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ELÔSZÔ HELYETT

Papp-Vâry Elemémé fSziklay Szeréna):

HrrVALLÂS

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazâban,
Hiszek egy isteni ôrôk igazsâgban,
Hiszek Magyarorszâg feltâmadâsâban.

Ez az én vallâsom, ez az én életem,
Ezért a keresztet vâllaimra veszem,
Ezért magamat is reâ feszittetem.

Szeretném harsogni kétkedôk fûlébe,
Szeretném égetni reszketôk lelkébe,
Lângbetukkel îmi véres magyar égre:

Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,
Ezzel porba zûzod minden ellenséged,
Ezzel megvâlthatod minden szenvedésed.

E jelszôt, ha irod lobogôd selymére,
Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,
Halottak orszâgât feltamasztod véle.

Harcos, ki ezt hiszed, csatâdat megnyerted,
Munkâs, ki ennek élsz, boldog jôvôd veted,
Asszony, ki tanltod, âldott lesz a neved.

Férfi, ki ennek élsz, dicsôsèget vettél,
Polgâr, ki ezzel kélsz, ûj hazât szereztél,
Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél.

Mert a hit az erô, mert aki hisz, gyôzôtt,
Mert az minden halâl és kârhozat fôlôtt

Az élet Urâval szôvetséget kôtôtt.



Annak nincs tôbbé rém, mitô'l megijedjen,
Annak vas a szive minden vésszel szemben,
Minden pokol ellen, mert véle az Isten!

Annak lâba nyomân zoldûl a temeto,
Virâgdîszbe borul az eltiport mezd,
Edes madârdaltôl hangos lesz az erdô'.

Napsugârtôl fényes lesz a hâzataja,
Mézes a kenyere, boldogsâg tanyâja,
Minden nemzetségén az Isten âldâsa.

Magyar! Te most ârva, elhagyott, veszendô,
Minden nemzetek kôzt lenn a fôldôn fekvô',
Magyar, legyen hited s tiéd a jôvendô.

Magyar, legyen hited és lészen orszâgod,
Minden nemzetek kôzt az elsô, az âldott,
Isten amit néked cimeredbe vâgotL

Szived is dobogja, szavad is hirdesse,
Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,
Véreddé hogy vâljon az ige, az eszme:

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazâban,
Hiszek egy isteni ôrôk igazsâgban,
Hiszek Magyarorszâg feltâmadâsâban! - Âmen!



A SZABADVILÂGIMAGYAROK

VI. VILÂGKONGRESSZUSA

ÉS A XXXm. MAGYAR
KONGRESSZUS MEGNYTTÂSA

A XXXHI. Magyar Kongresszus és a SzabadvilâgiMagyarok
VI. Vilâgkongresszusal993. november 25. és 28.kôzôtta Hoiiday
Inn Lakeside City Center termeiben (1111 Lakeside Avenue)
folyt le. Onnepélyes megnyitasa 1993. november 26-ân, pénteken
dêlelôtt fél 10 ôrai kezdettel tôrténL

Ft. Kiss Bamabàs, O.F.M. (Cleveland, OH);

MEGNYFTÔ IMÂDSÀG

Isten akaratabôl szûletûnk egy-egy nép fiânak és leânyânak.
Mi magyamak szûlettûnk. Természetes ezért, hogy magunkénak
érezzûk nemzetûnk mûlyât, sorsât, hivatâsât és jôvôjét. Ôrûlûnk,
amiben nagy és kivâlô; de szomorkodunk amiatt, amiben vétkes.
Nekûnk is fâjnak sebei, megprôbâltatâsai, szenvedései.

Mindezek tudataban fohâszkodunk most:

Urunk, hatalmas Istenûnk, Te vagy a béke, az egyetértés és
jôsâg, Te vagy Atyja és Ura mindazoknak, akik a békesség és
egység gondolatat âpoljâk. Add erôdet és engedd, hogy a
békének és az egységnek gyermekei légyûnk.

Magyarok Istene, akinek kezében van hazânk és népûnk
sorsa, âraszd mennyei âldâsodat édes hazânkra; vezéreld
akaratod szerint népûnk vezetôit, hogy az igazsâg, a hûség és a
béke âldâsai boldogîtsâk orszâgunkat.

Adj, Urunk, megértést egymâs feladata és élete irânt mind
azoknak, akik egyûtt dolgoznak hazânk és népûnk felvirâgozta-



tâsân. Add, hogy mindannyian megismeijûk a felelôsséget,
amellyel tartozunk egymâsnak.

Âldd meg kûlônôs kegyelmeddel ezt a Magyar
Kongresszust, annak vezetôit, megszervezôit és minden
résztvevôjét. ôrizz meg attôl, hogy egyéni érdekeinket
hajhâsszuk. Segîts ât a feszûltségeken, amelyek a megbeszélések
és târgyalâsok soran adôdhatnak. A nézetkûlônbségek ellenére

X

Balrôl:Ft. Kiss Bamabâs OFM bevezetô imât mond (Somogyi Lét)
Jobbrôl: vitéz Somorjai Béla kartogrâfus

teremts egységet és megértést sorainkban. Add, hogy tiszteljûk
egymâs véleményét és felelôsséggel dolgozzunk a jôvendd
tervek és feladatok sikeres megvalôsîtâsân.

Urunk és Istenûnk! Engedd, hogy visszaszerezzûk
vilâgunkban a Te tiszteletedet. Hogy minél tobben bâtran
imâdkozzâk velûnk egyûtttjôjjôn el aTe orszâgod.Jôjjôn kôzénk
a Te vilâgod, az a vilâg, amelyben nincs tôbbé marakodâs,
gyulôlet, hâborû, rettegés és félelem a holnaptôl; olyan vilâg,
amelyben teslvérként élhetûnk egymâs mellett, ahol
megértésben épitjûk kôzôs jôvônket és magyar tôrténelmûnket,
egészen addig, amig Te, Idôk Ura, megengeded. Jôjjôn el végre
a Te orszâgod, ahol nem kell tôbbé gyanakodnunk, hâtsô
gondolatok utân nyomoznunk, hanem nyugodtan egymâs
szemébe nézhetûnk s nem keseritjflk egymâs életét, hanem



ôrômet szerzûnk egymâsnak; a jôvôben pedig ûgy élûnk, ahogy
azt Te eredetileg elképzelted rôlunk. Éppen ezért a begyôgyult
sebeket ne szaggassuk fel, ajogos vagy vélt sérelmeket bocsâssuk
meg egymâsnak, és legyûnk méltôk-az emberi, a magyar és a
keresztény névre. îgy nem tâvolodunk, hanem kôzeledûnk
egymâshoz és mindahhoz, amit kôzôsen akarunk megoldani és
megvalôsîtani. Ezâltal Hozzâd is kôzel juthatunk, Urunk, és
felrâzzuk a vilâgot, a benne szétszôrt magyarsâgot, hogy csak a
megértés, a bizalom, a testvéri hang, a szép tervek, a nemzetért
valô aggôdâs és a fajtânkon valô segîtés eredményezi a mi
orszâgunkat és a Te orszâgodaL

Le akaijuk vetni a makacssâgot, a gdgôt és az ônfejûségeL
Terveinket és elképzeléseinket a Te akaratoddal szeretnénk
egyesiteni, hogy Âltalad és Veled megszabaduljunk minden
kûlsô és belsô ellenségûnktô'l, attôl és azoktôl, amelyek és akik
mérgezik csalâdjainkat, kôzôsségeinket, egyhâzainkat és egész
nemzetûnket

Istenûnk! Adj reményt és bizalmat, hogy ahogyan hitûnk
szerint eljôn aTe orszâgod, akkéntjôjjôn el idôben és életûnkben
a magyarok Magyarorszâga, Isten, âldd meg a magyart!

Dr. Nâdas Gyula (Cleveland, OH):

MEGNYTTÂS

Szeretettel kôszôntôm a kongresszusunkon megjelent kedves
magyar testvéreinket, kûlônôsen akik Magyarorszâgrôl, tâvoli
vilâgrészekbôl, mâs orszâgokbôl érkeztek.

Immâr 33 éve, hogy mécset gyûjtunk a sôtét éjszakâban s
annak gyér vilâga mellett hirdelgûk magyar sorsunk igazsâgta-
lansâgât, és hogy amig vagyimk, amîg 4-5 magyar ôsszehajol,
addig fogjuk meg egymâs kezét és ne engedjûk el azt, mert most
a legnagyobb szOkség van erre.

A Magyar Târsasâg az elmûlt 4 évtized sorân mindig
szolgâlta azt az eszmét, hogy egyrészt a kûlfôldre szakadt
magyarsâgot ôssze kell fogni, ôntudatâban meg kell tartani,
mâsrészt ugyanakkor kûzdeni kell otthon maradt véreinkért, akâr
szûlôhazânkban, akâr a megszâllt terûleteinken élnek.



Akik a mai vllâgban élnek, talân nem tudjâk eléggé érzékelni
sorsunk szomoni voltât, de a magamfajta idôsûlô sorstârsaim
még a boldog békevilâg emlékeibôl élnek, amikor az igazsâg, a
tisztesség, az adott szô szentsége volt mértékadô. Ma mindennek
az ellenkezôjét tapasztalhatjuk. Az âldemokrâcia jôl hangzô
hamis jelszavai lezûllesztik a târsadalmat, az emberek
megbîzhatatlanok. Hamis zâszlôk alatt mindent igérnek a
népnek, azutan igéreteiketnem tartjâk be.

Ôsszejôttûnk, hogy egymâs szemébe nézzûnk, keressûk az
igazi embert, aki alkalmas lenne hazânkat és magyarsâgunkat
kivezetni ebbôl a nehéz helyzetbôl és nem tudjuk, hogy kinek
higgyûnk.

Mi nem vagyunk embergyûlôlôk, mi nem akaijuk a mâsét,
csak a sajâtunkat szeretnénk megdrizni vagy visszakapni azt, amit
elraboltak tôlûnk. Mi az igazsâgot keressûk és a békét akaijuk
szolgâlni.

Ellentétek kôzôtt mozgunk. Kongresszusunkon nem
vagyunk kivâncsiak arra, hogy ki milyen nagy ember, és miként
klvânja megmenteni a hazât, ha eddig azt nem tette meg, hanem
arravagyunk kivâncsiak, hogy kimittett eddig eredményesen és
miben lâ^a ajôvô kibontakozâsânak lehetôségét és abban miként
tud részt vâllalni. ôndicséret helyett haggyuk, hogy mâsok
értékeljék munkânkat. Itt annak van helye, hogy olyan
véTszerzôdést kôssûnk, amilyent Ârpâd fejedelem kôtôtt:
^esitett 7 torzset és megalapozta 1100 éves magyar hazânkat
Osszefogâs nélkûl elvérzûnk.Csak pozitiv emberekre van
szûkségûnk, akik ûgygondolkoznak, hogyelôszôr a haza, azutân
az embertârsaink szolgâlata, csak a végén gondolnak ônmagukra.
Gondolok ittSzéchenyi Istvânra, aki nem azt kérdezte, hogy mit
adtok, hanem sajât vagyonâbôl alapitotta meg a Magyar
Tudomânyos Akadémiât és szâmtalan gazdasâgi berendezéssel
ajândékozta meg magyarsâgunkat. Vagy gondoijunk vitéz
Nagybânyai Horthy Miklôsra, akinem ônmaga, hanem a hozzâ
hasonlô gondolkozâsû magyarokkal -pârévalatt -megcsonkitott,
szâmtalan sebbôl vérzô hazânkat ùjra életképessé tette. Hol
vagyunk mi ezektol a nagy emberektol?

A jô Isten âldâsât kérem munkânkra. Legalâbb erre a pâr
napra fogjuk meg egymâs kezét. Egyéniségûnk maradjon a
hâttérben és mindnyâjunkat az osszefogâs szelleme vezéreljen.
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Dr. Nâdas Gyula megnyitja a Szabadvilàgi Magyarok VI. Vilàgkongresszusàt
és a XXXm. Magyar KongresszusL (Kemenes Istvàn)

Mi, ma, a magyar nemzet fiait tarthatjuk az egyik
legkulturâltabb fajnak, nemcsak egyedeit, de az egész tômegéL
Nincs még egy nemzet, amely oly sok tudôst, mûvészt, feltalâlôt
adott volna a vilâgnak az atombombâig bezârôlag, mint a
magyar.

Itt az ideje, hogy nemzetkôzi szemléletben is megértsûk a
nagy problémâkat. Fogjunk ôssze és vlgyûk gyôzelemre a
kôvetkezô évezredekre azokat az eredményeket, amelyekre
lehetôséget elôdeinktôl kaptunk.

Végezetûl idézem Hugo Victor szavait: "Magyarorszâg nem
hait meg és nem halhat meg, mert a nemzetek halhatatlanok...
Ez a kivâlô nemzet kitôr siijâbôl, ahova az ônkény fektette.
Addîg, amîg a fùggetlenségi szellem, az erény, a hôsîesség, a
dicsôség s a szabadsàgvàgy él, Magyarorszâg is él".

Egységben az erd! Legyûnk ônzeden tagjai nemzetûnknek.
A Magyar Kongresszust az igazi béke és egyetértés jegyében

megnyitom.
* * *

Dr. Nâdas Gyula, a Magyar Kongresszus elnôke, kôzli a
hallgatôsâggal, hogy

dr. grôf Hoyos Jânos orvos, a Kûlfôldi Magyar Cserkész-
szôvetség nagytanâcsânak elnôke.



ft. dr. Kada Lajos érsek, a bonni Nunciatura Apostolica
vezetoje,

dr. Kâvàssy Sândor, a Fûggetlen Kisgazdapârt Orszâgos
Kôzpontjânak elsô alelnôke, orszaggyulési képviselô,

dr. Kiss Gyula, a Magyar Csendôrôk Bajtârsi Kôzôsségének
elnôke,

dr. Koppàny Endre, a Magyar Szent Korona Vilâgszôvet-
ségének elnôke,

dr. Nagykâllôi Nagy Gyula, a Szent Korona Védelmezô'i
Szovetségének titkâra,

Saâry Eva, az Ârpâd Akadémia szépirodalmi-esztétikai
osztalyânak elnôke,

vitéz Serényi Istvân, a Vitézi Rend kôzponti tôrzskapitânyei,
Surjânszky Jenô, az Eurôpai Magyar Szabadsâgharcos

Szôvetség franciaorszâgi elnôke,

vitéz Szakâly Janos, az Eurôpai Magyar Szabadsâgharcos
Szôvetség anglial elnôke,

dr. Torgyân Jôzsef, a Fûggetlen Kisgazda-, Fôldmunkâs- és
Polgâri Part orszâgos elnôke, orszâggyû'lési képviselô',

dr. vitéz Zsigmond Andrâs orvos, a Magyar Szabadsâg
harcos Vilâgszôvetség eurôpai titkâra.

A Szabadvilâgi Magyarok VI. Vilâgkongresszusa és a
XXXin. Magyar Kongresszus résztvevôit kûlôn kôszônti, kôztûk

dr. Szilagyiné Csâszâr Teréziât, a Keresztény Demokrata
Néppért alelnôkét

A washingtoni magyar kôvetség képviseletében a kettôs
kongresszuson jelen volt:

dr. Szentklàray Ferenc rendkivûli kôvet és meghatalmazott
miniszter, a nagykôvet helyettese,

dr. Mezei Istvàn elsôtitkâr, a tudomânyosés technikai ûgyek
tanâcsosa,

Szabô Csaba kulturâlis tanâcsos.



MAGYAR EGYE2TETÔ TESTOLET

Bànkuty Géza CHolmes Beach, FL);

Az elôadô szeretettel kôszônti - személy szerint kûlôn is - a
Magyarorszâgrôl érkezett orszâggyûlési képviselôket és
politikusokat, valamint a Washington! magyar nagykôvetség
kikûldôtteit. A megnevezetteket a kôzonség hosszan tartô tapssal
kôszônti.

Majd az elôadô îgy folytatja:
Kezemben tartok egy dôrômbôlést, egy lâimafa-dûbôrgést,

egy vészharang-kongatâst: "Ébredj magyar, vedd kezedbe sorsod,
mig môdod van erre!"

A székely szîvu és ôrôk magyar lelkû grôf czegei Wass
Albert, a Magyar Egyeztetô Testûlet fôvédnôke, intézi hozzâmés
minden honfîtârsunkhoz a kôvetkezô megrâzô kiâltvânyt.

"Ébredj, magyar és vedd kezedbe sorsodat, mîg môdod van
erre"!

Bànkuty Géza, a MET einôke és dr. Nàdas Gyula (Somogyi Lél)



Aggôdô, sâvet megrâzô hatârtaJan hazaszeretet van ebben a
kiâltâsban. Ma nem lebombâzott hidakat, vasutakat és vârosokat
kell ûjjâépîteni, hanem azt a nemzetet, amelyet az elmûlt
majdnem 40-50 év erkôlcsi, gazdasâgi és politikai romlâsba
taszîtotL A kegyetlen vôrôsôk erkôlcstelen kiszolgâlôi még ott
vannak vezetô gazdasâgi és politikai poziciôkban. Ezek a
kollaborânsok most a vôrôs szin helyett a nemzeti szinû lobogôt
teritik magukra. Ôk az igazi ûjmagyarok, akiknek Trianon
emiitése "politikai hiba", akik szâmâra a mùltban elkôvetett
atrocitâsok elévûltek, akik szâmâra egyes képviselôk fasisztâk,
nyilasok és antiszemitâk. Akik szâmâra minden nemzeti érzésû
magyar szélsd jobboldali. Gùnyosan mosolyognak rajtunk,
beszédeket tartanak: "Mit jelent az, hogy nemzeti?" Mit jelent a
tôrténelmi Magyarorszâg? Hol élûnk mi? - kérdezik. Nem lâ^uk,
hogy ez a vilâg mâr elmùlt? Birâlnak mindent, ami nemzeti és
mindenkit, aki magyar. Széditik népûnket és a hiszékeny
Nyugatot. Tudjuk, hogy a Nyugat nem veszi észre vagy talân nem
akarja, hogy azok, akik azelôtt brutâlis elnyomâs alatt
kihasznâltak bennûnket, azok, akik lelkesen tâmogattâk a volt
Szoyjetuniôt nyugatellenes harcâban, ami 10 és 10 ezer fîatal
amerikai életélie kerûlt Koreâban és Vietnamban: ma vezetô
poziciôkban ûlnek a minisztériumokban, a vâllalatok
vezérigazgatôi székeibenés felelôsségre nem vonhatôk. Védi ôket
a félremagyarâzott és egyoldalû, éretlen magyar demokrâcia és a
feledékeny Nyugat Ôk azok, akik mindent elkôvetnek, hogy az
orszâg tovâbb sûllyedjen erkôlcsileg, gazdasâgilag. Hiszen
érdekûk, hogy a nép elégedetlen legyen, hogy éhes maradjon,
hogy kihasznâltnak érezze magât, mert akkor jôhet el ûjra az ô
ôrâjuk, akkor tudjâk bizonyitani, hogy ma rosszabb, mint azelôtt
volt

Vâlasszatok bennûnket! - kiâltjâk majd. És ha hatalomra
jutnânak 1994-ben, a szabad Nyugat teljes erôvel erkôlcsileg és
anyagilag âllna môgôttûk.

Hiszen "szabad" vâlasztâsok vannak; nyernének a nép
"szabadakaratâbôl". És kérdezem, ha ez bekôvetkeznék,
melyiketek sétâlna majd szabadon, félelem nélkOl a Dunaparton,
nyaralna a Balaton mellett vagy gondolna a végleges hazatele-
pûlésre? Atgondoltâtok komolyan, mit jelentene nekûnk az ùj
baloldali visszarendezôdés?"



"Ébredj Magyar"! Aggôdô, szîvet megrâzô hatârtalan
hazaszeretet van Wass Albert kiâltvânyâban.

Az idô eljârt, a holnap itt van. Ébredj, magyar! Ma parla-
mentOnkben, ahol minden folyosô és terem, lépcsô és oszlop,
szobor és festmény keresztény tôrténelmi hazankat jelképezi,
m'ég ott Olnek, bâr nem oda tartoznak jellemben, erkôlcsben,
ôltôzékben, a nemzetûnket rombolô, apâinkat, testvéreinket
bôrtônôkbe juttatott kommunista rendszer kiszolgâlôi és utôdai.

És nem lesz ùj Magna Carta, nem lesz nemzed feltâmadâs,
nem lesz erkôlcseiben tiszta és gazdag magyar iÇûsâg és nem lesz
"Hiszekegy", ha nem egyesîqûk nemzeti és gazdasâgi erôinket
ittkinn és otthon a nemzetben gondolkozôk.

1994-nek a magyar torténelem sarokkôvének kell lennie,
1994-nek a vôrôs szenny halâlos âgya elôkészîtojének és végre-
hajtôjânak kell lennie.

Ébredj, magyar, rajtad mûlik!"
A MET gondoîata, amely mâsfél évvel ezeîôtt itt,

Amerikâban fogamzott meg, hàrom baràtom, dr. Zétényi Zsolt,
Szîlasy Gyôrgy és Pongràcz Gergely nevéhez fûzddik. A
gondolatbôl valôsâg lett s a félszâz alapîtô tag kôzQl ma itt
ûdvôzôlhetjûk hazai képviselôinket és neves kôzéleti személyl-
ségeinket. A nemzeti politikâban egységes Ausztrâlia, Kanada,
Franciaorszag, Németorszag, Svâjc szabadsâgharcos szovetségei
és a Magyar Harcosok Barâti Kôzossége, a volt Politikai Foglyok
és Frontharcos Magyarok Vilâgszovetsége és a nyugati vilâgban
élô szervezettmagyar târsadalmi és politikai szervek sokasâgafog
itt ma kezet, hogy mint tôrténelmûnk oly sok tragikus ôrâjâban,
egységesen kûzdjôn az erkôlcsében tiszta, magyarsâgâban
nemzeti parlamentért. Azért a parlamentért, amely tôrvényt hoz
minden olyan kérdésben, amely tôrténelmi Magyarorszâgunk
érdekeit szolgâlja. Ezt a magyar ôsszetartâst kérem az itt
megjelent honfitârsaimtôl.

* * *

Mit akar a MET?

A Magyar Egyeztetô Testùlet a magyarsâg politikai és
nemzeti széttagoltsâga ellen kûzdô' - nemzetkôzi jellegû -
fûggetlen, konzultativ târsadalmi szervezet, amely alapelvének
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tekinti a magyar nemzet oszthatatlansàgât és tôrvényes jogàt a
nemzeti ônrendeikezésre.

A Magyar Egyeztetô Testûlet kôvetkezetesen munkâlkodik
az egyetemes magyarsâg, kôzte az erdélyi, româniai, kârpâtaljai,
felvidéki, délvidéki, Lajta-bânsâgi, és az emigrâciôs magyarsâg
cselekvési egységéért, vâllalja a tôrténelmi feleldsséget minden
magyarért.

Célja érdekében tudatosî^a népOnkben és a Kârpât-medence
minden népcsoportjâban azokat a tôrténelmi értékeket és
hagyomânyokat, amelyek az itt élô népek és kultùrâk békés
egyûttélését, tôretlen fejlôdését a Kârpât-medence gazdasâgi
egységére alapozottan évszâzadokonât jellemezték és erôsitették.

Ezért a Magyar Egyeztetô Testillet politikai kiïzdelmet
vâîlalva kôvetkezetesen keresi és épîti azokat a kapcsolat-
rendszereket és egyiittmûkôdési môdszereket, amelyek a
Kàrpât-medenceiek egymàsrautaltsàgàt erôsîtik és âpoljâk.

A Magyar Egyeztetô Testiilet idôszeru feladatânak tekinti
tovâbbâ a széles alapokon nyugvô nemzeti vâlasztâsi koalîciô
létrejôttének eiôsegitését is. A Magyar Egyeztetô Testûlet
ideolôgiai munkâjât a szentistvâni âllameszme és az 1956-os
magyar forradalom és szabadsâgharc eszmeisége, valamint a
népi-nemzeti diplomâciai kûzdelem felélesztésének a szûkséges-
sége hatja âL

A Magyar Egyeztetô Testûlet jelszava:
Ne civôdj! Ne pârtoskodj! TômOrûlj!

Hetyey Sàndor (Fairfîeld, Vie., Ausztrâlia):

TÂMOGASSUK A MAGYAR EGYEZTETÔ TESTÛLETET

Magyarorszâg és a magyar nemzet sorsdôntô napoknak néz
elébe. Az 1994-es vâlasztâsok kônnyen eldônthetik a nemzet
sorsât, nem csupân a soron kôvetkezô vâlasztâsig, hanem talân
évtizedekre vagy évszâzadokra! Nem akarok nagy szavakat
hasznâlni, de talân végleg.

Lâthatjuk vagy legalâbbis minden lâtô és lâtni akarô
embemek lâtnia kellene, hogy otthon teljes erôvel megindult a
visszarendezôdés. A 94-es vâlasztâsokra az "ellenzék" pâr^ainak,



tehât a liberâlisoknak, a szocialistâknak és a kommunistâknak, a
média fegyverein kivûl, korlâtlan pénz âll a rendelkezésûkre.
Kezûkben van ezen kivûl a jôl felszerelt és kiépitett pârtszervezet
és egy fegyelmezett kôvetd csoport, mely el fog menni szavazni
és szavazatat leadja, hûségesen arra az oldalra, ahonnan vâija a
lopott vagyon és az elorzott hatalom tovâbbi, korlâdan és
zavartalan megtartâsâL

Idézni kell itt Mârai Sândor fogalomfedô szavait: "A
kommunistâtôl még nehéz lesz megszabaduini, mert senki sem
olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezôje, aki
mâr nem az eszmét védi, hanem a zsâkmânyt!"

Ha a régi rendszer "hivatalosan" is visszatér, akkor az ûgy be
fogja magât fészkelni a hatalomba, hogy azt onnan ôtven évig
nem lehet kimozditani. Arrôl pedig ôk gondoskodnak, hogy
ôtven év mûlva mâr ne legyen, aki ôket onnan kimozditanâ!

A "szabadon vâlasztott" magyar orszâggyûlés elsd négy éve
utân oda jutott Szent Istvân keresztény Magyarorszâga, hogy ott
nehéz fônnmaradni egy kereszténynek és magyamcik!

Az orszagot kifosztô szovjet hadsereg kitakarodâsa utân, a
szerencséden orszâg és nép ki van ugyanûgy téve a kifosztott-
sâgnak és rabszolgasâgnak, mint azeldtt. Csupân a név mâs.
Azelôtt: szovjet hadsereg. Most: International Monetary Fund. A
kibontakozâs egyformân nehéz mindketto halâlos ôlelésébôl!

Az egyeden kivezeto ût: egy valôban nemzeti, keresztény
orszâggyûlés megvâlasztâsa. Ez annyira fontos, hogy ennek az
érdekében félre kell tennûnk mindent, ami eddig szétvâlasztott
bennûnket és egységesen kell odaâllnunk segiteni. Mert tudunk
segîteni! A vâlasztâsokhoz tôméntelen pénzre van szûkség. ELzt a
hatalmas szûkséges pénzôsszeget az emigrâciô nem tudja
elôteremteni. Ez mindenki elôtt vilâgos. Annyit azonban ôssze
tud adni a keresztény, nemzeti emigrâciô, hogy felhivâst tudjunk
kûldeni minden szavazâsra jogosult magyamak, kérve s ha kell,
kônyôrôgve, hogy menjen el szavazni és szavazzon a keresztény
nemzeti célkitûzésû pârtokra.

Annyit ôssze tudunk aûni, hogy az igazsâgot akadâlytalanul
kimondô sajtôtermékeink ezreit juttassuk a vâlasztâsokig haza,
ezzel is segiteni elfujni az elég vastag hamuréteget a hazaszeretet
és magyarsâgtudat szunnyadô parazsârôl! Mert él, ha mélyen
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Balrôl; Dr. Sasvâri Lâszlô ûgyvéd elâad. (Somogyi Lél)

Jobbrôl: Hetyey Sândor, az MHBK ausztrâliai fôcsoportvezetôje etôad (Somogyi Lél)

eltakarva is, ilyen magyarsâgtudat és hazaszeretet a magyar
milliôk lelke mélyén és ezt kell segîtenûnk felszînre hozni.

Sokat segîthetûnk a "levélakciôval" is. Ma mâr mindenki
levelez haza 2-3 rokonâval, barâ^aval, ismerdsével. Ha az ittkint
éld egymilliô magyar felndtt 5-5 levelet kûld haza barâtainak és
szeretteinek, azzal ôtmilliô szavazatot tud befolyâsolni! Ezzel
jâtszva meg lehet nyemi a vâlasztâst!

Mindez azonban csupân innen, kintrdl megvalôsithatadan.
Ez komoly ôsszefogâst igényel az otthon és az emigrâciô kôzôtt!
Az elsô komoly ôsszefogâs 50 év ôta. Az otthonlak ismerik a
jelôlteket. Azoknak a mûltjât, beâllitottsâgâtés az esélyeit. Râjuk
kell hallgatnunk, mieldtt valaki mellé is odaâllnânk.

Az otthoniaknak is van azonban fîgyelni valôja. A jelenlegi
kormâny-koaliciô pârtjai a jelenlegi ôsszeâlHtasukban, a nemzet
jôvdjére nézve, elfogadhatatlanok. Az MDF-bôl a nemzeti
jobboldal kizârâsa, a lôsgazdapârt szétszakadâsa és a Keresztény
Demokrata Néppârtban a nemzeti oldal teljes hâttérbe szoritâsa,
nem adnak a bizalomhoz alapot.



A kommunista rémuralom fôbûnôsei felelôsségre vonâsânak
az elmaradâsa, a fôldosztâs és a kârpôtlâs elhûzôdâsa, a
komipciô elturése és fôleg az ukrân-magyar Alapszerzôdéssel
jârô hazaarulâs elkôvetêse, a magyar népet és az emigrâciôt
teljesen elidegenîtették a kormânykoaliciô jelenlegi
ôsszetételétdl.

Nem segitség azonban ùj, tôredék-pârtok alapîtâsa,
pârtszervezet, sajtô, pénz és ismert politikai vezetô'k nélkûl. Ilyen
kezdeményezêsek csak rontjâk egy nemzeti gyôzelem esélyeit és
semmi konstruktiv célt nem szolgâlnak.

Ki kell témem râ, akâr tetszik az egyes személyeknek, akâr
nem: az otthon ismert és megbecsûlt politikusoknak le kell nyelni
a személyes bflszkeségOket, sértô'dôttségûket, hatalomvâgyukat
és ôssze kell âllniuk egy keresztény, nemzeti vâlasztâsi
koaliciôban, melynek egyetlen célja a visszarendezôdés
megakadâlyozâsa.

Ilyen ôsszefogâs nélkûl nincs remény a vâlasztâs
megnyerésére és a vesztéssel jârô sorstragédiâért ezek a vezetô'k
felelôsek a magyar néppel szemben a torténelem elôtt! Ezt ât kell
érezniûk. Amennyiben erre képtelenek, nem alkalmasak
vezetésre és a magyar nép bizalmâra, megbecsûlésére!

Hogy vâijunk ôszinte odaâllâst az annyiszor becsapott és
kirabolt magyar néptô'l, ha irâsban és szôban egyebet sem lât
naprôl-napra, mint azoknak az egymâs elleni mocskolôdâsât,
akiket ki kellene tûntetnie bizalmâval?

Véleményem szerint alapos megfontolâs targyâvâ kell tenni
elgondolâsainkat és a megvalôsitas môdszereit. Most, azonnal,
mert a vâlasztasok ideje rohamosan kôzeledik!

Biztosan âllithatom, hogy mindnyâjan egyformân segiteni
akarunk, tehât csupân az egyûttes munka môdozatait kell
megtalâlnunk.

Ehhezés aTestûletjôvô'beli eredményes munkâjâhoz kérem,
nagy szeretettel kérem a jelenlevô' személyek és kôzôsségek
hozzââllâsât, segîtségét, mert rengeteg a munka és a nehézség,
ami elôttûnk âll, de vallom és hiszem, hogy a nemzeti
emigrâciôban megvan a tehetség és fô'leg az akarat a sikeres
megoldâshoz.



Vitéz Martonfalvay Hugo CGlen Cove, NY);

LEVÉJjRÂSI HADJÂRAT

A magyar nemzetben valô gondolkodâst prôbâitam képvi-
selni abban az idôben is, amikor még a magyarorszâgi kép-
viselôk nem tudtak kijutni hozzânk és beszélgetni velûnk.

Az emigrâciô szerepének meg kellett vâltoznia. Mi ezt ûgy
lâtjuk, hogy az emigrâciônak segîtenie kell az otthonL Ezt,
gondolom, jôl-rosszul meg is tettûk.

Mikor a MET gondolata felmerûlt, mi ezt boldogan tettûk
magunkévâ, mert azt lâttuk, hogy ezzel egység felé lehet vinni a
magyar jôvô igéretét és itt is érvényesiteni tudjuk katalizâtori
szerepûnket. Ezért mindjârt megragadom az alkalmat arra, hogy
a "Hadak Utjân"-nak, a mi kis folyôiratunknak jûlius-augusztusi
szâmâbôl felolvassam a kôvetkezo kôzleményt:

"A kôzelgd magyarorszâgi vâlasztâsokkal kapcsolatban az
MHBK tâmoga^a a MET munkâjâL Célunk annak elérése, hogy
olyan magyarok kerûljenek - vâlasztasok ù^ân - eldtêrbe, akik a
hazât kivânjâk elsôsorban szolgâlni és akik a fûggetlen,
keresztény Magyarorszâgért akamak harcolni és annak jôvdjét ûj
erkôlcsiséggel, becsûlettel és odaadâssal tudjâk szolgâlni. A
kommunista mûlttal szakitani kell és meg kell bûntetni azokat,
akiknek magyar vér tapad a kezûkhôz. Ezt elvâijuk azoktôl, akik
a mi tâmogatâsunkat ki akaijâk érdemelni.

Most levélîrâsi hadjâratot indîtunk el. Kéijûk, hogyminden
emigrâciôs magyar îijon haza minden rokonânak és ismerô-
sének. Kéije ôket, hogy menjenek el szavazni éspedig olyanokra
szavazzanak, akik elsôsorban a nemzeti érdekeket tartjâk szem
elôtt és azokat akaijâk megalkuvâs nélkûl szolgâlni.

A magyar nemzetnek ât kell formâlôdnia olyan orszâggâ,
ahol a tisztesség, becsûlet, hazaszeretet és a tiszta erkôlcs ismét
gyôz az ârmânyossâggal szemben.

Kérjûk minden bajtârsunkat, barâtunkat, olvasôinkat,
rokonainkat, ismerôseinket, hogy tegyék magukévâ ezt a
gondolatot és a levélîràs hadjàratat mielôbb és minél szélesebb
kôrben inditsâk el!"

Boldogan jelenthetem, hogy ez a hadjârat valôban elindult.
Most ismét kérem, fôként az egyesûletek vezetôit, hogy vigyék ezt



a gondolatot magukkal haza és szolgâljâk ezt a gondolatot. Sajât
egyesûleteiken keresztûl szélesîtsék ki ezt a munkât és îijanak,
amennyit csak lehet s ahânyszor csak lehet. Ehhez nem nagy
anyagi âldozat szûkséges és nem sok idô kell. Kéijûk, hogy ezt
teijesszQk, mint hadjâratot, vigyûk barâtaink és ismerôseink elé.

A legutolsô "Hadak Uqân"-ban, az én kis rovatomban,
amelynek cime "A kôzponti vezeto jelenti", kûlôn bekezdés
mondja:

"Ôrômmel jelenthetem, hogy a levélîrô hadjârat megindult,
folyamatban van, sikere csak tô'lûnk fûgg. Kérem a tôbbi hazaûas
egyesûletet, hogy mindenki csatlakozzék ehhez a munkâhoz,
tegyûnk félre minden személyesellentétet, hogy munkânk sikeres
legyen ajobb magyar jôvd reményében".

Tâmogassuk a MET âldozatos munkâjât, amely otthon - az
emigrâciô nagy részének tâmogatasâval - ezért kûzd!

Végezetûl csak azt kérem, hogy az az idô, amelyet itt -
remélhetôleg eredményesen - egyûtt toltûnk el, meghozza azt az
egységet, amire szOkségûnk van, hogy feladatainkat a
vâlasztâsokkal kapcsolatban megoldjuk és segîtsûk azokat
gyôzelemre, akik azt megérdemlik, akik elsôsorban a magyar
nemzet ûgyét szolgâljâk.

Ezért kérem mégegyszer a jelenlevôket, ha vannak is
emigrâciôs csoportbeli kûlônbségek egymâssal, tegyOk ezt most
félre és prôbâljuk ûgy elôbbre vinni dolgainkat, hogy azzal
Magyarorszâg boldogulâsât tudjuk elôsegiteni.

Sttrling Gyôrgy (Arlington, VA);

A VÂLASZTÀSOK KILÀTÀSAI

Hârom és fél év telt el az 1990-es vâlasztâsok ôta és még fél
év van hâtra a kôvetkezo vâlasztâsokig. Nyilvânvalô, hogy a
hâtralevô rôvid idô alatt a koaliciôs kormâny mâr nem tehet
csodâkat és pâr hônap alatt nem oldhatja meg azokat a
problémâkat, amelyek hivatalba lépése ôta felhalmozôdtak és
amelyekkel megbirkôzni eddig képtelen volt. Ezért nyugodtan
eljâtszhatunk egy képzeletbeli vâlasztâs lehetôségével és felvet-
hetjûk a kérdést: ha ma jârulnânak az umâkhoz a magyar
vâlasztôpolgârok, vajon milyen eredménnyel végzôdne a



szavazâs? Az esélyek tekintetében ugyanis jelentos vâltozâs mâr
nem vârhatô az elôttûnk âllô néhâny hônap alatt és kicsi a
valôszînûsége annak, hogy a magyar kôzéletben felbukkanjon
addig valamilyen ûj politikai tényezd, ami befolyâsolhatnâ a
jelenlegi erôvlszonyokat. A mostani parlamentet alkotô bat pârt
dominai a vâlasztâsi kûzdelemben és aligha lehet reménye
egyetlen parlamenten kivûli pârtnak arra, hogy betôijôn az
éllovasok kôzé. Tehât a jelenlegi felâllâsban kell gondolkoznunk,
ha latolgatjuk a lehetô'ségeket

Hogy a Magyar Demokrata Forum ezùttal nem kap 165
mandâtumot, arra mérget lehet venni. Ennek egyik oka, hogy
nem tudott megfelelni a vârakozâsoknakésa tômegek elfordultak
a tulipânos emblémâtôl, a mâsik pedig az, hogy az elégedetle-
neknek volt merre fordulniuk. Mert a csurkistâk kivâlâsa ôta még
mas pârtok is cilakultak és ezek mind az MDF-tô'l veszik el a
szavazôkaL Valôszinûleg egyik sem annyit, hogy azok révén
eléije, illetve, tûllépje abûvôs 4 (vagyjôvôre esetlegS) szazalékos
hatart, amivel egy pârtnak be lehet jutnia az orszâg hâzâba. De
elég szavazatot vehetnek el az MDF-tôl ahhoz, hogy az 1990-ben
elért 40 %maximum 25 %-ig csôkkenjen le. Mert ne felejtsûk el,
hogy nemcsak olyan elégedetlenek vannak az MDF-ben, akik
jobbfeldl kritizâlnak, hanem olyanok is szép szâmmal, akiknek a
szive balra hûz és 1994-ben valamelyik liberâlis vagy éppen a
szocialista pârtra voksolnak. E réven is veszît néhâny ezer
szavazatot az MDF. Ugyhogy még az 1990-ben elért igen
imponâlô relativ tôbbség elérésében sem reménykedhetik és
valôszinûleg csak egy lesz a kôzéppârtok kôzûl.

A kormânykoaliciô mâsik két pârtja két kérdôjel. Noha
mindkettô' tagja a koaliciônak s igy a sikertelen kormânyzâsért és
a hibâkért osztozniuk kell a felelô'sségben a Demokrata
Fôrummal, az annyira dominâl a parlamentben és a kormânyzati
munkâban, a miniszterelnôk szerepe pedig oly meghatârozô a
magyar politikâban, hogy a tomegek csalôdottsâgajôformân csak
az MDF-nek szôl. Ennek folytân sem a kereszténydemokratâk,
sem a kisgazdâk nem veszîthetnek sokata kôvetkezô' vâlasztâson,
sô't szavazatokkal gyarapodhatnak. Mindkét pârt a vidéki
szavazôkra alapitja reményeit és egyformân sikeres szereplésre
szâmit. A Kereszténydemokrata Néppârt rendkivûl ôvatosan
politizâlt az elmûlt idô'szakban s ezért az MDF-tô'l leszakadôk



kôzûl csak azokra épîthet, akik mérsékelt nézeteket vallanak, de
a Kisgazdapârtbôl - pontosabban kisgazdapârtokbôl, mert van
belôlûk vagy bat - igen kemény kritikâk és radikâlis kôvetelések
hangzanak el a kormâny felé. Ami annal is érthetôbb, mert a
Torgyân-féle kisgazdapârt hâtât forditott a koalîciônak és a
hatalom bâstyâin kivûl râzza ôklét a kormâny felé. Ezért a kis-
gazdâknak ez a szârnya szâmithat azokra, akik jobbrôl
elégedetlenek s akiknek lehetôségûk van vâlasztani Csurka,
Torgyân és mâs jobboldali politikai alakulâsok (Piacpârt, MIEP
stb.) kôzôtt. A kisgazdapârt tôbbi csoportjânak -- nemzeti
kisgazdâk, tôrténelmi kisgazdâk, parlamenti "harminchatok" --
tényleges erejét nehéz felbecsûlni, mert pl. ez utôbbiak ott ûlnek
a parlamentben, a koaliciôval szavaznak, de âllitôlag a
parlamenti frakciôn kivûl semmi "hinterlandjuk" nincs, se
pârtszervezeteik, se tomegeik tekintetében. De az biztos, ha a
jobboldalhoz szâmithatô ûj politikai alakulâsok idôben nem
kapnak észbe és nem kôtnek legalâbbis ideiglenes vâlasztâsi
szovetséget, egyikûk sem szâmithat annyi szavazatra, amennyivel
megnyilna elôttûk a Parlament kapuja és ûgy jâmânak, mint
1947-benjârt ahat ellenzéki pârt: elaprôzôdtak a szavazatok és az
akkori baloldali kormânykoaliciô hozta ki magânak a tôbbséget.
Kékcédulâval, csalâssal, erôszakkal, megfélemlitéssel, de kihozta.

Most ilyen eszkôzôk nem âllnak a baloldali mozgalmak
rendelkezésére, de kedvez nekik a jobboldal megosztottsâga;
kicsi az esélye annak, hogy a jobboldal pârtjai egyezségre
tudnânak lépni és ûgy vennék fel a harcot a baloldali szélsdségek
ellen. Mindenki vezér, de legalâbbis miniszterelnôk akar lenni -
lejjebb nem adja - és ennek ôrûl a baloldal. Mégpedig az egészen
szélsôbal, amely vérszemet kapott a legutôbbi lengyel vâlasztâsok
eredményeitô'l és kihasznâlva az orruknâl tovâbb nem lâtô
ostobâk nosztalgiâjât a "régi jô Kâdâr-vilâg" irânt, nagy
reményeket tâplâl a jôvdre. De errôl még majd késdbb, most
kiegészitésképpen csak annyit, hogy viszolygok az olyan
idejétmûlt kategôriâktôl, mint jobb- és baloldal, de az
egyszeruség kedvéért mégis ezeket hasznâlom. A mai magyar
parlamentben a konzervativ centnimot az MDF képviseli - a
"kôzéppârt"meghatârozâst szivesen hasznâlja maga AntallJÔ2sef
is -, de a politikai palettân tôle jobbra elhelyezkedô pârtok
jobboldalisâga csak relativ. Az igazijobboldalisâg kritériumainak



megfelelô szélsô'séges pârt ma nincs a magyar orszâghâzban s a
parlamenten kîvûli kôzéletben is csak néhâny idesorolhatô
csoportocskârôl beszélhetûnk, melyek a perifériân
handabandâznak. A centrumtôl jobbra âllô politikusok
kerersztény, népi-nemzeti elveket vallanak és ez kûlônbôzteti
meg, vâlasztja el ôket a magât ugyan konzervatîvnak vallô, de
vilâgnézeti proQlt nélkûlôzo kormânypârttôl. Baloldal viszont
van, a szô valôdi értelmében, az ellenzék két liberalis polgâri
pârtja (mindkettô belsô vâlsâggal és identitâszavarral kûzd,
véleményem szerint nem szâmîthatnak szâmottevô sikerre a
vâlasztôknâl) balra âllt a kôzêptôl, âm a szocialistâk kommunista
utôdpârtja viseli magân egyedûl a hamisitatlan baloldalisâg
minden jegyét És ideolôgiailag hozzâjuk csadakozik Thûrmer
Gyulâék egyelôre parlamenten kivOli "virtigli" utôdpârtja,
melynek - ha a vâlasztâsok elô'tt ôsszefog az MSZP-vel, ami
kônnyen elképzelhetô' -, sajnos, komoly esély van arra, hogy
bejut az orszâg hâzaba.

Visszatérve a "kôzépre", hogy mi okozta az MDF
népszerûségének ilyen mérvu hanyatiâsât (ami a Kisgazdapârt
csillagânak 1945 és 1947 kôzôtti gyors leâldozâsâra emlékezteti
az embert), azt mâr ezerszer leirtuk és leîrtâk mâsok is.
(Kûlônbség csak a hangban, stîlusban és a nyelvezetben
fedezhetô' fel: van, aki kultûrâltan és van, aki ordinâré môdon
hangoztatja kifogâsait, dehât embere vâlogatja.) A hibâk és
hiânyossâgok, amiknek kijavitâsa, illetve pôdâsa nélkûl nem
lehet igazi rendszervâltozâsrôl beszélni, tôbb mindenre
vezethetôk vissza: a kôrfllményekre, amelyek objektiv akadâlyok
és olyan okokra, amelyekért mâr felelô'sség terheli a kormânyt.
Mert vannak bunôk, amelyek ôdiumât valakinek viselnie kell.
Arrôl senki sem tehet, hogy a piacgazdasâg bevezetésével romlott
a cserearâny, hogy ôsszeomlott, illetve fîzetésképtelenné vâlt a
keleti piac, hogy Nyugat nem vesz ât kellô' mennyiségu magyar
exportot, hogy példâul az idei évben aszâly sûjtotta a magyar
mezô'gazdasâgot, hogy Magyarorszâg hatârainâl hâboru dûl és
hogy emiatt déli irânyba befagyott minden âruszâllitâs, hogy a
piacgazdasâgra valô âtâllâs iszonyùan drâga mulatsâg s ehhez
Nyugat nem adja meg a vârt segîtséget és még sorolhatnâm vég
nélkûl. De azért mâr a kormâny felelô's, hogy az orszâg nyôgi a
kommunistâk âltal felvett és elherdâlt âllamadôssâgot, ami a



rendszervâltâs ôta vârt csôkkenés helyett folytonosan nô, hogy
rosszûton halad a privatizâlâs, hogy idegen tôkéseknek ârusîtjâk
ki az orszâgot, hogy a magyar ipar sorvad, hogy a
mezôgazdasâgot rosszul szervezik, hogy a kârpôtlâs dôcôg, de
amùgysem kielégîtô és hogy a bukott rendszer felelôseinek
anyagi s politikai elszâmoltatâsa helyett a népnek azt kell lâtnia,
hogy a kommunizmus hajdani haszonélvezôi ma is az igen
vékony jôlkeresô kivâltsâgos réteghez tartoznak és dûskâlnak
minden fôldi jôban, mig a magyar nép egyôtode a szegényszint
alatt tengôdik. Hogy ez utôbbiak miatt gyûlik fel a
kôzvéleményben egyre jobban a keserûség és fokozôdik a
tarsadalmi feszûltség, aminek rossz vége leheL Ami a 94-es
vâlasztâson, ami mâr itt van kézzelfoghatô kôzelségben, nagyon
megbosszulha^a magâL

Hogy mi vârhatô ettô'l a vâlasztâstôl, arra csak félve lehet
gondolai. Ezzel kapcsolatban melegen ajânlhatnâm mindenki
fîgyelmébe a 'The Christian Science Monitor" néhâny héttel
ezelôtt megjelent analizisét, amely nem âll egyedûl nyugaton
azzal a véleményével, hogy a gazdasâgi bajok a baloldal malmâra
hajtjâk a vizet és a baloldali pârtok megnôvekedését ered-
ményezik a vâlasztâson. Mivel vârhatôan egyik pârt sem lesz
olyan erôs, hogy egyedûl alakitson kormânyt, ma még elôre nem
lâthatô kombinâciôkra, pârtkoaliciôkra szâmithatunk, amelyek-
nek ôsszetételétol fOgg majd: megvalôsul-e mindaz, amit a
mostani, az âtmenet kétségkivûl sûlyos nehézségeivel kûszkôdô,
de azokkal megbirkôzni nem képes kormâny elmulasztott? Ha a
nyugati jôslâsok beteljesednének, sajnos, ebben kevéssé
bizhatnânk. Példâul nem remélhetnénk, hogy ôsszehivjâk az
alkotmânyozô nemzetgyûlést, ami nélkûl nem képzelhetô el
alkotmânyos politikai élet és igazi népképviselet Magyar-
orszâgon. És hogy erre mâig miért nem kerûlt sor, azta kormâny
soha nem tudja megmagyarâzni.

Lehetett volna ebben az elmûlt hârom és fél évben jobban is
csinâlni? Talân. Akik eddig mentegették a vezetés tehetetlen-
ségét, mindig arra hivatkoztak, hogy ennek a kormânynak nincs
altematîvâja és kûlônben is: kritizâlni kônnyû. És az ûjak majd
megmutathcitjâk: nemcsak birâlni és gâncsoskodni tudnak.



A jôvô a magyar nép kezében van: a magyar
vâlasztôpolgâroknak kell megmutatniuk 1994 tavaszàn, hogy
képesek élni a tôrténelmi alkalommal és râcàfolnak a nyugati
jôslàsokra, olyanokra adjâk szavazataikat, akik a magyarsâg
javàt nézik és magyar orszàgot akamak épiteni Magyar-
orszàgon. S akkor joggal vàrhaijuk majd, hogy megvaJôsul
szûlôhazânkban az igazi rendszervàltozàs.

Zolcsâk Istvàn (Sao Paulo, Brazîlia):

KONGRESSZUSUNK

EGYIK LEGFONTOSABB FELADATA

Kongresszusunk egyik legfontosabb feladata, hogy a Magyar
Egye2:tetô Testûlet mâr jôl mûkôdô szervezésében a nyugati
magyar emigrâciô egységesen tâmogassa a kôvetkezô
vâlasztâsokon a hazafias nemzeti ôsszefogâst és az annak
jegyében kûzdeni akarô pârtokaL

Ha ez megtôrtént, akkor itt és most ezen a kongresszuson
résztvevd magyaremigrâciôs szervezetek (vezetdi) fogadjâk el és
szavazzâk meg a nemzeti érzelmu magyar emigrâciô itt
kôvetkezô' pârtokon felûli politikai programjât, illetve
fogadalmât.

Kôveteljûk, hogy a szavazâson valô részvétel mâr a
kôvetkezô' vâlasztâsokon legyen kôtelezô'. A demokrâciâban
minden népnek olyan kormânya van, amilyent magânak
megvâlaszt.

Alapelvûnk, hogy a Kârpât-medencében, ôseink fôldjén,
minden magyar âllampolgâmak biztositjuk aztajogot,hogyteljes
nemzeti és vaJiâsi szabadsâgban éljen.

A széles néptômegek bevonâsâval âltalânos és kôtelezô
szavazâsokon keresztûl ûj alkotmânyt vezetûnk be. Ez az
alkotmâny a szavazâson valô részvételt 16 éves életkoron tùl
mindenki szâmâra kôtelezôvé teszi. (A szavazâson valô részvétel
elmulasztâsa az âllampolgâri kedvezmények megvonâsât vonja
maga utân.)

Demokratikus és szabad Magyarorszâgért dolgozunk, ezt
épîtjûk fel.



Az ûj alkotmâny biztosîga a magyar nép ellenségeinek
eltâvolîtâsât a torvényhozas, az oktatâs és a hirkôsdés minden
terQletérôl.

Az oktatâs ûjraszervezésével és az oktatôk életnîvôjânak
emelésével megszûntetjOk az idegen uralom alatt
Magyarorszâgra kényszeritett magyarellenes iskolarendszer
rombolô hatasât. Az iÇùsâg kapjon mâs fejlett orszâgokéval
egyezô, hazafias, fegyelmezett, sportszereto nevelêst.

MegszûnteyOk az 1956 utâni népességi katasztrôfa okait.
Adottsâgaival Magyarorszâg Eurôpâban mezôgazdasâgi

nagyhatalom. Ezt kihasznâlva olyan ûzlet- és adôpolitikât
alakitunk ki, amellyel ezt az adottsâgot a magyar mezô'gazdâk
boldogulâsâra hasznâljuk fel. A magyar ipar és a bankrendszer,
valamint a kûlfôldi tô'ke révén ûj munkaerkôlcs meghonosî-
tâsâval versenyképessé tesszûk Magyarorszâgot Eurôpâban.

Magyarorszâg honvédelmét a kûlfôldi sikeres honvédelem
mintâjâra szervezzûk meg. A magyar katonai âllomâny
szakképzettségét a lehetô' legmagasabb szinvonalra kell
emelnûnk, életszinvonalât, minden rétegének megbecsûlését
biztositanunk kell.

Sorainkba hivunk mindenkit, aki

- a munkanélkûliség megszûntetéséért,
- a nyugdijasok életszinvonalânak emeléséért,

- a fÔldmuves târsadalom fôldhôz juttatâsâért, ônszerve-
zô'déses, de âllami tâmogatâsû szôvetkezéséért, és

- a dolgozô târsadalom munka erkôlcsû âtalakitâsâért és a
kultûrâllamokkal egyenlô' âltalânos életszinvonalért kûzd.

Nemzetkôzi vonalon Magyarorszâg kezdeményezze azoknak
a jogoknak érvényesitését, hogy bârmely orszâgbôl elûldôzôtt
menekûlteket az Egyesûlt Nemzetek Szervezete az elûldôzô'
orszâgok kôltségére tartsa el és kârtalanitsa.

Indîtsuk meg Awerikâbôl, a szabadsâg fôldjérôl ezt a
magyar nép felszabadîtàsat célzô mozgalmat!



A MAGYARORSZÂGIKERESZTÉNY

NEMZEn PÂRTIAK ÉS POLmKUSOK

FEXSZÔLALÂSAI

Szalay Robert (Budapest):

AZ UTOLSÔ ESÉLY

Vâlasztasokra készûl az orszâg! Kire szavazzunk? Ez a
leggyakrabban elhangzô kérdés azok szajâbôl, akik elégedet-
lenek azzal, ami az elmûlt négy évben tortént, de nem kivânjâk
vissza a 40 éves kommunista uralmat sem.

Valôhan, kire szavazzunk?

Szomorûan kell megâllapitani, hogyjelenleg még nincsolyan
erô, amelyik felvehetné a vesenyt a nyiltan kl nem mondott, de
valôjâban létezô baloldali tômbbel. Mert azt mindenki lâtja, hogy
az MSZP, az SzDSz, a Fidesz, a Munkâspart egy tôrôl fakad,
még akkor is, ha a népet megtévesztô szândékkal nagyhangon
elhatârolôdnak egymâstôl.

Ugyanakkor ki âll szemben ezzel a baloldali tômbbel,
melynek kezében van a tômegtajékoztatâs dôntô tôbbsége és a
legtôbb âllami hivatalban, az ônkormânyzatoktôl az Alkotmâny-
birôsâgig, az dket tamogatô, a régi rendszertkiszolgâlô elvtârsak
és azok pereputtya ûl?

Tehât jelenleg nincs olyan erô, anielyik a siker reményében
szâllhatna szembe a baloldallal.

A két legnagyobb pârt, amelyekhez reménykedve fordul a
vâltozâsokat remélô nép, nem hajlandô szoros egyûttmûkôdésre.
A kisebb nemzeti elkôtelezettségu pârtok a Nemzeti Vâlasztasi
Szôvetségbe tômôrûlve igyekszenek a kôzôs fellépésre, de anyagi
eszkôzôk és infrastruktûra nélkûl gyengék az igazi megméret-
tetésre, pedig a szavazôk csak akkor mennek el szavazni, ha lesz
egységes nemzeti tômb, amelylkban a keresztény, nemzeti.



jobboldali pârtok ôsszefognak és egy listân indulva, elsôprd
gyôzelmet arathabiak a baloldal felett

A Magyar Egyeztetô Testùlet a nemzeti emigràciô szinte
egyôntetû tàmogatâsàval igyekszik a nemzeti erôk ôssze-
fogâsâra, amely egyesitene mînden erôt a baloldal ellen.

Nagyon nehéz a MET helyzete, mert olyan pârtokat,
szervezeteket szeretne egy asztalhoz ûltetni, amelyek évek ôta
vetélytârsként, nem egyszer ellenségként âlltak egymâssal
szemben.

Ha most, az utolsô pillanatban ôsszefognak, akkor elnyerik a
nép bizalmât, ami abban nyilvânulna meg, hogy elmennek
szavazni azok is, akik egyébként otthon maradnânak, mert
egymâssal marakodô, egymâst lejâratô, csak a hatalomért
âcsingôzô pârtokra nem szavaznak. Es ez a veszély! Ha nem lesz
egységes nemzeti lista, csak azok mennek el S2a.vazni, akik eddig
is elmentek és akkor az eredmény is hasonlô lesz.

Emlékezzunk vissza a pôtvâlasztasokra. A magukat most
megméretni kîvânô nemzeti pârtok, kisgazdâk, keresztény-
demokratâk, MDF (még Csurkâval) sorra vereséget szenvedtek.
Igaz, hogy a szavazôpolgâroknak csak alig 10-20 %-a ment el a
sokadszor megismételt vâlasztâsra, és 80 %-a kiâbrândulva otthon
maradt. Ezértgyôzhettek a baloldali jelôltek.

Talân most is ez a cél! Ne jôjjôn, ne jôhessen létre a nemzeti
egység vâlasztâsi koaliciôja, mert akkor megmozdulna a 80 %is.
Ha csak a negyedrésze menne el szavazni, akkor is abszolût
tobbséggel szavaznâ le azôsszes tôbbi pârtot. A nemzeti erôknek,
az igazi rendszervâltozâst akarôknak, a nyomor felé tâtongô
nyugdijasoknak, a munkanélkfllieknek, az elszegényedô
kôzéprétegnek, az évtizedekig mâsodrendû âllampolgârként
kezelt politikai ûldôzotteknek elérkezett az utolsô ôra!

Szâmukra az a legnagyobb veszély, ha minden ûgy marad,
ahogy van, nincs felelô'sségrevonâs ugyanis, de van kommunista
hatalomâtmentés, nincs gazdasâgi felemelkedés, de szaporodnak
a milliomosok, nincs nemzetiségi politikânk, de van eladott
Kârpâtaljânk, és ha minden nemzeti egységet hirdetô' pârt
kûlôn-kûlôn indul avâlasztâsokon, ûgy jârunk, mint a lengyelek,
ahol a 10 nemzeti pârt ôsszességében tôbb szavazatot kapott, mint
a baloldal, mégis az utôbbi gyô'zôtt, mert egységes volt.



A kormânykoalîciônak és vezetd pârtjânak, az MDF-nek az
a nehezen megbocsâthatô bûne, hogy engedte eddig zûlleni a
gazdasâgi, erkôlcsi, politikai âllapotokat. A baloldal szâmâra az
a jô, ha minden a régiben marad. A bûnôsôk nem lesznek
feleldsségre vonva (csak a halottak lesznek bunôsôk: Kâdâr,
Mûnich, Marosân és târsai), elvtârsaik és utôdaik vâltozatlanul
birtokolhayâk, illetve birtokoljâk a târsadalmi és gazdasâgi élet
vezetd poszgait.

Tehât a régi kommunistâk és az ûj urak âltali paktumok
révén kialakult hatalmat csak ûgy ]ebet megvâltoztatni, az igazi
rendszervàltàst megvalôsitanî, ha minden nemzeti erô ôsszefog
és egy kôzôs listât hoz létre, mert a tonaegek csak akkor mennek
el szavazni, és vlszik gydzelemre a "nemzeti listât", ha az valoban
létrejôn!

Nagy a pârtok vezetdinek feleldssége, de még nagyobb az
egyszerû pârttagok feleldssége, mert ha a vezetdk egyéni
hiûsâgbdl vagy karriervâgytdl elvakulva nem hajlanddk az
egyûtt-haladâsra, a tagsâgnak meg kell szabadulnia az egység
ùtjâban âlld vezetdktdl, bârkik legyenek is azok.

Utolsd esélyûnk, az egységes fellépés, a kôzôs vâlasztâsi
koalicid, mert ha ez nem jôn létre és ùjabb négy évet adunk a
jelenlegi hatalomnak, végleg lemondhatunk az igazi rendszer-
vâltozâsrdl.

Csurka Istvân

A Magyar Igazsâg és Élet Pârtjânak elnôke, arrdl ahelyzetrdl
beszélt, amely az otthoni politikai életet jellemzi. Kérdés, hogy a
nemzeti és nem nemzeti elemeket el lehet-e egymâstdlkûlôniteni.
A kormânyzd koalicid kétségtelenûl nemzeti alapon âll. Ezzel
szemben azonban ma a liberâlis, kommunista érzelmû pârtok és
szervezetek érvényesfllnek. Muta^a ezt az a hârom pdtvâlasztâsi
eredmény is, amelynek sorân a "nemzeti" irânyzat kétségtelenûl
veszitett. Sok mûlik azon, hogy milyen lesz az ûj vâlasztâsi
tôrvény. Ha a pârtok 5 %-ot kôvetelhetnek, akkor a liberâlisok és
mâsok is ennek megfelelden veszitenek. A nép mindenesetre fél
a magyar utak jârâsânak tâmogatâsâtôl, pedig ezek a magyar
utak semmiképpen sem szélsdségesek. A Magyar Egyeztetd
Testûlet szândékât meg lehet kisérelni, talân sikere is lesz.
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BaJrôl: Csurka Istvân orszâggyûlési képviselô (Somogyi Lél)

Jobbrôl: Walter Istvân, a KMSz einôke elôad (Neszlényi Judith)

Dr. Nagy LâszIô

A Magyar Egyezteto Testûlet ûgyésze szerint a demokrâcia
tobbé nem jelenti a keleti formâk kôvetését. A marxista- és
kommunistaellenes kifejezés azonban még korântsem jelent
szabadsâgot. A "nemzeti" jelleg meghatârozâsât tisztân az szabja
meg, hogy valaki a szentistvâni eszme megvalôsîtâsân dolgozik-e
vagy sem. Az ukrân-magyar megegyezés veszélyes volt. Nemcsak
azért, mert a revizionizmust zârta ki, hanem gazdasâgi és politikai
kôvetkezményei miatt is. A Magyar Egyezteto Testûlet munkâjât
- szerinte - a nemzeti irânyzat gyôzelmének kell kôvetnie.

Dr. Zétényi Zsolt

Jôkai Môrtôl idézi: Mas dolog az igazsâgot elmondani, mâs
dolog az igazat megmondani és mâs dolog igazatmondant. Az
elôadô a magyar egység fogalmi kôrével foglalkozik ma otthon.
Ô maga a Magyar Demokrata Forum elnôkségének tagja.



Meggyôzô'dése: fontos, hogy a part az orszag szekerét elôbbre
vigye. Az ùj vâlasztasokkal kapcsolatosan a magyar egység
kérdése nagyon erbsen foglalkoztatott bennûnket is. Arra kell
ôsztônôzni a nemzetet, hogy szavazzon, de ne szavazzon
szocialista-kommunistâra. Csak olyanra szavazzon, aki a
keresztény demokrâciât elôbbre viszi Magyarorszâgon.

HidyJôzsef, Szilasy Gyôrgy és dr. Nagy Lâszlô
(Hidy Jôzsefné)

"jj*'...

Kiràly B. Izabella

Eredetileg kertészmérnôk, tehât a mezôgazdasâgot
mindenek felett - a mezôgazdasâgra épitett iparâgakkal egyûtt
-elsô helyre helyezi. Mâsodsorban tanâr s îgy az iQûsâg
problémâi érdekiik. Politikai pâlyafutâsa akkor kezdôdôtt,
amikor 1988. oktôber 22-én a Iakiteleki sâtorban megjelent. Ott
azonban trôjai falovat is szâllitottak a magyar népnek és erre van
esélye 1994-ben is. Tehât azt kell tudnunk, hogy a magukat
nemzetinek nevezett pârtoknak van-e trôjai falova és abban mi



van. Sokan azt mondjâk, hogy a mûltban nem tôrtént
rendszervâltozâs. De tôrtént, mert a szocialista-kommunista
tervgazdâlkodâsbôl szépen âtmentûnk a szabadrablô, kapitalista '
piacgazdasâgba.

1993. szeptember 7-én megalapîtotta aMagyar Érdek Pârtjât,
amelynekelnôke, egyben a Magyar Egyeztetd Testûlet tagja és a
Pongrâcz Gergely nevével fémjelzett 56-os Magyarok Vilâg-
szôvetségének vâlasztmânyi tagja,

Az MDF-bôl kizartâk.

Pârya 19 személlyel alakult s ma âtlépte a 200 fôL A
pârt tagjainak âtlagos életkora 33 év. Ebbe benne van a magyar
jôvô.

"Sokanfelteszik a kérdést, hogy mit tehet a magyar emigrâciô
az otthoni vâlasztâsok érdekében. A magéim részérôl csak a
legmelegebb kôszonet hangjân tudok az emigrâciôhoz szôlnl,
mert nekem rendkîvOl sokat segitett Addig, amîg a vasfûggôny
môgôtt éltOnk, a hatâron tûl foglalkoztak mindazokkal a
kérdésekkel, amelyek a magyar jôvô szempontjâbôl dôntô
kérdések. A magyar nép nevérôl le kell mosni a gyalâzatot. A
hazai és nemzetkôzi kôzvélemény elôtt is helyre kell âllîtanunk
a magyar becsûleteL Ismertessûk meg a vilâgon mindenûtt a
valôdi magyar tôrténelmet és hogy mlért olyan nagyszerû dolog
magyamak lenni". "Szeptember 7.-ével kapcsolatban pedig
annylt: 1919. szeptember 7-én ismerték el tényleges fôvezérnek
Horthy Miklôst, akkor kapta meg Magyarorszâg ûjra a
hadseregâllitâs jogât. Ezen a napon parancsoltâk kl
Magyéirorszâgterûletérôl a megszallô szovjet-orosz csapatokat is".

Két fontos javaslatot tesz. Elôszôr, kôtelezôvé kellene tenni a
vâlasztâsokon valô részvételt, mâsodszor, hogy tiszta multû
képviselôkbôi allô magyar parlamen^e legyen Magyarorszâgnak.

A magyaroktôljôkai idézettel bûcsûzik. 'Minden nemzetnek
van sokjô tulajdona, erô's kaija valamennyinek, ragyogô szelleme
a franciânak, lângolô vére a lengyelnek, fanatizmusa a tôrôknek,
bôlcsessége a németnek, engedelmessége az orosznak, de szîve,
amely magâra hagy talâlni, csak a magyamak van!"



Dr. Hasznos Miklôs

Arra a kérdésre, mit jelentett szâmâra 1956, dr. Hasznos
Miklôs a kôvetkezô'képpen vâlaszolt: "Azt, hogy a legsôtétebb
diktatûrâval szemben is van esélye a fôlkelô' népnek! Szâmomra
tanulsâg az is, hogy senki mâsban nem bizhatunk, csak
ônmagunkban. Sok minden megvalôsûlt 1956 kôveteléseibô'l:
szabad, fûggetlen orszag lettûnk; nincsenek idegen, megszâllô
katonâk terûleteinken; lezajlott a tôbbpârtrendszeru szabad
vâlasztâs; létre jôtt a fûggetlen magyar kormâny.

Mégis ûgy érzem - és nem csak én! - tartalmilag sokkai
vagyunk még 1956 adôsai. Az 1994-es vâlasztasok adnak majd
vâlaszt arra, hogy ez az adôssâg feledêsbe merûl-e, és a nekûnk
kinâlt esély bevonul-e az elszalasztott torténelmi lehetô'ségek kôzé
vagy hatalomra jut a nép akaratâbôl az a politikai erô', amely
meggyurkô'zik l956 ôrôkségének végrehajtâsâval".

A baloldalnak az a célja, hogy a keresztény nemzeti
gondolkodâsû tômegek szavazatai szétforgâcsolôdjanak. Sok kis
part kôzôtt egyikûk se érjen el annyi szavazatot, hogy
bekerOlhessen a parlamentbe. Ennek a veszélynek megelô'zésére
még a vâlcisztâsi haro elô'tt a kis pârtoknak vâlasztâsi szovetséget
kell kôtniûk, hogy a baloldal erô'i ellen kôzôsen léphessenek fel.

Csak akkor van remény, hogy az ûj parlamentben a
magyarsâgnak tôbbségi képviselete lesz s az ûj kormânyt olyan
koaliciô hozha^a létre, amely valôban magyar érdekeket tart
szem elô'tt A Magyar Egyeztetô Testûlet programjâban, amelyet
Bânkuty Géza elôbb ismertetett, az .yolt a cél, hogy a tavaszi
vâlasztâs résztvevôiként egymâs kôzt ôsszehangoljâk
stratégiâjukat, és az emigrâciôs szervezetek erkôlcsi és anyagi
tâmogatâsât biztositsâk.

Magyarorszâgon 7 milliô 800,000 ember szavazhat Ha ennek
sikerûl a Jôvô magyar parlamentjébe 100 olyan képviselôt
bejuttatnia, aki hajlandô leszmegkôtni azt a vérszerzô'dést, amely
csak a magyar nemzeti érdekek szolgâlatâra jogositja és kôtelezi,
akkor biztosîtottnak lâtja a nemzeti megûjulâst.



Râcz Sândor

A felszôlalô nem orszâggyûlési képviselô, râ kell azonban
mutatnia, hogy a magyarok felelôsek a magyar holnapért, bârhol
éljenek a vilâgon. Magyarorszâgot meg kell menteni. Ezt a célt
minden magyamak magâévâ kell tennie. 5 milliô magyart ôltek
meg az anya méhben és hânyat azon kîvûl, senkisem tudja. A
megoldâshoz az eszkôzôket is meg kell talâlnunk. Ezek kôzott az
eszkôzôk kôzott elsô helyen az ôsszefogâst kell megneveznûnk.
Ezért jôttek Amerikâba, hogy a szabad demokrâciâk terûletein
érvényesûlô magyarok tamogatâsât is biztosîthassâk. A Magyar
Egyeztetô Testiilet a keresztény nemzeti magyarokat akaija
ôsszefogni. Ez olyan cél, amely minden âldozatot megérdemel.

Szilasy Gyôrgy, dr. Nagy Làszlô, Cswka Istvàn, Bôjtôs Lâszlô tb. konzul.
(Somogyi Lél)

Szilasy Gyôrgy

A Magyar Piacpârt vezetoje. Az a meggyôzôdése, hogy a
magyar gazdasâgok és falvak felvirâgoztatasa vezet bennûnket
teljesen a célhoz, Magyarorszâg megerôsôdéséhez. A Magyar



Egyeztetô Testiilet ezt a célt szolgâlja, ezért feltédenûl tâmogatâst
érdemel.

Szilasy Gyôrgy orszâggyûlési képviselô felszôlalâsâban nagy
elismeréssel adôzott a 1945-ôs menekûltek (Displaced Persons)
hazafias és kulturâlis munkâssâgânak, gyermekeik magyar
szellemben valc nevelésének. Kijelentette, hogy az otthoni
magyarok minden tekintetben sokat tanulhatnânak tôlûk. Alapos
tudâst hoztak magukkal és ez a tudâsuk az emigrâciôs életben
szerzett tapasztalatokkal csak bôvûlt. Ezért tovâbbra is nagy
szûkség van és lesz râjuk.

Beodray Ferencné (Lakewood, OH) soron kîvûl szôt kért és
vâlaszâban a kôvetkezôket mondta:

"Elsô alkalommal tôrtént meg, hogy vaJaki nyilvânosan
kijelentette, hogy az 1950-ben idevândoroltakra, vagyls a DP-kre
(Displaced Personsra) milyen nagy feladat vârt. Ugyanilyen nagy
szûkség van râjuk most is, hogy megismertessék a fiatalokkal az
eddig eltitkolt, megmâsîtott magyar tôrténelmet, mert hisz ôk
abban a szerencsés helyzet birtokâban vannak, hogy mindezt jôl
ismerik. Tehât kéri az otthoniakat, vegyék tudomâsul, hogy
Magyarorszâgnak igenis szûksége van râjuk.

Megkôszônôm Szilasy Gyôrgynek ezt a pâr mondatot. Igen,
megkôszôntem, mert edddig rôlunk megfeledkeztek, csak
mâsokrôl emlékeztek meg. Mintha mi semmit sem tettûnk volna.
Pedig ha felsorolnânk mindazt, amit mi tettûnk, hogy milyen
nehéz munkâba tellett, hogy a rossz kôzvéleményt, amellyel vârt
bennûnket a kûlfôldi ellenséges propaganda megvâltoztassuk,
akkor tudom, mâsképpen lâtnânak bennûnket

Reméîjûk, hogy a jôvôben sokan ràébrednek: bàrhol élnek
is magyarok az orszâgon kiviîl, bàrmikor és bàrmiért hagytàk
el a hazàt, a szent cél érdekében minden magyamak ôssze kell
tartania".

DénesJànos

Az elôadô szerint 1993 virâgvasâmapjân jôtt létre a Magyar
Egyeztetô Testûlet, amely 1956-b6l mélységes tapasztalatokat
vont le. Lakiteleken létrejôtt annak lehetôsége, hogy 1956 eszméi
megvalôsuljanak. Sajnos, ehhez hozzâ sem kezdtek. Olyan
szavazâsra van szûkség, amely a szavazatok tisztasâgât biztosi^a.
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1956-ban teremtették meg ehhez a hitet, amelyet azonban 3 és 1/2
év alatt sem lehetett megvalôsîtani. Ezt kell pôtolnunk. Ne
felejtsûk el, hogy 7 év mûlva ûj évezredbe lépûnk s minden
reménysêgûnk, hogy nemzetûnk jogos ôrôkségét âtadjuk
fîainknak, leânyainknak és unokâinknak.

A MAGYAR EGYEZTETÔ TESTÛLET

KOLON ZÂRÔNYILATKOZATA

A Magyar Egyeztetô Testûlet hazai kûldôttsége 1993.
november 25-29 kôzôtt részt vett az Ohio âllambeli Qevelandben
a Szabadvilâgi Magyarok VI. Yilàgkongresszusân. és a XXXIH.
Magyar Kongresszuson.

A kûldôttség tagjai voltak:
Dr. Bogdân Emil, Dénes Jânos, dr. Hasznos Miklôs, dr.

Nagy Lâszlô, Râcz Sândor, Roik Jânos, Szalay Robert, Szilasy
Gyôrgy és dr. Zétényi Zsoît.

A kûldôttséghez november 25-én csatlakozott Bânkuty Géza,
Magas Istvân és Hetyey Sândor, a MET elnôkségének tagjai az
USA-bôl, Kanadâbôl, valamint Ausztrâliâbôl, tovâbbâ az
eldadôkôrûton levô' Csurka Istvân és Kirâly B. Izabella is.

A kûldôttség november 27-én Pust Augustotkôszontôtte, aki
Ohio âllam kormânyzôja, Voinovich V. George képviseletében
jelent meg.

A zârônyilatkozat tovâbbi pontjai egyeznek a VI.
Vilâgkongresszus Zârônyilatkozatânak egyes pon^aival!

A kûldôttség politikai egyeztetô' târgyalâsokat folytatott a
magyar emigrâciôs szervezetek vezetô'ivel a hatékony magyar
érdek-érvényesités môdozatairôl, kûlônôs tekintettel az 1994. évi
parlamenti vâlasztâsokra. E târgyalâsok eredményeként a
Vilâgkongresszuson részt vett és Magyar Nemzeti Vilâgtanâcsba
tômôrûlt nemzeti elkôtelezettségu emigrâciôs szervezetek vezetô'i
teljes és egyôntetû politikai, erkôlcsi és folyamatos anyagi
tamogatasukrôl biztositottâk a Magyar Egyeztetô Testûlet âltal
képviselt nemzetmentô tevékenységet.



A kOlfOldi magyarok

CSÛCSS2ERVE2ETE

MAGYAR NEMZEn VHAGTANACS

Hetyey Sàndor (Fairfîeld, Vie., Ausztrâlia):

JAVASLAT A CSÛCSSZERVEZET MEGALAKÎTÂSÂRA

1988-ban Clevelandben tartott Szabadvilàgi Magyarok V.
Vilâgkongresszusâra készitettem egy eldadâst, amelynek az volt
a célja, hogy teremtsûnk âllandô szervezetet, amely képviselné a
magyar nemzeti emigrâciôt kûlfoldi hatôsâgoknâl és amely elég
tekintéllyel rendelkezne ahhoz, hogyazakkori, még kommunista,
otthoni kormânyt olyan irânyba és olyan intézkedések
megtételére szoritsa, amelyek kônnyîtenének az otthoni
magyarsâg helyzetén.

A Szabadvilàgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa elvben
elfogadta javaslataimat és megalakult ott helyben a Szabad
Magyar Vilâgtanâcs.

A kommunizmust 1990-ben elsôpôrte az idôk szele. Otthon
szabad vâlasztâsok voltak 1946 ôta elôszôr és ezek
eredményeképpen megalakult az ûj felelôs, szabadon vâlasztott
magyar kormâny, amelyet most mâr el kell ismemOnk, akâr
tetszik annak a politikâja, akâr nem. A kormâny politikâjât
"keresztény nemzeti" politikânak jelentették be. Legnagyobb
ôrômûnkre az ûj miniszterelnôk bejelentette, hogy ô 15 milliô
magyar miniszterelnôke kîvân lenni. Mi ennek a bejelentésnek
fôlôttébb megôrûltûnk, mert ûgy éreztûk, hogy ebben a szâmban
—végre —mi is benne vagyunk.

Hârom esztendôre volt szilkségûnk ahhoz, hogy
felismerjiik, hogy annak ellenére, hogy a magyar nép
egyértelmûen megtagadta a kommunista part parlamenti
képviselethez juttatâsât,a 385 honatya kôzûl 262 volt (?) pârttag.
Most tudtuk csak meg, hogy a hangos antikommunistâk, akik



"agyagba akartâk taposni a kommunistâkat", mennyire a
szîvûkôn viselik a rendszer exponenseinek sorsât és mennyire
vigyâznak arra, hogy birôsâg elé ne vihessék a fosztogatôt, a
gyiIkosL Most lâ^uk csak, hogy az orszâggyulés, a kôzhivatalok
tagjai kôzûl mennyi élvezi még mindig a "régi" rendszerben
ôsszeha.râ.csolt hatalmat és zsàkmânyt.

Most szivârognak csak kl a hîrek, hogy a "mindenhatô pârt"
mâr 1986-ban megkezdte az "ûjjârendezést"; az "ûj ellenzékl
pârtok" megalakitâsât, azokban régi, hûséges elvtârsak hatalmi
poziciôba juttatâsât; a "privatizaciô" ûrûgyével az ellopott kôz-
vagyon magânvagyonnâ tôrvényesitêsét; a Râkosi-alkotmâny
ûgyes âtfestését azzal a céllal, hogy minden ûjitâsra irânyulô
kisérlet abba az "alkotmâny"-baûtkôzzék; az "alkotmânybirôsâg"
olyan hatalmi poziciôba helyezésêt, hogy az ma fôlôtte âll mind
a tôrvényhozô, mind a végrehajtô hatalomnak; a kétharmad
szôtobbséges "âldemokrâcia" bevezetését; a titkos paktumokat,
amelyek az ûn. "ellenzék" kezébe adjâk a hatalmat és a hatalmi
poziciôkat.

Ezeknek az intézkedéseknek kôszônheyûk, hogy a magas
hivatalokban ott fllnek mind a régi elvtârsak; hogy Magyar-
orszâgot a koldusok orszâgâvâ sûllyesztették; hogy az éhes
ellenségekkel kôrûlvett orszag ônvédelme a nullânâl is kevesebb;
hogy a honvédség arra sem elég, hogy felvonuljon a Fô'vârosi
Operettszinhâz szinpadâra egy békebeli huszâr-operett
statisztâjaként; hogy a nép fôldhôz juttatâsa az igazi
kârpôtlâsokkal egyûtt vagy elmaradt vagy belesûllyedt a
bûrokrâcia (kommunista bûrokrâcia!) ingovânyâba; hogy a fél
orszâgot mâr kiârûsitottâk; hogy a végre kitakarodott szovjet
hadsereg helyett az International Monetary Fund rabolja ki az
orszâgot; hogy végûl ezer év leggalâdabb tôrténelmi ârulâsâval
orszâgrészeket ajândékoznak el a helyi lakossâg megkérdezése
nélkûl!

1990-ben azt vârtuk, hogy végre, félszâzad kivetettsége és el-
szakitottsâga utân most 6'szintén kezet nyûjthatunk otthoni
véreinknek és minden Nyugaton szerzett tudâsunkat és
tapasztalatunkat odaadhatjuk nekik, igy egyûtt âllunk majd neki
az elbalkânositott, kirabolt orszâg ûjraépitésének. Ebben is
keserûen csalôdtunk! Nemcsak hogy nincs rânk a hazânak
sziîksége, hanem az ûj, "keresztény, nemzeti" kormâny



kikûldôttei sok helyen mindent elkôvetnek a keresztény, nemzeti
emigrâciô szétbontâsâra és megsemmisîtésére!

Mindennek a tetejébe: 1994-ben a magyar nép ûjra az
umâkhoz jârul . Akik otthon jârtak az utôbbi két-hârom évben,
lâthattâk a nép szomyu nyomorât és elkeseredettségét. Ezért
nagyon fônnforog a lehetoség a "visszarendezôdés"-re, amint az
Ldtvâniâban és Lengyelorszâgban tôrténL

Végeredményben a 94-es vâlasztâsokig még mintegy fél
esztendô telik el. Fél év a politikâban ôrôkkévalôsâgnak tûnhet.
Senki sem tudja megmondani, milyen kormâny jôn a vâlasztasok
utàn.

A logika kôvetelményei szerint hârom eshetdség van:
1. marad ilyen kormâny, mint a mostani;
2. jobb kormâny jôn;
3. kapunk rosszabbaL
Negyedik lehetoséget nem lâtok.
A keresztény, nemzeti emigrâciônak - véleményem szerint —

mindhârom lehetô'ségre fel kell készQlnie addig, mig maradtunk
pâran, akik keresztény, nemzeti vonalon tudunk és akarunk
gondolkodni.

Vegyûk talân elôszôr a feladatokat, amelyek rânk vâmak:
1. Marad a mai kormâny.
Elsôrendû feladatunk a tanitâs! Hiheteden, hogy felelds

pârtvezetdk még ma is Horthy-"fasizmusrôr', meg "gazember"
Bârdossyrôl beszélnek. Ez a teljes tôrténelmi sôtétség és
dilettantizmus félszâzeid tudatos elnevelésének kôvetkezménye
annak ellenére, hogy a jelenlegi kormânyban nyûzsôgnek a
tôrténészek! Tanitâs alatt ezért elsôsorban tôrténelemtanitast

értek. Ugyancsak szorgalmaznunk kell az erkôlcsôs, vallâsos
nevelés visszarendezését, a kôtelezô vallâsoktatâs és testnevelés
bevezetését.

Az oktatâs és tanitâs elsôrendû kôvetelménye a hazafias
nevelés! Meg kell tanulni otthon, hogy a marxista vilâgpolgârok
kora végleg elmûlt. Meg kell tanulniuk, hogy a nacionalizmus
nem hiba, hanem szûkséges nemzetvédelem!

Biztatnunk, nôgatnunk kell a kormânyt a végzetesen
lecsappant népszaporodâs gazdasâgi, erkôlcsi és târsadalmi ûton



valô nagyvonalû propagâlâsâra; a honvédség létszâmban,
szellemben, fegyverzetben és kiképzésben valô lényeges
megerôsîtésére; a régi rendszer bûnôzô'inek birôsâg elé âllitâsâra;
haszonêlvezô'inek a kôzêlet minden âgâbôl valô eltavolîtâsâra.

Erélyesen tiltakoznunk kell az orszâg anyagi javainak az
elkôtyavetyélése ellen, a termelô' eszkôzôknek és a fôldnek
idegen kezekre juttatasa ellen; a kârpôdâsok, kârtalanîtâsok és a
fôldosztâs elhûzôdâsa és elmaradâsa ellen.

Buzdîtanunk és sarkalnunk kell a kormânyt a hatâron tûli
magyar testvérek sorsânakrendezésére. Az emberijogok âllandô
hangsûlyozâsa szép és jô. ELzeket mâr a fônnâllô szerzô'dések
tucatjai biztosigâk eredmény nélkûl. Az elszakitott magyarok
ûgyét véglegesen és kielégîtô'en csak az elszakîtott terûletek
visszaadâsâval lehet megoldani. Ebben az irânyban az
emigrâciônak magânak is meg kell tennie az ôsszes lehetô lépést,
mert a mai vagy egy ahhoz hasonlô kormânytôl tisztességes
intézkedés nem vârhcitô.

A méiihoz hasonlô kormânnyal szemben a civilizâlttârgyalâs
eszkôzeit vehetjûk igénybe: dîcséijûk azt, cimit helyesen csinâlnak
és keményen bîrâljuk azt, ami helytelenûl tôrténik.

Kôzben: mi maradjunk meg annak, amikvoltunk: keresztény,
nemzeti emigrâciônak.

2.Jobb kormàny jôn.

Ebben az esetben nekûnk sokkal kônnyebb dolgunk lesz.
Otthon talân majd hallgatnak rânk és néha megfogadjâk egy-egy
jôakaratû tanâcsunkat

Dyen kormânnyal szemben feltéden a jôakaratû segitség
âllâspontjâra kell helyezkednûnk. Tâmogatnunk kell a kormânyt
minden tapasztalatunk, tudâsunk rendelkezésûkre bocsâtâsâval
és jôakaratû oktatâsukkal.

Vigyâzzunk: az otthon képzett fîataJsâg tele van ônteltséggel.
Azt gondoljâk, hogy ô'k mindent mindenkinél jobban tudnak.
Pedig a tudâs elsô' kelléke a tudadansâg beismerése. Az ég
szerelmére: kerûljûk a vâllveregetô' patronizâlâst Azzal nem
tanitunk, hanem csak ellenségeket szerzûnk magunknak azok
kôzôtt, akiket mindennél jobban szeretûnk.

Dyen kormânnyal létre kell hoznunk az il^hsâg-cseréket.
Fiataljaink minden hazalâtogatâssal magyarabbakkâ vâlnak. Az



otthoniak pedig idekint sajâtmaguk lâljâk azt, ami jobb vagy azt,
ami rosszabb.

A jobb, tehât valôban keresztény, nemzeti kormânyt nem kell
tobbé biztatnunk, nôgatnunk: az txidja magâtôl, hogy mit kell
tennie. NekOnk a kûlfôldi sajtôt és a média tôbbi eszkôzét kell
majd éberen fîgyelnûnk és azonnéil câfolni, kiigazitani mindent,
ami a magyar népre kâros vagy becsmérld. Mert ilyen
kîsérletekre elô kell készûlnOnk nemzeti kormâny esetében még
fokozottabban..

3. Rosszabb kormânyt kapimk.
Sajnos, ilyen vâltozâsra igen nagy az eshetdség. Az ilyen

kormânytôl nekûnk teljesen vissza kell hûzôdnunk ahhoz a
passzîv rezisztenciâhoz, amilyen 47 évig a politikânk volt Az
elvtarsakat nem tudjuk meggyôzni, az azokkal valô érintkezésben
mindig mi jôvûnk ki veszteskénL Tudom, lesznek elegen, fôleg a
gazdasâgi emigrâciô tagjai és a kalandorok kôzôtt, akiknek
mindegy, milyen a kormâny, csak ôk keringjenek siserehadként
kôrûlôtte. Eddig is megvoltak siralmas szellemi proletâijaink,
azutan is meglesznek.

Rosszabb kormâny esetében kûlônôs gondot kell
forditanunk sajtônkra. Kiadvânyainkbôl tovâbbra is haza kell
juttatnunk, amennyit csak anyagi erônk megenged. Az ûj magyar
nemzedék az utôbbi négy év alatt egyet biztosan megkapott: a
szôlâsszabadsâgot. Ennek a nemzedéknek mâr nem lehet a szâjât
bekôtni.

Vigyâzmmk kell arra, hogy mig a kormânytôl elhûzôdunk,
addig a magyar néptô'l el ne idegenedjûnk! Rokonok, barâtok,
ismerô'sôk ûtjân tartsuk az otthonnal az ôsszekôttetést. Minden
hazakûldôtt ûjsâgunkat, levelûnket nem tud elkobozni a hatalom.
Négy év alatt minden elkeseredés ellenére elkezdô'dôtt a folyamat
a tisztulâs, az igazi felszabadulâs felé, amelyet nagyon nehéz lenne
most elfojtani.

Ne felejtsûk el: a magyar nép hârom-nyolcada a mai magyar
hatârokon kivûl él. Mi, a nemzeti emigrâciô tagjai vagyunk az
egyedenek, akik félelem nékûl kimondhatjuk véleményûnket. Ez
nemcsak lehetô'ségûnk, hanem fajtânkhoz és hazânkhoz fÏÏzôdô
kôtelességûnk is.



Hogy ezt egységesen, az egységben rejlô erô tudatâban és
annak teljes latbavetésével megtehessûk, ahhoz szûkségûnk van a
csûcsszervezetre: a Szabad Magyar Vilâgtanàcsra, annak
felûjîtâsâra.

* -k -k

Mik a Magyar Vilàgtanâcs céljai? Négyirânyû tevé-
kenység:

1. A befogadô orszâg felé épitsûnk ki szîvélyes
kapcsolatokat. Teremtsûnk ôsszekôttetést a média helyi
eszkôzeihez és prôbâljunk elhelyezni helyi iskolâkban,
kônyvtârakban annyi magyarbarât propaganda anyagot,
amennyit csak anyagi erônk megenged.

2. Hazafelé mindenképpen tartsuk a kapcsolatot a magyar
néppel és amennyiben lehet, a kormâny felé is. A fô cél a hazafîas
érzés felélesztése a népben és a kormâny jô irânyba valô
biztatâsa, ôsztônzése.

3. Az elszakîtott magyarsàg felé nekûnk kell kisugârozni a
remény éltetô sugarait. Mi félelem nélkûl megtehetjûk. Ki kell
épiteni velûk a szoros kapcsolatot és a vilâg elé tâmi sokszor
siralmas helyzetûket Ne felejtsûk el: mi âllitottuk le Ceausescu
ekéit is!

4. Az emigrâciô felé semmiképpen sem szabad abbahagyni
tevékenységûnket Itt is van annyi oktatni és javitani valô,
amennyit csak el tudunk képzelni. Ne felejtsûk el: a szervezett
keresztény, nemzeti emigrâciônak rengeteg idekint is az
ellensége. A szellemi proletâr, a fertô'zôtt marxista, a beépitett
bomlasztô. Ezek ellen âllandôan védekezésre szomlunk és ezt
nem lehet abbahagyni. A legjobb tanitô és vezetô' azonban a jô
példa. Rendezvényeinket, hirkôzlô eszkôzeinket emeljûka lehetô'
legmagasabb szinvonalra, mert a jôhoz még akaratlanul is
csatlakoznak emberek.

Meg kell egyeznûnk abban, hogy mit tartunk az otthon
szâmâra kivânatosnak, jônak és hasznosnak. Vannak a magyar
népnek sorskérdései, amelyek foantossâgât nem lehet vitatni.
Példâul az elszakîtottmagyar milliôk. Ezeknek jôléte és a magyar
néptôrzshôz valô visszatérése mindennél fontosabb. Nem
gondolok azonban itt a szerb "tisztogatâsra" és a magyar
ôslakossâgnak apâik fôldjérô'l valô kiûldôzésére, hanem azzal



egyûtt valô visszatérésûkre. Nem a mai néprajzi helyzet, hanem a
torténelmi hatârok alapjân. A zsidôk 1900 évi diaszpôrâkban valô
élés utân, torténelmi jogon kôvetelték vissza ô'seik jussât és ebben
100 %-osan igzizuk voit Ami igaz ès jogos a zsidôk részére 1900
év utân, az jogos és igaz a magyarok részére 74 év utân. Ez
sorskérdés és ennek ukrân-magyar alapszerzô'déses elintézése;
hazaarulâs!

A balatonszârszôi ôsszejôvetelen Fiir Lajos honvédelmi
miniszter ragyogô elôadâsban ismertette a magyar fajta
pusztulâsât. tJgy hlrlik, hogy évente 90.000 magzatelhajtâst
hajtanak otthon végre. Ez negyven év alatt a lâncreakciô
tôrvényei alapjân 10 milliô elpusztitott magyart jelent. MellettOnk
szomszédaink lâzasan szaporodnak. ELzen az alapon pâr éven
belûl szomszédaink néprajzi alapon Csonka-Magyarorszâg felét
is kôvetelhetik. Erkôlcseiben egészséges és gazdasâgilag jôl
megalapozott nép esetében az anyaméhek ezt a kérdést sikeresen
megoldjâk. Kôvetelnûnk kell a mindenkori magyar kormânytôl
olyan târsadalmi és gazdasâgi intézkedések foganatosîtâsât,
amelyek a sokgyermekes csalâd érdekeit minden mâs érdek elé
helyezik.

Sarkalatos sorskérdés a honvédelem kérdése.A legutôbbi
sorozâsok sajnâlatos tanûlsâga, hogy a sorozandôk 75 %-a
kcitonai szolgâlatra alkalmatlan. Ez a kôtelezô' testnevelés hiânya,
a részegeskedés, a kâbitôszerek élvezetének kôvetkezménye. A
gyôgyulâst az elemi iskolâkban kell elkezdeni. Véleményem
szerint fônn kell tartani a sorozott hadsereget âllandô, hivatâsos
maggal. Ne felejtsûk el: a honvédségnél eltôltôtt évek a nevelés
fontos részei.

A vallâsos nevelés, a kôtelezô' hitoktatâs, az egyhâzi iskolâk
visszaadâsa és fônntartâsa igen fontos magyar sorskérdés, mert a
félszâzados szândékos elbalkânositâsbôl ez az egyetlen
visszavezetô' ût.

A nehézipar erô'szakos fôllenditésével, valamint a
munkakerûlésre alapozott kolhozok rendszerével teljesen
tônkretették az orszâg mezogazdasâgât, pedig Magyarorszâg
egykor Eurôpa éléskamrâja volt A sûrgô's, igazsâgos fôldosztâs
ésa termékek szôvetkezeti ûton valô szervezett értékesitése helyre
âllithatja a gazdasâgi egyensûlyt.



Az ipart ât kell szervezni olyan termékek elôâllîtâsâra,
amelyeket a helyi piac, tehât a fogyasztôk, a fôldmûvelés és a
hadsereg fol tud venni és fel tud hasznâlni. Céltalan a
gazdasâgilag ésszerûtlen eladhatadan termékek elôâllîtâsa. Az
orszâg megélhetne a magyar zôldség és gyOmôlcs vilâgverô
mindségébôl és mennyiségi termelésébô'l.

Most van itt az ideje, hogy eldôntsiik: milyen legyen a
Vilàgtanâcs ôsszeâllîtâsa, szervezete és hatâskôre. A magam
részérôl, fîgyelembe véve tôbb évtizedes munkâm tapasztalatait,
szuk kôrû, legfeljebb 8-9 tagû kôzponti tanâcsotjavasolok, mert
ennyi személy kôzôtt még elképzelheto az ôsszekôttetés tartâsa.
Ez a Tanâcs âllhatna évenként vâlasztott soros einôkbôl,
ûgyvezetd fôtitkârbôl és a vilâgszervezetek âltal bevâlasztott 5-7
tanâcstagbôl. Szerintem egyedOlâllô "kivâiôsâgok" meghîvâsa
nem kivânatos és nem demokratikus. Târselnôk, tiszteletbeli
elnôk stb. lehetne tôbb is, ezek azonban csak cîmek.

Hallottam javasiatot, hogy a szervezetnek ûj nevet kellene
adni: "Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs". Ez nagyjâban megegyezik
az én véleményemmel is . Ma mâr Magyarorszâg, ûgy mondjâk,
szabad, tehât a "Szabad" szô a mi szervezetOnk elnevezésében
nem jelent sokat.

A Tanâcs legfôbb szerve volna az évi kôzgyulés, amely két
évre megvâlasztanâ a kôzponti tanâcs tagjaiL A kôzgyulésen a
szavazâs személyesen, levélben és "proxi" û^ân tôrténne, mivel
az emigrâciôs vezetok nem mindig engedhetik megmaguknak az
utazgatâsokkai jârô kôItségekeL

A Tanâcsnak az emigrâciôs szervezetek, illetve kikûldôttei
lennének a tagjai. A magam részérô'l minden tag-szôvetsêgtô'l
megkivânnâm, hogy alapszabâlyzataiban és cselekedeteiben a
"keresztény, nemzeti emigrâciôhoz" tartozzanak.

A Tanâcs kôzgyulése vagy kôzponti Tanâcsa kinevezhe^
meghivhat kOlônbôzô' (felvidéki, erdélyi, bâcskai bânsâgi,
nemzetkôzi jogi, a befogadô orszâgok kormânyaival
ôsszekôttetést tartô propaganda, kulturâlis és a hazai szervekkel
kapcsolatot tartô) bizottsâgokat, amelyeknek vezetôje idônként a
Tanâcsnak is tagja lehessen.

Természetesen mindezek csupân elgondolâsok és tervek,
amelyeknek célszeruségérôl lehet vitatkozni. Nem lehet azonban
vita târgya a Tanâcs keresztény, nemzeti mivoltaés kommunista-



ellenes beâllîtottsâga, mert e nélkûl a Tanâcs elvesztené
lé^ogosultsâgât

Ne adja a Mindenhatô, de otthon elôfordulhaL, hogy a
vâlasztâsoknak kedvezô'den kimenetele lesz. Ebben az esetben a

Vilâgtanâcs maradna a magyar tôrténelmi mûlt, a magyar
hagyomânyok és a szabad, keresztény magyar gondolât utolsô és
egyedûli âtfogô szervezete.

Ebben a szeilemben kell most ôsszeûlnOnk és legjobb
tudâsunk, belâtâsunk alapjân cselekednûnk. Mert az idô
ellenûnk dolgozik; nem mûlnak el fôlôttûnk nyom nélkûl az
évek. Ennek az emigrâciônak, amely szivében és lelkében még
maradéktalanul megmaradt magyamak, most kôtelessége kezébe
venni sorsât és jôvôjét.

* 4r *

Hetyey Sàndor javaslatâra a Szabad Magyar Vilâgtanâcs
Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs néven ûjjâalakult. A Kongresszus
a Vilâgtanâcs elnôkségébe a csûcsszervezetek vezetô'ibô'l 8 tagot
vâlasztott A Vilâgtanâcs szervezeti felépitése folyamatban van.



V.

A xxxm.

MAGYAR KONGRESSZUSON

ELHANGZOTT ELÔADÂSOK

Helcz Tibor (^Englewood, FL):

KÂRPÔTLÂS

Mi, az itt megjelentek, valamennyien a kommunizmus
bosszûjânak âldozatai és tûlélôi vagyunk.

Bâr a volt politikai ûldôzôttek kârpôtlâsârôl kivânok
tajékoztatôt adni, nincs szândékomban kiemelni a volt politikai
foglyokat, mert az egész nemzeti érzésû magyarsâg egyarânt
szenvedett a Râkosi- és Kâdâr-diktatura alatL A magyar katona a
Donnâl ugyanazt âldozta, amit a magyar foldmûves otthon,
szabadsâgât és sokszor legnagyobb kincsét: életéta nemzetért és
a magyarsâg fennmaradâsâért

Hol vannak azok a kârpôdâsban, akiket szârmazâsuknâl
fogva jogaiktôl, lehetdségeiktdl, tovâbbtanulâsuktôl és pâlyâjuk
folytatasâtôl megfosztottak? De hiszen egy kifosztott orszag nem
képes mindenkit kârpôtolni - mondjâk a politikusok. Az elrabolt
éveket, megtaposott mûltunkat soha semmivel nem lehet
kârpôtolni.

Az, hogy ma Magyarorszâgon viszonylag szabadabb az élet,
tôbbpârtrendszerû parlament és az elsô' "szabadabb" vâlasztâs
utân megalakult kormâny van, a Szovjetuniô ôsszeomlâsânak
kôszônhetô'.

Az 1945 utâni âldozat: hadifogsâg, intemâlâs, kitelepités és
bôrton, a kommunizmus embertelen rendszere, az 1945-56 kôzôtti
magyarorszâgi szervezkedés csak elô'készitette az 1956-os
szabadsâgharcot, azutân az 1968-as prâgai tavaszi felkelést, a
lengyelek Szolidaritâs mozgaJmât, és Gorbacsov reformjait,
amelyek mind elô'szelei voltak a Szovjetuniô bukâsânak.



A kârpôdâs elkezdôdôtt 1989-ben, amikor Németh Miklôs
kormânya 500 FL nyugdîjkiegészitést adott azoknak, akiknek
szabadsâgât az elmûlt 45 év alatt korlâtoztâk, fûggetlenûl attôl,
hogy mennyit ûltek bôrtônben, intemâlô- vagy bOntetôtâborban.

Az AntaJl-kormâny âltal benyûjtott 1990. évi novemberi 93.
tôrvény mâr a fogvatartâs idejét is figyelembe vette. De
felvetô'dôtt a kérdés, hogy melyik kârpôtlâs legyen az elsô? A
kormâny a vagyoni kârpôUâst vâlasztotta elsônek, amely dr.
Sepsei Tamâs âllamtitkâr, az Orszâgos Kârrendezési és
Kârpôtlâsi Hivatal elnôke szerint 99 %-ban befejezô'dôtL Az idén
még a 2. kârpôtlâs végrehajtâsa is megtôrténik.

A harmadik —az életOktô'l és szabadsâguktôl politikai
okokbôl joglalanul megfosztottak kârpôtlâsârôl gondoskodô
1992. évi 32. szâmû - tôrvényt is az orszâggyulés elfogadta.

Baisai Istvân, magyar igazsâgûgyminiszter parlamenti
beszâmolôjâban hangsûlyozta, hogy "a kârpôtlâst nyûjtô
hatalom nem ôrôkôse, csak idô'rendben kôvetoje azoknak,
akiktô'l az érintettek sérelmeiket elszenvedték. Anyagiakkal
termêszetesen nem lehet pôtoini az elveszett éveket vagy életeL
Az ôsszeg, amelyet az orszâg a jelenlegi teherbîrô képességének
fîgyelembevételével ki-ki kézhez vehèt, legyen a bocsânatkérés
jelkêpe".

Az elfogadott tôrvény kimondja, hogy Magyarorszâg
torténelmének elmûlt fél évszâzadâban a kûlônbôzô' jellegu
megkûlônbôztetéseken alapulô tôrvénysértések mérhetetlen
kârokat okoztak az orszâg polgârainak. Legsûlyosabb esetben az
életûktô'l, tûlnyomô tôbbségben szabadsâguktôl és javaiktôl
tôrténô megfosztâs âltal.

"A személyi kârpôtlâst 1992. jûliusâban 97,000, augusz-
tusban 80,000, szeptemberben 65,000 és oktôberben a november
2-i hatâridô'ig bezârva 70,000 személy kérelmezte. A kormâny
még meghosszabbitotta hat hônappal a hatâridô't, amely utân
ôsszesen - dr. Sepsey Tamâs âllamtitkâr szerint — 350,000
kérelem érkezett be a Kârrendezési és a Kârpôdâsi Hivatalba,
amelybôl mintegy 60,000 kûlfôldi igénylô'. A kérelmek kitôltése
50 %-ban hiânyos volt, amely hâtrâltatta a végrehajtâst".

Ennek ellenére Menczel Gusztâv, az Orszâgos Kârrendezési
és Kârpôdâsi Hivatal Târsadalmi Kollégiumânak elnôke igéri,
hogy "1993-ban befejezést nyer a kârpôtlâsok elbirâlâsa.



Megjegyzi - tôbbek kôzt -, hogy legalâbb 10,000 személy nem
adta be a kârpôtlâsi kérelmet, mert aztremélte, a vârakozâs-
sal tôbbet kap.

Kôzben a kérvényezési hatâridô mind a hârom tôrvényre
vonatkozôlag lejârt, de a legùjabb kormânyjavaslat szerint 1994.
januâr 1 és 31 kôzôtt, aki azt eddig elmulasztotta, ùj kérvényt
adhat be.

Tovâbbâ 1993januâr elsejével hatâlyba lépett az ûn. Râkosi-
féle munkaszolgâlatosok nyugdîjkiegészîtésére vonatkozô
rendelet Ennek alapjân a mintegy 10,000 kérelem elbîrâlâsa
ebben az évben befejezodhetik.

A kârpôdâs kOlônbôzo formai mintegy mâsfél milliô embert
érintenek. Mégis dr. Zétényi Zsolt orszâggyulési képviselô szerint
"nem kapnak kârpôtlâst Mosonmagyarôvâron, Egerben és a
parlament elôtti tûntetéseken elesettek vagy 1956-ban az utcân
lemészârolt emberek hozzatartozôi".

A kûlfôldôn élô volt politikai foglyoknak, akik itéletét a
birôsâg semmisnek tekintette és beadtak igényûket a kârpôtlâsi
hivatainak kârpôdâsi jegyre, megkezdték kikûldeni a végzést. A
hatârozat megjelôli, hogy melyik magyarorszâgi btinknâl lehet
felvenni a kârpôdâsi JegyeikeL

Aki nem képes hazautazni, az megbîzhat rokontvagy barâtot
a kârpôdâsi jegy felvételére.

A megbizô fotokôpiâzza le magyar személyazonossâgi
igazolvânyât vagy ûdevelét, hitelesîtse két tanû alâirâsâval és
kôgegyzô' pecsé^ével, hogy az az eredetinek pontos mâsolata.
Majd a megbizô ugyancsak két tanû és kôgegyzô' elô'tt irâsba
adja, hogy megbizza X.Y.-t a kârpôdâsi jegy felvételével. A
megbizôlevélben a megbizô nevét, mostani cimét, szûletési
helyét, idejét és édesanyja leânykori nevét is fel kell tûntetni.
VégOl az idegen nyelvû nyilatkozatot magyarra kell forditani és
azt is hitelesiteni.

A megbizôlevelet az eredeti kârpôdâsi hatârozattal egyûtt
célszerû ajânlva elkûldeni a megbizandô személynek, aki ennek
birtokâban felveheti a kârpôdâsi jegyeket a megjelôlt banknâl.

Domjàn Lajos Làszlô, a magyarorszâgi 1945-56 kôzotti
Politikai Elitéltek Kôzossége Semmiségi Bizottsâgânak elnôke a



Volt Magyar Politikai Foglyok Vilâgszôvetsége "Szabadulâs"
nevu értesîtôjében a kôvetkezbket szôgezd le:

"A kommunista rendszer âldozatainak nagy része igen
szegényes, nyomorûsâgos lakâsban lakik, hiszen letartôztatâsuk-
kor, kitelepîtésûkkor hâzukat, lakâsukat teljes bûtorral,
felszerelésekkel elkommunizâltâk. Az egyeduralkodô part tagjai
bekôltôztek a készbe, és azt évekkel késôbb Qllérekért megvették
az âllamtôl, majd nagy ôsszegért eladtâk, amelybôl ûjat épîttettek
vagy vâsâroltak, nehogy az eredeti tulajdonos valaha is
visszakôvetelhesse. Készûltek a vâltozâsra, ami - sajnos - nom
kôvetkezett be ezen a téren sem. A volt régi tulajdonos kap
maximâlisan 500 ezer forintot kârpôtlâsi jegyben, amibdl
kutyaôlat sem tud venni, nemhogy lakâst. A kapott papirral nem
tud mit kezdeni, ezért eladja êrtéke tôredékéért

Meg kell jegyeznem, hogy ez alatt a volt âllampârt tagjai —
nem kevesen - élvezik igen magas jôvedelmûket, sokszor tôbb,
mint 100 ezer forintos nyugdîjukat, ôsszeharâcsolt vagyonukat.
Luxuspalotak és luxusnyaralôk tulajdonosai. Ez alatt a 45 év alatt
sikerûlt tôkéletesen tônkretenni és nyomorba dônteni hazânkat,
ezt a gazdag orszagot".

Azok, akik kârpôtlâsi jegyet kapnak, ne siessenek az
értékesitésével. Ma sok kârpôtlâsi jegy van forgalomban
Magyarorszâgon, ezért a kinâlat nagy. A vârakozâssal a
kârpôtlâsi Jegy értéke nôvekedhetik.

Az Antall-kormàny igyekezett a parlamenti ellenzék âltal
alkotott nehézségek ellenére anyagilag kârpôtolni a politikai
ûldôzôtteket. Mégis fontos lenne az Allami Vagyonkezelô'
Részvénytârsasâg intézkedése, amely megakadâlyoznâ a
kârpôtlâsi jegyek elértéktelenedéséL

Amig az anyagi kârpôtlâsrôl beszélûnk, nem felejthetjûk el az
erkôlcsi kârpôtlâst sem. Akik hazalâtogatnak, szomorûan
tapasztalhatjâk a Râkoskeresztûri Temetô'ben a 300 és a 301-es
parcellânâl a nagy emlékmûvet, de fâjdalommal tôlti el szîvûnket
a 298-as parcella szegénysége, ahol a Râkosi-terror alatt
kivégzettek fôldi maradvânyait elhantoltâk.

Nincs emlékmû ott és a sîrokat a kormâny segitsége nélkûl
csak a nyugati és hazai magânadomânyokbôl hozhatjâk rendbe.



Indîtvânyoznâm a Volt Magyar Politikai Foglyok
Vilâgszôvetsége nevében a Magyar Vilâgkongresszusnak, hogy
zârônyilatkozataba foglalja bele az 1945-56 kôzott kivégzettek
emlékmûve felâlHtâsânak szûkségességéL

Kovàch G. Istvân (^Budapest);

MAGYAR ANTISZEMITIZMUS

— kivonatosan —

A szerzd a hazai antiszemitizmus kérdésével foglalkozik igen
alapos eidzetes kutatâsok alapjân.

Miként elôszavâban îija, arra tôrekedett, hogy elsdsorban
zsidô îrôktôl és politikusoktôl szârmazô anyagot gyûjtsôn ôssze.

Tanulmânyâban vezetd zsidô âllamférfiak, politikusok,
tôrténészek irâsainak, nyilatkozatainak felsorolâsâval,
lekszikonok axlatainak idézésével bizonyî^a, hogy a zsidôsâggal
a magyar nemzet és a magyar kormânyszervek még a IL
vllâghâborû sûlyos megprôbâltatâsainak idejên is hazânk
szorongatott helyzetében sokszor a nemzet alapvetô' érdekei
ellenêre is a kômyezô' orszâgok kôzûl legembersêgesebben
bântak.

Az elô'adô —zsidô torténelmi lekszikonok adatai alapjân —
foglalkozik a zsidôsâg szamânak az 1930-as és 1950-es években a
hazai és a Magyarorszâgot kôrOlvevô' orszâgokban valô
alakulâsâval. Idézi Martin Gilbert"Atlas ofjewish History" cîmû
munkâjânak adatait. Ezek szerint a zsidôsâg létszâma
Magyarorszâgon 1937 és 1945 kôzott csaknem kétszeresére
emelkedett. Mig hazânk akkori nehéz helyzetében a kômyezô'
orszâgokban lakô zsidôsâgâldozatainakszâmaaz egyes orszâgok
zsidô lakossâgânak szâzalékos szâmarânyâban 74 %-tôl 86.7 %-ig
teijedt (Lengyelorszâgban 86.7 %, Csehszlovâkiâban 74 % ,
Ausztriâban 85.7 %, Româniâban 75 %,Jugoszlâviâban 82.9%és
Bulgâriâban 83.3 %volt), addig Magyarorszâgon a magyar nép
és kormânyszervek hathatôs segitségével szâma a legkisebb:
28.2 % volt.

A nagyhatalmak és a kômyezô' orszâgok kormânyai
kevesebbet tettek a zsidôk megmentéséért, mint hazânk népe.
Ennek ellenére, mint az elô'adô kifejti és bizonyitja, az ellenséges



nemzetkôzi propaganda âllandôan hazânkat és mindenkori
kormânyainkat hazùg môdon antiszemitizmussal vâdolja.
Szûkségesnek tartja ezeknek a vâdaknak mind a magyar
kormâny, mind pedig a magyar sajtô és egyéb magyar
szervezetek részérdl valô tudomânyos, adatszeru megcâfolâsât,
azok visszautasitâsât és a nemzetkôzi kôzvéleménnyel valô
tudatosîtâsâL

Vêgûl megemliti, hogy vitéz Nagybànyai Horthy Miklôs
kormânyzô temetésén becsûletes gondolkodâsû zsidôk "A hâlâs
zsidôsâg" felirattal koszorût helyeztek el.

Dr. Sasvâri Lâszlô (Lausanne, Svâjc):

AZ ÛJ MAGZATELHAJTÂSI TÔRVÉNY
KB. 1 ÉVES MÉRLEGE, FIGYELEMMEL AZ ORSZÂG

LAKOSSÂGÀNAK ÀLLANDÔ CSÛKKENÉSÉRE

Amikor 1986-ban elô'szôr volt alkalmam a Magyar
Kongresszuson részt venni, akkori elô'adâsom egyik
bekezdésében a kôvetkezô'ket mondtam;

A 60-as, 70-es éveket szomorûan jellemzi a "kicsi vagy kocsi"
jelszô felbukkanâsa és villâmgyors elteijedése. S ha ehhez
hozzavesszûk az évtizedek ôta krônikus lakâshiânyt és az azzal
jârô kâros kôvetkezményeket, talân megtalâltuk a szûletések
kôzismert rohamos csôkkenésének, a szaporodâs negativra
fordulâsânak, s a milliônyi magzatelhajtâsnak magyarâzatât is,
amelyek a nemzethalâl fenyegetô' rémét vetitik elénk.

Ebbô'l a rôvid elemzésbô'l dôbbenetes tény hiânyzott,
amelyre csak nemrég derûlt fény a pârtallam ôsszeomlâsa révén.
Jobbàgyi Kâroly a szârszôi talâlkozôn tartott elô'adâsâban
kimutatta, hogy "a kommunista part tudatosan épitette ki az 5
milliô legâlis magzatelhajtâst, 2 milliôs emberveszteséget okozô
rendszert, az 1956-os példa nélkûli liberalizâlâssal —alapvetô'en
szociâlis okokbôl —, mert a meg nem szûletett gyermekeken
1,440,000 milliard Ft-ot "takaritott meg" s ezt az életsanvonal
fenntartâsâra, ill. emelésére tudta forditani. Ugyanakkor a
csalâdok "megtakaritâsa" 720 milliard Ft-ot tett ki. Tehât a
korlâtlan magzatelhajtâsokkal is tamogatott drasztikus
szûletéskorlâtozâs az elmûlt 35 évben a csalâdok legkomolyabb



életszînvonal-emelési lehetôsége volt". Félelmetesen szomorû
adaL

A hivatalos statisztikai adatok szerint 1981-ben kezdôdôtt
nagy Otemben a magyarsâg létszâmânak azôta is tartô, sot egyre
nagyobb mérvû tragikus fogyâsa, ami 1993-ig 400.000 fôs
csôkkenést eredményezett (s ebbôl az 1990-93 kôzôtti idôszakra
65.000 fô esik).

Jobbàgyi Kàroly fenti âllitâsât messzemenôen alâtâmasz^a
Pongràcz Zsuzsànak 1958-ban kiadott "Szûletésszabâlyozâs"
cimû kôtetében olvashatô nyilatkozat is: "Kell ez az âllamnak,
Magyarorszâg népsûrïïsége tizszer akkora, mint a Szoyjetuniôé, s
nagyobb, mint egy sor eurôpai orszâgé. Erdeke hât az orszâgnak,
hogy a mai anyagi lehetôségek mellett mértéktelenûl
nôvekedjék? Aligha".

Nem véletlenûl adta tehât a târggyal behatôan foglalkozô
Jobbàgyi aug. 10-i cikkének a "Belsô Trianonunk" cimet, majd a
szarszôi konferenciân elhangzott eldadâsânak "A magyar nemzet
ellen viselt legsûlyosabb hâborù" cimet.

Ez utôbbiban érdekes, de logikus torvényszerûségre mutât ra:
"ajoggyakorlat minden szigoritasânâlazonnal nô a szûletésszâm,
s csôkken a legâlis magzatelhajtâsok szâma, a liberalizâlâsnâl
pont forditva".

S az effektiv, milliôs nagysâg rendu magzatpusztitâson tùl,
van a pârtâllamnak egy mâsik, sajnos mâig is hatô, rendkivûl
nagy bûne, a morâlis, tudati pusztitâs: a sajât gyermek
elpusztitasâhoz valô jog, amely beépûlt a magyarsâg jelentds
részének cselekvésébe. ELzért mondta nekem a nyâron egy svâjci
teolôgus: 40 éwel ezelôtt nem gondoltam volna, hogy eljôn az
idô, amikor a nô'k alanyijoguknak tar^âk azt, hogy gyermekûket
megôlhessék". Miklôshâzy Attilapûspôk nyiivân erre is gondolt,
amikor nyâri, tôbbhetes tartôzkodâsa utân szomorûanâllapitotta
meg: "Magyarorszâg ma nem keresztény orszâg (mint késôbb
majd lâtjuk, nem véletlenûl hivatkoztam minderre).

Ebbôl a kétségbeejtô' helyzetbô'l az egyik kivezetô' ût lehetett
volna a szigorû magzatelhajtâsi tôrvény. Mint bizonyâra tudjâk,
a kormâny a tôrvényjavaslatnak A és Bvâltozatât készitette el.Az
elô'bbi teljesen betiltotta (rendkivûli esetre korlâtozta), de ezt a
liberâlis pârtok, sajnos, a kôzvélemény széles kôru tâmogatâsât
élvezve, elvetették. Igy kerûlt sor a B-vâltozat megszavazâsra



Egyébként a liberâlisok mindenûtt egyformâk. Talân kevesen
tudjâk, de tény, hogy "a genfi népesedési konferenciân komoly
kritika érte a magyarokaL Szerintûk kormânyszinten egyâltalân
nem kell és nem tanâcsos beleavatkozni a lakossâg szâmânak
alakulâsâba, az ô véleményOk szerint a gyermekvâllalâs
kizârôlag magânûgy".

Az 1992. december 17-én elfogadott torvény "a magzati élet
védelmérôl" cimet viseli.

A torvényt sok jogos bîrâlat érte, amellyel magam is egyet
értek, de targyilagosan ismertetni kell pozitivnmait is.

En ilyennek tartom a bevezetés két elvi deklarâciôjât. Az
egyikszerintsok eltêrô vèleménnyel szemben, a katolikus egyhâz
âllâspongâval egyezô'en kimondta: "a magzati élet a fogantatâssal
indul, s az tiszteletet és védelmet érdemel". A mâsik: "a
terhességmegszakitâs nem a csalâdtervezés és a szûletés-
szabâlyozâs eszkôze".

Kétségtelen, hogy a tôrvényalkotô nem volt kôvetkezetes és
ônmagâval kerûlt ideolôgiai ellentétbe, amikor ennek ellenére
kimondta, illetve lehetô'vé tette - bizonyos feltételek mellett - a
magzatelhajtasok tovâbbi folytatâsât, a megfogamzott életek
elpusztitâsât. A feltételek kôzôtt van olyan, amibe pontos
megfogalmazâs hiânyâban minden belefér: "a terhesség
megszakithatô az âllapotos nô sûlyos vâlsâghelyzete esetén".

Van azonban a tôrvénynek egy rendelkezése, amelyrô'l
Suijân miniszter, akivel a témârôl két alkalommal volt
lehetôségem személyesen beszélni Genfben, hosszû tâvon a
legtobbet reméli, s ez a 8. szakasza, amely kimondjci, hogy (az
eddigi szenvtelen, bûrokratikus, gépies eljârâs helyett) "az
âllapotos nô megszakitâs irânti kérelmét a Csalâdvédelmi
Szolgâlat munkatârsa elôtt személyesen teijeszti elô, aki aztan -
lehetôleg az apa jelenlétében —intenziv megbeszélést folytat a
kérelmezôvel". Mivel ezek a munkatârsak tûlnyomôrészt
csalâdanyâk - az eddigi lélektelen, futôszalagszerû ûgyintézés
helyett -, sokkal bensôségesebb kapcsolatot tudnak teremteni a
jelentkezôvel.

Ezt igazoljâk az eddigi tényszâmok is. 1993 elsô felében 20
%-kal csôkkent a magzatelhajtasok szâma, de ennek ugyan
magyarâzata lehet az, hogy a fogamzâsok is mérsékelôdtek. Az
viszont mâr egyértelmû eredmény, hogy - a konzultâlâsok



eredményeként —az elfogadott magzatok szâmaajanuâri 300-rôl,
jûniusra 1900-ra nôvekedetL

Két érdekes adàt még; a hâzasok kôzôtt a 20 év alatti ndknél
csôkkent a legnagyobb mértékben a terhességmegszakîtâs (32 %),
mîg a nem hâzasok kôzôtt a csôkkenés mindôssze 8 %. S a mâsik
adat, ami igen meglepô', hogy fô'leg a tôbbgyermekes, illetve
korâbban mâr abortuszon âtesett nô'k kôrében csôkkent a mûvl
vetélések szâma. Viszont a mâr erô'sen kritizâlt feltétel a
megszakitâsra, igazolta a jogos bîrâlatokat: a megszakitâsok 97.4
%-ât a terhes nô' vâlsâghelyzete miatt hajtottâk végre.

Ez a tôrvény tehât csak minimâlis mértékben vâltotta be a
hozzâ fûzôtt reményeket és semmiképpen nem oldja, nem is
oldhatja meg ônmagâban az orszâg legsûlyosabb gondjât,
problémâjât. Ha nem tôrténik radikâlis vâltozâs ugyanis az
életszemléletben, ha nem készOl âtfogô morâlis, gazdasâgi
program a folyamat megâlHtâsâra, illetve ellenkezô' elôjelû
megvâltoztatâsâra, a Kôzponti Statisztikai Hivatal prognôzisa
szerint 2000-ig 142.000-rel, 2010-ig 403.000-rel, s 2020-ig
827.000-rel csôkkenne a magyarsâg szâma. Hogy ezmitjelentene
hazânk jôvôje szempontjâbôl, ûgy gondolom, felesleges
elemeznem.

Hogy milyen ôriâsi feladat vâr a papsâgra, a pedagôgusokra,
az orvosokra, az egész târsadalomra, az erkôlcsi, lelki megûjulâs
érdekében, arra az egyik legszomorûbb bizonyiték dr. Pongrâcz
Tiboménak, a KSH Népességtudomânyi Kutatô Intézete ig.
helyettesének november 9-i nyilatkozata:

"Eurôpa legliberâlisabb abortusztôrvényét szavazta meg a
parlament, mégis a kôzvéleménykutatâs sorân a megkérdezettek
tôbbsége —a tények ellenére - elô'îtéletei alapjân ûgy vélekedett,
hogy az ûj tôrvény megszigoritotta a megszakitâs engedélyezését.
Mâr 1992. szeptemberében a megkérdezettek aggodalommal
tekintettek az ûj tôrvény elé. Feltételezték a szigoritâst. Majd az
elfogadâs utân a megkérdezettek fele âllitotta, hogy az ûj tôrvény
szigorûbb.

Kétségtelen, hogy az elôîtéletek kialakulâsâhoz és
rôgzûléséhez a sajtô és az ellenzék nagymértékben hozzâjârul. Igy
az a tény, hogy a keresztény értékeket képviselô' kormâny - sajât
normâit âdépve ~ alapvetô'en liberâlis magzatvédelmi tôrvényt
alkotott, mégsem eredményezett târsadalmi elismerést. Ez az a



kommunista lélekrombolâs, ami még ma is érezteti hatâsât, s
amire mâr tôbbszôr utaltam.

Elôadâsom témavâlasztâsânak nem is titkolt célja az volt,
hogy a Kongresszus fîgyelmét erre a sorsdônto problémâra
felhivjam. Szerény javaslatom az, hogy a Kongresszus hozzon
létre megfelelô szakemberekbôl egy bizottsâgot (lelkipâsztorok,
pszicholôgusok, kôzgazdâszok stb.), amely a bonyolult, sokrétu
probléma megoldâsâra ki tud dolgozni egy âtfogô, dinamikus
programot A nemzet fennmaradâsa a téL

Sisa Istvân CHuddlestxjn, VA);

A PROPAGANDA JELENTÔSÉGE A KÛLPOUTIKÂBAN

1991 jûnius kôzepén a vilâg minden tajârôl érkezve egy
tâjékoztatasi szakemberekbôl âllô kis csoport gyûlt ôssze
Budapesten, amelynek jômagam is tagjavoltam. Fôcélunk egy 10
oldalas mémorandum âtnyûjtasa volt a kûlûgyminisztériumncik.
A kûlûgyek vezetoje ez idôben Helsinkiben lévén, dr. Katona
Tamâs âllamtitkâmak adtuk ât a dokumentumot egy ôrâs
beszélgetés keretében, majd utàna a kOlûgyminiszteri
kabinetiroda fônôkének s egy-két minisztemek is. A beadvâny
"Hogyan javîtsuk a magyarsâg hirét a vilâgban?" cimet viselte a
jelenlevô ft. Hites Kristôf, Csapô Endre (Ausztrâlia), dr. Mailâth
Istvân (Brazilia), dr. Szentivânyi Gâbor (USA) és jômagam
alâirâsâval, de atâvollevô Csicsery-Rônay Istvân, Fercseyjânos,
dr. Liptâk Béla, Prof. Châszâr Exle és Magyarôdy Szabolcs
egyetértésével is.

A mémorandum bevezetoje râmutatott arra, hogy "soha
érdemesebb nemzet kevesebb elismerést nem kapott a vilâgtôl,
mint a magyar. Kulturâlis és tôrténelmi érdemeinket felsorolni
felesleges". (1956-os forradalmunkat és 1989-es szerepûnket a
vasfQggôny lebontâsâban lassau belepi a feledés pora a vilâg
emlékezetében —nem utolsôsorban célzatos porhintés miatt a
magyarsâg ellenségei részérôl nemzetkôzi sikon.)

Mint ajeszenszky Géza kûlûgyminiszterhez irt kisérôlevél
kifejtette, mindennek egyik fôoka az, hogy "soha egy olyan
érdemes nemzet, mint a magyar, nem tôrôdôtt kevesebbet
hirneve védelmével és âpolâsâval, beleértve mindenkori



kormânyainkat a jelenlegivel egyûtt". A levél éppen ezért
felajânlotta a kûlfôldi magyarsâg évtizedek tapasztalataival bîrô
szakértôinek segîtségét az olyannyira nélkûlôzott nemzetkôzi
tâjékoztatô hâlôzat kiépîtésére. Javasiataink jôrésze kûlônôsebb
anyagi befektetést nem igényel.

Beadvânyunkra vâlasz nem érkezett. Csak hârom héttel
korâbban FerenczyJosef németorszâgi médiafônôk 1991. mâjus
25-én îgy panaszkodott a Magyar Hîrlapnak adott inteijûban:

"Hârom hônap alatt 44 javaslatot tettem le az asztalra
Magyarorszâgon, de az égvilâgon semmi sem tôrtént.. Itt még
mindig nem tanultak meg dsztességes értelemben vett môdon
eladni az orszagot a vilâgnak".

Ha mâr "eladâs"-rôl van szô, ide kîvânkozik egy nem fontes,
de annal jellemzdbb kis epizôd, melyrôl Paprikas Weisz, az
ismert newyorki élelmiszerimportdr emlékezett meg a Magyar
Hîrlap 1991. szeptember 27-i szamâban kôzôlt inteijûban:

"Nemrég meggybefôtt-szâllîtmâny érkezett hozzânk. Maga az
âru kitûnd minôsêgu volt, csak éppen a cîmke hîànyzott rôla.
Reklamâciônkra az exporter Magyarorszagrôl azt felelte, hogy
nem tud angol cîmkét nyomtatni. Megkért, pôtoljam a
mulasztâsât

- Dehât én kereskedô vagyok és nem pedig nyomdâsz!
- Kûlônben is egy âm cîmke nélkûl csak félkész terméknek

szâmît s mint ilyesminek esélye sincs kûlfôldi piacokon".
Keresve sem lehetett volna jobb jelképet talâini a magyarsâg

hîmevének hiânyossâgâra, mint ezt a kis epizodot, ami âtvitt
értelemben jellemzi a magyar kûlpolitika egyik gyôngéjét is.

Lettlégyen egy kûliigyi vonalvezetés bârmilyen nagy
koncepciôjû, megfelelô "cîmke", azaz tâjékoztatàs —màsszôval
propaganda - nélkûl majdhogynem "félkész àru"-nak szâmît a
nemzetkôzi versengés porondjân. Ugyanîgy a magyarsâg
torténelmi és kulturâlis érdemei, ha azokrôl valôdi cîmke
hiânyâban nem tud a vilâg. Amit tudnak, azt az ellenséges
propaganda âltal nemzetûnk arculatâra nyomott hamis cîmkék
teijesztenek mâr az elsô' vilâghâborû ôta. (Grôf Apponyi Albert
1917. januâr 28-ân errôl îgy kesergett:

"Ûgyszôlvân az egész vilâgsajtô telîtve van azzal a
gondolattal, hogy a kisebbségben levd magyar faj gonosz



elnyomôja a nemzetiségi tôbbségnek, hogy csak a magyar
rémuralom tar^a ôssze az orszagot, mint valami természetellenes
takolmânyt.. Oka ennek, hogy amîg kûlônbôzô nemzetiségu
irredentistâk mindenfelé ôriâsi és szervezett irodalmi

propagandât fejtenek ki ellenûnk, magyar részrôl e tekintetben
semmi, de semmi sem tôrténik".)

Errôl a magyarellenes uszitâsrôl és a Nyugat félrevezetèsêrôl
âlljon itt néhâny idêzet a nemzetkôzi propaganda utolérhetetlen
mestere, Benes Exivârd tollâbôl;

"A magyarok a legkegyedenebb és gâdâstalanabb elnyomôk
szerepét jâtszottak. Felszabadîtottâk magukat Bées uralma alôl,
hogy azutân a szlovâkok, szerbek, horvâtok és românok
hôhéraivâ vâljanak". (Bohemias Case for Indépendance, 41. o.)

"Ha elérkezik a bûntetés napja, lesùjt a nagy bûnôsôkre,
Eurôpa nem felejtheti el a magyarokat. Nemcsak Ausztriât kell
szétdarabolni, de —és mindenekeldtt —Magyarorszâgot is..."
(Ugyanott, 33. o.)

"A 8 milliô magyamak sajât terûletére valô szukîtése és a
németektôl valô elvâlasztâsa...ôrôkre elhârîtanâ egy ûj
vilâgkatasztrôfa kitôrését.. Romboljâtok szét Ausztria-Magyar-
orszâgod"

A Nyugat félrevezetését Csehorszag szerepérô'l az alâbbi
idézet jellemzi;

"Csehorszâg az az orszâg, amelyet a szôvetségesek majd ûgy
tekintenek, hogy ez a németekkel szemben az ellenâllâs bâstyâja.
Valôban, Csehorszâg a németellenes gât szîvét alkotja".
(Ugyanott, 88. o.)

Dyen képtelenségekkel volt képes a Nyugatot megetetni egy
gâdâs nélkûli propaganda, amely a hamissâgot az igazsâg elleni
fegyverként forgatta a Magyar Kirâlysâg szétrombolâsâra. Sikerét
Trianon koronâzta; a leendô' kisantant propagandistai és nyugati
szôcsôveik —Seton Watsonnal az élen —elérték céljukat.

Trianon okainak ilyen âbrâzolâsa a két vilâghâborû kôzôtt
âtment a kôztudatba s az is, hogy grôf Kâroîyi Mihâly és
fô'tanâcsadôja, Jàszi Oszkâr irreâlis, pacifîsta âlmok hiszékeny
kergetésében akarva, nem akarvaszinte a leendô' kisantant kezére



jâtszottak az orszâg feldarabolâsâban. A Budapesten szobrot
kapott Bandboltz amerikai tabomok "An Undiplomatic Diaiy"
cîmû emlékirataiban "fantaszta ideolôgusok"-nak nevezte
mindkettôt (19. o.) "Ugyanaz az internacionalizmus lett a
vesztûnk, melyre egész politikànkat épîtettûk" idézi Bandhoitz

Jàszi beismerését (XVIII. o.).
Visszanézve: Jâszit a "sikertelenség brilliâns bajnokâ"-nak

lehet nevezni, akinek csak egy célja sikerûlt —sajnos — : a
Horthy-rendszer s ezentûl a magyarsâg maradandô befeketitése
nemzetkôzi sîkon "Révolution and Counterrevolution" cimû

fércmûvében. Ennek hangvételére, îme, néhâny idézet:
"Magyarorszâg âtlagpolgârainak értelmi szînvonala sokkal

alacsonyabb, mint aszomszédos orszagokéi" (197. o.), hozzâtéve,
hogy "Magyarorszâg vezetô szellemei jôrészt zsidô és kûlfôldi
elemekbôl âllnak".

"A Horthy-rezsim brutâlis két geijesztd szere az antiszemitiz-
mus és a revâns gondoîata. Ez nemcsak Magyarorszâg, hanem
Kôzép-Eurôpa jôvdjét is alââssa" (188-189 o.).

"Csak a szocializmus vezetheti kl Magyarorszâgot a
"keresztény, nemzeti pokolbôl" (Christian National Infemo).

A mû elôszôr 1923-ban jelent meg Amerikâban angolul, a
hirhedten magyarellenes R.W. Seton-Watson eloszavâval. A
szerzô egyéb, értékesebb kônyveihez nem méltô fércmûvét,
âmbâr teljesen idejét mûlta, 1969-ben a Howard Fertig cég New
Yorkban ûjbôl kiadta s ugyanabban az évben Mûnchenben
magyarul ismét kinyomattâk. Cui prodest? Kinek, minek az
érdekében? Mi tôbb, azôta minden jelentosebb nyugati
kônyvtârban megtalâlhatô s mint egyik kulcsforrâst idézik
lexikonok és szakkônyvek lapjain magyar vonatkozâsban.

Az abban megnyilvânult szellem és a magyarsâg arculatâra
ragasztott cimkék, mint antiszemitizmus és irredentizmus —
rendszerint a ketto pârositâsâval - mindmâig a magyar nemzet
és kûlpolitika diszkreditâlâsâra szolgâlnak bel- és kûlfôldôn
egyarânt! Horthy Miklôs temetésével kapcsolatban otthon s fôleg
a vilâgsajtôban megjelent elitélô' kommentârok riasztô jelei
annak, hogy egy "lâthatatlan front" âltal szitottpropaganda még
mindig fegyverûl hasznâlja ellenûnk a 70 éwel ezelôtt formâlt
kliséket.



Rendhagyô môdon, nem mindenki osztja a kisantant
propaganda hatâsârôl kialakult kôztudatoL Jâszi Oszkâmak
mindmâig vannak tiszteldi Magyarorszâgon is, noha irrealista
politikâjât nem igazolta a tôrténelem.

1990-ben "A History of Hungary" cîmmel Sugar Péter âltal
szerkesztett kônyv jelent meg az USA-ban. Târsszerzdi kôzôtt
megtalâlhatôk a Kâdâr-korszaknak otthon ma is poziciôkban
megmaradt vonalas tôrténészei, mint Hanâk Péter, Berend Ivân
(most Kalifomiâban tanit), Nagy Zsuzsa, Frank Tibor, valamint

Jeszenszky Géza, aki Magyarorszâg elsô vilâghâborûs szerepével
ês a Monarchia ôsszeomlâsâval foglalkozik tanulmânyâban.
Ebben az a legérdekesebb, ami belôle kimaradt: semminemû
utalâst nem tartalmaz a leendô kisantant âllamok emigrâns
propagandistâinak dôntô szerepére Trianon eldkészitésében.

Hogy ez nem egêszen vêletlen, bizonyitja Jeszenszky
Gêzânak a Historia cimû budapesti folyôirat egyik régebbi
szâmâban Seton Watsonrôl "A vàndorlô skôt és Magyarorszâg"
cimen megjelent tanulmânya. Ebben a kôvetkezô sorok
talâlhatôk:

"Egyêrtelmûen câfolhatô az a két vilâghâborû kôzôtt gyakrïm
hangoztatott nézet, hogy Seton Watson és barâtai propaganda
tevékenysége robbantotta fôl a Monarchiât, hogy ôk okoztâk a
tôrténelmi Magyarorszâg elpusztulâsât... A Seton Watsonék âltal
is formâlt sirba valôjâban mâr halottat fektettek" - iija a szerzô.

A tanulmâny mâsik oldalân a magyar részrôl Seton Watson
ellen inditott tâmadâsokat igy kommentâlja:

"Ebbôl a kôrusbôl egyetlen bâter hang rîtt ki, Jâszi
Oszkâré, aki az orszâg demokratikus âtalakîtâsâért és ezen belô'l
a nemzetiségi kérdés megoldâsâért vivott kûzdelmében
szôvetségesként ûdvôzôlte a kûlfôldi kritikât".

Annyira szôvetségesének — tegyûk hozzâ —, hogy Jâszi
legdûhôdtebb magyargyalâzô kônyvéhez is angol barâtja îrta az
eldszôt "A frontâttôrés 1918 tavaszân kôvetkezett be" — olvasni
mâshelyûtt ugyanebben a tanulmânyban -, "amikor Llyoyd
George angol miniszterelnôk és a Foreign Office fôladta a
Monarchiâval kôtendô kûlônbéke reményét...engedélyezte a
Monarchiafôlosztâsât meghirdetô' intenziv propagandakampâny
megindîtâsât, elismerte a Csehszlovâk Nemzeti Tanâcsot, mint
egy leendô csehszlovâk kormâny letéteményesét.



Fôladtak a kûlônbéke reményét De miért? Azért, mert - s
errôl a tanulmâny hallgat — éppen a hâborû kezdete ôta
brilliânsan mûkôdô Benes-Masaryk propaganda volt az,
amelynek sikerûlt ezt a kûlônbékét megakadâlyoznia. Fsi mind
Masaryk, mind Benes részletesen leiija vlsszaemlékezésében.
Wiîson einôk még 1916. december 20-ân felhîvta a harcolô
feleket, tô'lûk tâjékoztatâst kért hâborûs céljaikrôl, miutân
megkapta a Kôzponti Hatalmak békejavaslatait Ez a lépés
annyira megijesztette a csehszlovâk mozgalom irânyitôit, hogy
ezek tOstént hozzàlàttak, hogy meghiûsîtsàk a hékeoffenzîvàt és
meghosszabbîtsâk a hàborût.

"Lehetetlen volt ilyen fajta béketârgyalâsokat bârmilyen
direkt môdon megtamadnunk. Ezért kôzvetett môdszerekhez
kellett folyamodnunk. Riadôt vertûnk minden barâtunk -
politlkusok, irôk, ûjsâgirôk -- kôzôtt, hogy befolyâst
gyakorolhassunk a târgyalô âllamférfiakra a kôzvélemény
felkorbâcsolâsâval" - kezdi Benes a békeofifenziva meghiûsitâsât
eredményezô kampânyuk leirâsât az Emlékîrataim cimû mû
150. oldalân.

Masaryk, érezve az amerikairokonszenvet a Monarchiairânt,
Ameiikâba sietett, megriadva Wilson elnôk 1917. december 4-i
nyilatkozatâtôl, melyben a Kongresszus elôtt kijelentette:

'Tartozunk magunknak, hogy kijelentsOk, nem kivânjuk
meggyôngiteni vagy âtalakîtani a Monarchiât, hogyan kîvân élni
polltikai vagy ipari tekintetben. Nem szândékozunk és nem is
kivânunk diktâlni neki bârmit is, csupân az a kivânsâgunk, hogy
népeinek ûgye nagy éskiskérdésekben egyarântasajâtkezQkben
maradjon".

Ebbôl a nyilatkozatbôl nem érezhetni azt, mintha a
Monarchia, illetve Magyarorszâg mâr sîrba tételre itélt halott lett
volna.

Tény viszont az, hogy a csehszlovâk propagandânak egy éven
belûl sikerûlt âthangolnia Amerikât s Wilson elnôkôt, fdként
Jusserand M. francia nagykôvet kapcsolatai mozgôsitâsâval.
Annak, hogy a béketôrekvéseknek Benesék âltal tôrtént
megtorpedôzâsa csupân a franciâknak egy milliô halottjâba
kerûlt a hâborû elnyûjtâsa miatt, mint az emberiség elleni
propagandamerénylet kellett volna belekerûlnie a vilâg
kôztudatâba. De nem kerûlt, csakûgy, mint Benesék



szemfényvesztô vilâgcsalâsa, amely azt igérte, hogy
Csehszlovâkia majd a németellenes gât szîvét alkotja az ûj
Eurôpâban, ahol Prâga az ellenâllâs bâstyâja lesz. Mennyi
kihasznâlatlan alkalom egy szemnyitogatô tâjékoztatô szolgâlat
szamara:

Az elôzoekben hasznâlt idézetek megtalâlhatôk The Spirit of
Hungary oldalain "A propaganda diadala" cîmû és egyéb
fejezetekben. Immâr magyarul is a "Nemzet hatarok nélkûl"
cimmel éppen most megjelenô vâltozatban.

Noha az angol eredeti vilâgsikemek bizonyulL, ezt a kônyvet
a Bem utcâban nem pârtoljâk - ha lehet itélni abbôl, hogy noha
az USA State Départaient hat példânyt, a kûlûgyminisztérium
egyetlen darabot sem rendelt belôle. A Spirit of Hungary irânti
idegenkedést a Bem utca részérôl ûgy magyarâzta nekem
bizalmasan egy aktîv magyar diplomata, hogy az abban kôzôlt,
bar igazsâgot tartalmazô, egyes fejezetek bântjâk a românok és
csehszlovâkok érzékenységéL Ez utôbbit megerôsîtenl lâtszik a
kûlfôldi magyar hirverés egylk apostolânak, Magyarôdy
Szabolcsnak jelentése, amely szerint a kûlûgyminisztérium
szôvivôje, Herman Jânos azzal okolta egy mâsik angol nyelvû
magyar kônyv, dr. Châszâr Exie "Décision in Vienna" cîmû
mûvének megvilâgitâsât hivatala részérôl, mert ilyesminek
teijesztése sértené a csehszlovâkok érzékenységét.

Ennyit a kûlûgyminisztérium mindmâig hatô beidegzettsé-
gérô'l. Meg szeretaém jegyezni, hogy - bar kritikânak lâtszik -,
az imént kôzôltek inkâbb szivességet tesznek a Bem utcânak, mert
szomszédaink szemében a magyar kormânyzat irântuk gyakorolt
tapintatât igazoljâk.

* * *

Ilyen és egyéb mâs értesûlések, tapasztalatok hatâsâra
hatâroztam el azutân "A magyarsâg torz tûkre a vilâgban" cîmû
gyûjteményem kiadâsât, melynek elô'példânyait 1992
szeptemberében az azôta elhunyt Sândorfi Gyôrgy orszâggyûlési
képviselô' osztotta ki a kûlûgyi bizottsâg minden tagjânak.
Megdôbbenve az abban kôzôlt adatoktôl, a Kûlûgyi Bizottsâg
megbizta dr. Csapody Miklôst, a kûlfôld tâjékoztatâsât szolgâlô
hivatal létesitését célzô tôrvényjavaslat kidolgozâsâval. A kûlûgy



még ezt megelôzôen "Pro Communitate Magyar Tâjékoztatâsi
Alapîtvâny" felâlHtâsât ôsztônôzte 1992 mâjusâban. "Nem
elhanyagolhatô a szlovâk, roman és szerbiai erôteljes
magyarellenes nemzetkôzi propaganda hatasa sem".

Nyilvân ilyen aggodalmaktôl indîttatva a miniszterinôkség is
hirtelen porondra lépett. Miutân az orszâggyulés Csapody Mikiôs
kezdeményezésére 190 milliô forintot szavazott meg az 1993-as
pôtkôltségvetésben a Tâjékoztatô Hivatal céljaira, a képviselô
riadtan tapasztalta, hogy ezt az ôsszeget dr. Katona Tamâs
miniszterelnôki âllamtitkâr igényelte és kapta is meg bel- és
kûlfôldi tajékoztatâs céljaira.

Kôzben az ellenzék is beleszolt, amelynek nincs inyére olyan
tâjékoztatô szolgâlat kiépitése, amely az otthonrôl a kflifôld felé
"sûgôk" kôreit zavarhatnâ. Valôsâgos nyilatkozathâborû tort ki a
terv felett, amelyet nem segitett dr. Katona Tamâs és Molnâr
Imre fô'tanâcsadô âltal megfogalmazott 6 oldalas 'Taizalmas"
tervezeL Ez tôbbek kôzôtt kijelentette, hogy "elengedheteden egy
Nemzetpropaganda Kôzpont létrehozâsa". Kûlfôldi tâjékoztatâsi
szakemberek szemében ilyen einevezés mâr maga sùlyos hozzâ
nem értésre vall csakûgy, mint az egész emIékiraL Az ennek
kôvetkezményeibô'l keletkezett felzûdulâs hatâsâra a
miniszterelnôkségi âllamtitkâr nagyon hamar ejtette frazeolôgiâ-
jâbôl akûlfbldôn rosszindulatû "propaganda kôzpont" elnevezésL
A grandiôzus orszâgarculat-formâlâs tervébô'l kis Nemzeti
Tâjékoztatâsi Iroda lett. "Kicsiny orszâg szerény irodâja ez" -
jelentette ki az âllamtitkâr (MagyarNemzet, 1993. oktôber 22.)

Az elô'bbiekbô'l nyilvânvalô, hogy a semmittevésbô'l sikerûlt
felbolygatni a magyarorszâgi illetékes kôrôket; olyannyira, hogy
szinte vetélkedés folyik a tâjékoztatni kivânôk kôzôtt. Mindenki
tenni akar vaJamit, csak azt nem tudjâk pontosan, mit

Kôzben mindenki elfeledni lâtszik a remélt siker abszolût
elôfeltételét: azt, hogy a kûlfôld magyar tâjékoztatâsânak ûgyét és
mikéntjét nem orszâg-vilâg elé kiteregetve, rosszindulatû vagy
hozzâ nem értô' birâlat, sô't szabotâzs kénye-kedvének
kiszolgâltatva kellene megtârgyalni. Dyesmin a magyarsâg ellen
hangulatot keltô' "lâthatatlan front" minden hâjjal megkent, titkos
utakon nagy pénzekkel dolgozô, magukat okosan hâttérben tartô
irânyîtôi csak nevetik a magyarok becsûletes naivsâgât és hozzâ



nem értését, titoktartâsra képtelen természetét, gyakorlati
érzéketlenségéL

Az elmûlt esztendôben a magyarellenes propaganda annyira
elfajult, hogy kisebbségeink az autonômiâért folyô magyar
erôfeszîtéseket immâr hâborûs veszélyként kezdik lefesteni a
kûlfôldi médiâban. A politikai âmokfutô szlovâk Meciâr a La
Libre Belgique-hen és otthon is kijelentette, hogy "Eurôpa
szâmâra Nagy-Magyarorszâg veszélyesebb, mint Nagy-Szerbia".
Biescu Ion a Diminieata c. roman lapban kifejtette; Az a tény,
hogy Budapest felelôsséget érez a hatârokon kîvûl élô' magyar
nemzetiségekért, hasonlatos a mâsodik vilâghâborû eldtti hitleri
gyakorlathoz. Az amerikai Foreîgn AfTairs 1993. nyâri szâmâban
Pfaff William "Felhîvâs hâborura" cimû cikkében ugyanilyen
veszélyt lât a magyar kisebbségvédd tôrekvésekben. Inkâbb
jellemzo, mint fontos Dupuy Trevar N. ezredes, amerikai katonai
szakirô Future Wars — The Worlcfs Most Dangerous
Flashpoints" (Jôvô hâborûk: A vilâg legveszélyesebb ûtkôzo
pontjai) cimu 1993-ban megjelent kônyve, amelyben egy
Magyarorszâg és România kôzôtt elképzeit hàborû leirâsa
jelenik meg a "Haborû Transylvàniàért" cimû fejezetben. E
szerint a hâborût Magyarorszâg tâmadâsa robban^a ki a magyar
kisebbségek brutalis elnyomâsa miatt. A négy hétig tartô
képzeletbeli hâborû végûlis mindkét orszâg kedve elleni
kompromisszummal végzodik terOleti nyereség nélkOl.

Meglepô vagy inkâbb nem meglepô môdon a Remania
Mare cimû lap ugyanilyen hâborû rémét idézi fel. Eszerint
"Magyarorszâgonfokozott ûtemben készitik elô a România elleni
rajtaûtésszerû tâmadâst azzal a céllal, hogy a Trianonban
Magyarorszâgtol elcsatolt 'magyar tartomânyok' autonômiâra
tôrekvését tâmogassâk".

* * it

Hogyan lehetne mindezt ellensûlyozni? - merûl fel a kérdés.
Erre a kûlfôldi magyarsâg tapasztalatait és szakértelmét is igénybe
veendô nemzetkôzi tâjékoztatâsi hâlôzat megteremtése lenne a
vâlasz. Még 1991 kôzepén felhivtam erre Tar Pal amerikai
magyar nagykôvet fïgyelméL

A legfontosabbnak itélt stratégiai kiilpropaganda
rendeltetését igy jelôltûk meg:



"Tâmogatâst szerezni a magyar nemzeti kormânyoktôl,
rendszerektôl fûggetlen, permanens geopolitikai érdekek (pl. a
kârpât-dunai térség népeinek megbékélése és integrâlôdâsa; az
utôdâllamokban élô kisebbségek magyarsâgânak âtmentése és
tûlélése) eiôsegîtésére".

Ez a megfogalmazâs nem tartalmaz utalâst terûleti
kôvetelésekre, de azokrôl valô vêgleges lemondâsra sem.

Dyesmi legfeljebb egy-egykormâny taktikai hîrverésébe illik,
ha illik egyâltalân, melyet az emlékirat igy fogalmazott meg:

"A taktikai kûlpropaganda kôrébe tartozik a mindenkori
kormânyzat rôvidebb tâvû (iddszeru vagy ad hoc) kûlpoliti-
kâjânak tâmogatâsa".

* * *

Leghelyesebb részûnkrôl ezt a kérdést ftiggô'ben hagyni s
nem végzetesen elmérgesiteni a viszonyt a jelenlegi kormânyzat
és a kûlfôldi magyarsâg kôzôtt. Olyan idôkben, amikor
kôlcsônôsen keresnûnk kell valamind egyûttmûkôdést a nemzeti
tâjékoztatâs terén a magyarellenes propaganda-kampâny,
hangulatkeltés kivédésére. Persze, kettôn âll a vâsâr s egyes
otthoni kôrôket jellemzô' "hivatali gdggel" is fel kell hagyniuk,
mely a "Magyarorszâg nem vâlaszol" modortalansâgâban
nyilvânult meg az elmûlt években a kûlfôldi magyarsâg felé. Egy
éppen napjainkban Budapesten megjelent kônyvben Beke Kata
orszâggyûlési képviselô ugyanezt kârhoztatja otthoni
viszonylatban s arra fîgyelmeztet, hogy "a gôg veszedelmes
tulajdonsâg: a gô'gôs ember mindentjobban tud, nem viseli el a
tehetséget, csak az abszolût lojalitâsL Ebbôl pedig egyenesen
kôvetkezik a kontraszelekciô".

Ilyesminek nem lehet helye magyarorszâgi és kûlfôldi
szakemberekbôl felâllitandô kôzôs bizalmas jellegu Tanâcsadô
Testillet létrehozâsâban. Elz a Testûlet kizàrôlag a politikai
jellegu tajékoztatô hâlôzat felâllitâsât és mûkôdését lenne
hivatott segiteni; az ârtatlanabb jellegu kultùrpropaganda
nyugodtan végezhetd az anyaorszâgi hivatalos kôrôk nyilt
irânyitâsâval és tâmogatâsâval.

Âmbâr kultûrképûnknek a vilâgba tûkrôzése fontos feladat,
ilyesmi, ha sikerûl is, vajmi kevés hatâst keltene a nemzetkôzi
politika porondjân. Pedig sorsunkat ez befolyâsolja végzetesen



hâborûban és békében egyarânL Hâborùban vér, vas és tûz,
békekôtésnél pedig a gyôztesek "igazsâga" dônt, nem az igazsâg
hatalma, A diplomâcia, amely nem tudta megakadâlyozni a
hâborût, rendszerint elron^a a békét, Ezt mindkét vilâghâborû
utân sajât bôrén érezte a magyarsâg, mely mindmâig képtelen
volt felzârkôzni 75 éves elmaradottsâgâbôl a nemzetkôzd hîrverés
terén. Az ellenûnk évtizedek ôta folyô "âlarcos hâborû"-ban
râgalmak ellen nem lehet hallgatâssal védekezni, pedig mi,
magyarok, a nyugati és az eurôpai tôrténelem mostoha-
gyermekeinek szâmitunk olyan vilâgban, amely érdemeinket
homokra lija, de ûn. "bûneinket" kôtâblâkra vési.

Dyen "âlarcos hâborû"-ba a "lâthatatlan front" ellen nem lehet
nyilt sisakkal hadakozni nemzetiszîn alatt, de persze ezer môdja
van ilyen lâtszat elkerOlésênek. IdézzOk fel a tôrténelmûnkben
oly ritka "praktikâs magyar", BethJen Gâbor emlékét, akit igy
ênekelt meg Reményik Sândor egyik versében:

"Ô lett az ûj âlorcâs magyar,
Ki vâltogatott szâz âlarc alatt
Hiven hordozta a vâltozadanul
Ôrôk egy arcât, fajât, Istenét".

A mai iddkben is ûj "âlorcâs magyarok"-at keresûnk.

Abelovszky Eliz (Worthington, OH)

VALLÂSERKÔLCSI NEVELÉS,
MINT A NEMZET MORÂUS ÔNVÉDELME

Kôzel 3 êve Magyarorszâg hivatalosan is visszanyerte
politikai fûggetlenségét, szabad âllam lett. A 80-as évek derekân
mâr a levegôben volt ennek lehetdsége, de azt mindenki tudta,
hogy a visszanyert szabadsâg egyik jele az lesz, ha a szovjet
hadsereg kivonul hazânkbôl.

Jô humorû népûnk tréfâsan meg is fogalmazta: hogyan
tôrténik ez meg? Két lehetdséget jelôlt meg. Egyik a természetes
ût, a mâsik a csoda.

A természetes ût az lesz - mondtâk —, ha Szent Mihâly
arkangyal lejôn az égbôl és lâng pallosâval kiveri ôket. A csoda
az lesz, ha maguktôl kimennek!



Nos, ez a csoda bekôvetkezett! A szemtanuk szerint a
dicsôséges Vôrôs Hadsereg a legyôzôttek hangulatâval hagyta el
az orszâgot. Legydzte dket a magyar nép szabadsâgvâgya s a Kor
Szellemétôl âthatott pesti srâcok.

A visszanyert szabadsâg feletti ôrôm azonban nem tartott
sokâig, mert nemcsak Magyarorszâgot hagytâk ott az oroszok,
hanem az dket kiszolgâlôk siserehadât is. A régi vezetdk szintén
éreztêk a vâltozâs szeleit s az utôbbi években, uralkodô elveiket
zsâkmânyszerzésre hasznâltak fel. Azokat az elkobzott villâkat,
amelyeket lakôhelyûl kaptak pârthusêgûkért, nevetséges âron
felvâsâroltâk. Az eladôsitott orszag gondjainak nagyobbik felét
ismét annak a népnek vâllaira raktâk, amely az elmûlt 40 évben
félt, fâzott, éhezett, és az eladôsodâsban teljesen ârtadan, mert az
orszâg ûgyeibe beleszôlâsa sem volt Mindnyâjan emlêkszûnk a
vâlasztô umâk elé tarait népra, amalynak agy jelôltbdl kallatt
vâlasztani!

A Kâdâr-rendszar alatti âtmanati jôlét, amit a $-milliârdok
falélésêval teremtattak mag, sokban falmorzsolta azt a kis moralis
érzést is, amaly a tudatosan lazûllasztatt népban még magmaradt.
Még azok is, akik sohasam voltak kommunistâk, most fannan
hirdetik, hogy a kôvatkazô vâlasztâskor a kommunistâk pâr^âra
szavaznak, mart azokat az âllâsokat siijâk vissza, ahol a puszta
jalanlétért haviûzatés jârt.

A magyar nép évszâzadokon karasztûl hiras volt
szorgalmârôl, bacsûlatasségérôl. Az évtizadakan ât éhbérért
dolgoztatott nép rânavalôdôttarra, hogyolyan kavasat dolgozzék
munkahalyén, amilyan kavasat csak lahat, s arra a mâsodik
âllâsra vagy hâztâji munkâra tartogassa erajét, amival amberibb
élatszinvonalat tud taramtani magânak és csalâdjânak.

Ezt a laza munkamorâlt, amilyent ma a kûlfôldi bafektatdk
ûton-ûtfélan amlagatnak,nam lahat csupân a magyarnép bûnéOl
falrôni; az nagy mértékben annak a tôrakvésnak a
kôvatkazménya, amalyat a latunt randszar 100 %-os foglalkoz-
tatâsnak navazatt, s azzal magteramtatta az ûzaman belûli
munkanélkûliségat.

Ez a râkényszaritatt ûj tulajdonsâg - a lôgâs - namcsak
tarmalékanységét csôkkantatta, hanem morâlis erajét is. Sokan
még ma sem érzik, hogy a naplopâs agyfajta arkôlcstelanség,
amalyat a magyar nyalv ~ nagyon bôlcsan ~ a lopâs fogalmai



kôzé sorol! Azok a honfitârsaink, akik iskolai tanulmânyaikat a
Horthy-rendszerben kezdték el, emlékeznek arra, hogy volt
tankônyvûnk, amelynek az volt a fedôlapjân: Hit- és erkôlcstan,
ami ôrarend szerint is tantargy voit A kûlônbôzo vallâsok az
erkôlcstan mellé sajât vallâsi tanîtâsaikat is felhasznâltâk,
ôsszhangba hoztâk azzai is és a târsadalmi erkôlccsel is. Ezek
szerint a tankônyvek szerint minden bûn volt, amelyet a bûnteto
tôrvénykônyv is annak tartotL

A gyermekkori vallâserkôlcsi nevelésnek ôriâsi fontossâga
van. Kialaki^a azt a karaktert, amely minden nagyobb zôkkeno
nêlkûl belenô a kor târsadalmâba.

A vallâserkôlcsi szabâlyok egymâs szeretetének, meg-
becsûlésének fontossâgât tanitjâk, ami a târsadalmi nyugalom és
béke egyik legfontosabb alapkôve. Az îgy kialakulô
âllamrendben élnek és dolgoznak a polgârok maguk, csalâdjuk,
kôzôsségOk és bâr utoljâra emlitem, de nem utolsô sorban,
hazâjuk érdekében: az ôn- és a kôzérdek alkotô békességben él
egyutt Csak ônmagunk megerôsitésére hadd emlîtsem meg itt,
amit egy derék hazai asszony barâtom mondott nekem nem régen
Kennedy elnôk idézésével: "Ne aztkérdezd, hogy mit tehet a haza
érted, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazâért". Ezta jelmondatot
szeretnék népszerusiteni.

Néhâny évtizeddel ezelôtt valaki elmondta, hogy az elnôk
beszédirôi kôzôtt volt egy magyar is, és ô tette ezt a mondatot a
beszédbe. Ezért remélem, ez hamarosan otthon is kôvetendô
irânyzatlesz, mert a magyar nép lelkétôl ez nem idegen!

Itt vallâs-erkôlcsi szempontbôl is meg kell emlîteni, hogy a
meggazdagodâs nem bûn. Két kûlônbôzo irânybôl kapott a mi
koninkban mâr negativ elojelet ez a kényelmes és az emberi
fejlôdés és kultûra szempontjâbôl nagyon kivânatos âllapot.
Eloszôr, mikor a kommunista rendszer sajât tôrvénytelen
intézkedéseivel mindenkit megfosztott szerzett vagy ôrôkôlt
vagyonâtôl az âllamosîtâs, kitelepîtés, B-listâzâs, a megszervezett
inflâciôk révén. Mâsodszor pedig most, mikor mindnyâjunk
szeme lâttâra azok jârattâk le a meggazdagodâs tiszteletét, akik
vezeto âllâsuknâl vagy beosztâsuknâl fogva a kôzvagyonbôl
eltulajdonitott értékeket luxus palotâk épitésére hasznâltâk fel
maguk vagy rokonaik szâmâra. Az ennél is fosztogatôbb



megoldâs volt, amikor a tôrvénytelenOl szerzett pénzt kûlfôldi
bankokban, titkos szâmiân helyezték el.

Ez a produktuma annak a kommunista erkôlcsnek, ami a
diktatûra erejébôl a vallâserkôlcsi vilâgrend helyére lépetL

Ezzel szemben, a belénk nevelt erkôlcs - kûlônôsen, ha hittel
is pârosul - garancia arra, hogy soha, sehol nem élûnk visszaazzal
a lehetôséggel vagy blzalommal, amivel csaJâdunk, munka-
helyûnk, târsadalmunk Vcigy hazank felruhâzotL

A vallâserkôlcsi nevelésnek egyik legfontosabb szabâlya,
hogy tudomâsul vesszûk a tanîtandô egyének korâL Nem mâst
tanîtunk az ôvodâban, elemi és kôzépiskolâban, mint az
egyetemeken, hanem kevesebbeL Az amerikai iskolâk elkôvették
a korai "sex-oktatâs'-sal ezt a hibât tôbbek kôzott, s az eredmény
nem tisztabb és védettebb életmôd lett, hanem a fêktelen és
veszedelmes sexuâlis szabadsâg.

Mind a két szûlônek, minden pedagôgusnak tudni kell a
gyermekeke értelmi szin^én egyszeruen kôzolni az ùtmutatô
igazsâgot. Pal apostol mondja: "Minden dolgotok szeretetben
menjen végbe". Eztjô lenne az élet minden terûletén alkalmazni,
de parancsolô szûkségszerûséggel kell ezt tenni a gyermeknevelés
terén. Ez a nemiséghez nem kôtôtt szeretet, ami a szûld és
gyermek, a jô pedagôgus és tanitvânyai kôzott létrejôn, amikor
tanitjuk és karakterét a keresztény erkôlcs szerint aJaki^uk,
morâlis tamasza és védelmezoje lesz akkor is, amikor mâr a
pâijât keresi.

Babits Mihâly iija az "Intelem vezeklésre" cimû versében:

Mivel a fôldôn Jônak lenni oïy nehéz
Erényeid elhagynak, mint az i^ûsàg,
De bûneid utânad jônnek, mint a hû kutyàk.

Néhâny sorral lejjebb mâr azt iija:

"nem verheted, hacsak magadat nem vered".

S valôban, mikoraz i^ûsâgideaJizmusât felvâltja a keseruség
vagy a cinizmus, akkor megfi^ulnak az erények is. De képzeljûk
el, milyen emberré vâlik az élet mâsodik felében az, akinek mâr
iÇû korâban sem voltak erényei? Most is és korâbbi
elô'adâsaimban tôbbszôr hasznâltam ezt a kifejezést: "tudatosan



lezûllesztett magyar nép". Higgyék el, hogy ez nem frâzis, hanem
konkrét ismereL

Ellenségeink jobban ismerik valôdi tôrténelmûnket, mint
amennyire a széles néprétegeknek ezt tudni engedik.

Az utôdâllamok Trianon ôta - a kûlônbôzô elôjelû
diktaturâk 50 éve —hazûg vâdakkal, koholt tôrténelmi adatokkal
tâmadtak bennûnket. Ennek egyik legtragikusabb kôvetkez-
ménye, hogy ma mâr nemcsak ellenségeink hiszik el ezeket a
hazûgsâgokat rôlunk, hanem nagyszâmù hazai honfltârsunk is.
Még szomorûbb, hogy ezek kôzûl sokan a Parlamentben vagy
vezetd âllâsban ûlnek. Es a félévszâzados erkôlcsrombolô
munkâjuk kôvetkezményekéntma mâr valôban valami igazsâg is
vegyOl abba, ami êvtizedekkel ezelôtt csak râgalom volt.

Ezért nem engedték nekûnk tudni, ha valaki jôt mondott
nemzetûnkrôl. Pl. 1947-ben jelent meg Montgomery John
kônyve, aki az Amerikai Egyesûlt Àllamok kôvete volt
Budapesten 1933-tôl. Elsô kézbôl tudta, mennyire emberek
voltunk a hâborû alatti embertelenségben. Ez a kônyv csak
1992-ben kerfllt kiadâsra elôszôr magyarul, de remêlem,
hamarosan kôtelezo olvasmâny lesz az iskolâkban.

Ezért nem ismerhettûk Bachwell amerikai irô mondâsât, ami
îgy szôl: "Magyarorszâgnak az volt a szerepe, és az is lesz mindig,
hogy Eurôpa védôbâstyâja legyen. Ezért magyar zaszlônak kell
lengeni az Adria partjâtôl a Fekete-tengerig". Bachwell
"védôbâstya szerepûnkért" a Fekete-tengerig nekûnk itélte
Eurôpât, s a mai magyarsâg nem mer elmenni a Kârpâtokig!
Gyakran még vâgyaiban sem!

MicheJet Jules francia torténész irta rôlunk: "A magyar
nemzeta hô'siesség és a lelkinagysâgarisztokrâciâja! Mikor rôjuk
le mâr adôssâgunkat ez âldott nemzet irânt, amely megmentette
Nyugatot?"

Ezeket az idézeteket csak azért mondom el most, mert ûgy
lâtszik, negatîv beâllîtâsû tendencia uralkodott el ismét a
vilâgban ellenûnk. A "National Géographie" c. folyôirat eurôpai
tôrténelmi atlaszâban mindôssze ennyit îr rôlunk: "a
barbâroknak tekintett magyarok a vikingekkel egy idôben
invâziôt vezettek Eurôpa ellen a 10. szâzadban".



A XX. szâzad eseményei kôzOl megemlîti Csehszlovâkia
1968-as megszâllâsât, de egyetlen szôt sem îr az 1956-os
szabadsâgharc vérbe fojtâsârôl.

Ugyanennek a târsasâgnak Képesalbuma 1100 éves
torténelmûnket ebben a két mondatban foglalta ôssze: "Mintegy
300.000 cigâny él Magyarorszâgon. Cigânyzenére induinak a
seregek harcba: kôzépkori kastélyok régi hâborûk emlékeit
idézik fel, melyeket pâncélba ôitôzott kirâlyok vezetnek".

Szintén a National Géographie Society eddig legnagyobb
szabâsû kiadvânyâban 'The Cultural History of Mankind" (Az
emberiség kultûrtôrténetében) Magyarorszâg még cimszôként
sem szerepel.

Franciaorszâgban Chanu Pierre 1966-ban kiadott kônyve
nem tud arrôl, hogy a reneszânsz, a humanizmus vagy a
reformâciô eljutott volna Magyarorszâgra. Ûzenjûk meg innen
ennek a szuk fejû franciânak, hogy a humanizmus olyan nagy
mértékben eljutott Magyarorszâgra, hogy Montgomery volt
amerikai kôvet szerint a magyarorszâgi zsidôtôrvények
humânusabbak voltak, mint a franciâk felfogâsa a zsidôkrôl.

Népûnk gyalâzâsâra az a "hazankfia" teszi fel a koronât, aki
56 hdseirôl azt irja: "a vagânyok, stricik, angyalfôldi
huligânok...gyakran antiszemitak voltak".

Mindszentyt igy jellemzi: "vén reakciôs, szûklâtôkôrû,
nacionalista, antiszocialista". Lomay S. kônyve tôbb
kônyvtârban, tôbbek kôzôtt a Library of Congress-ben is
megtalâlhatô. Ami ellenségeink szâmâra igen fontos, mert az
eurôpai tôrténelemrô'l mit sem tudô, amerikai tôrvényhozôt
tâjékoztatni kell!

Sokâig tudnâm még folytatni, de izelitdnek ez legyen most
elég. Meg kell azonban emliteni, mint pozitivumot, hogy ezeket
a negativ hireket rôlunk, amelyek nagy részét Sisa Istvàn
hazankfia gyujtôtteôssze, kôzôlte a MagyarokVilâglapjais.Miért
mondtam el ezeket az erkôlcsi nevelési elôadâs keretében? Azért,
mert szorosan idetartozik. Elsôsorban: ezek a vâdak hazùgsâgok.
Ha kihagynak Eurôpa 1100 éves tôrténelmébô'l, az néma
hazugsâg és rombolôbb lehet, mint a kimondott, mert nehezebb
ellene tiltakozni.



Azonkîvûl: nagyon nehéz szeretni a tanulô iÇûsâgnak olyan
népet, mégha az sajât népe is, melynek sem mûltja, sem erénye,
sem érdemei nincsenek.

Mint anya és Amerikâban élô magyar, hamar és2xevettem,
hogy a mâsodik, harmadik nemzedéknek és az idegeneknek
nincsen kétféle Magyarorszâg. Akârmit mondanak rôlunk:
kommunista, fasiszta, cigâny, barbâr, âzsiai, minden arra az
egyetlen Magyarorszâgra ragad râ, amely ismeretében —
ûgy-ahogy- létezik.ELzértkérek mindenûtt mindenkit, hogy soha,
sehol ne mondjunk rosszat hazânkrôl, népOnkrô'l.

Nemcsak azért, mert valôban "egy nemzetnél sem vagyunk
alàbbvalôk", hanem azért is, mert minden jôl képzett és
tisztességes tôrténész szerint a vilâg legkivâlôbb népei kôzé
tartozunk. Neveljûnk hât olyan nemzedéket, amely morâlis
erejével, értékes tudomânyokkal, hazaszeretd tisztességgel és
bâtran szembeszâll azokkal, akik rôlunk hazûg râgalmakat
teijesztenek!

Neveljûk gyermekeinket arra, hogy okosan hasznâljâk
minden nap ôrômét és lehetô'ségeit, de életmôdjuk sohase
kockâztassa a jôvô't. BeszéljOnk nekik arrôl, hogy nekik is
dolgozni kell egy olyan târsadalomért, ahol az erkôlcsôs életmôd
nemcsak értékes emberi tulajdonsâg, hanem az egyénnek jôl
felfogott tâvlati érdeke is.

Ennek fontossâgât és gyô'zelem-meghatarozô erejét lâthatjuk
az Amerikai Egyesûlt Allamokban, az elnôkvâlasztâstôl a
szépségkirâlynô' vâlasztasig mindenûtt

Mas szôval: ha valaki magasabbrendû hivatalt, dicsô'séget és
a velejârô jôlétet kivânja, akkor mâr nagyon sok éwel elôbb
tisztan kell tartani életét, tôbbek kôzôtt azért is, hogy ellenfelei ne
tudjâk felhasznâlni ellene iiQûkori botlâsait

A mai Magyarorszâgon az intézményes nevelés szélesebb
kôru feladatokat hârit a nevelési intézményekre, mint âltalâban s
attôl félek, sokkal tôbbet, mint amennyinek képesek és hajlandôk
megfelelni. Részben azért, mert ennek az istentelen vallâsnak,
amit kommunizmusnak nevezûnk, konkolyvetése mâr évekkel
ezelô'tt beérett és irtôzatoserkôlcsi vâkuumot teremtett még azok
kôzott is, akik zagyva tanaiknak mâr régen nem hisznek.



A tudatosan lezûllesztett kozmopolita kispolgâr - ez most a
legnépesebb osztâly hazankban - nem tôrbdik a méigyar jôvôvel,
ezért herdâl el minden lehetdséget, cimit a jelen kinâl, s ami a
haza felemelkedését segitené elô. Most a nyugati irânyû és
ûzletszerû zûllesztés folyik, s a "szabadsâg" cîmén beôzônlô
szenny mérgezi a moràlis ônvédeîemre képtelenné tett iQûsàg
lelkét!

Ez a morâlis csôd ma mâr tragikusabbnak lâtszik - szinte
vllâgszerte - mint az ôsszeomlâssal fenyegeto csdd!

A vallâserkôlcsi nevelésnek nemzetfenntartô ereje is van: az
âldozatosan vâllalt gyermekâldâs bizonyi^a ezt hîvô keresztény
barâtainknâl. Trianonban elvesztettûk 1000 éves hazânk

kétharmadât és lakossâgunk felé. (Azért "csak" a felét, mert a
hegyes vidékek lakatlanok voltak. Elzt hasznâljâk fel gyakran
ellenûnk, hogy ott sohasem laktak magyarok. Ott senki sem
lakott!)

Ma a laza erkôlcs és a kônnyelmû életmôd elfelejteti a szûlô-
korû iQûsâggal lâncszem létûnk fontossâgât, mert csak lânc
vagyunk két nemzedék kôzôtt, s ezért minden évben eltunik egy
25-30 ezer Iakosû vâros. Ennyivel csôkken ni. hazânk lakosainak
szâma évente.

Drâmai vetûlete ennek, hogy nemcsak a nép, hanem a vezeto
réteg nagy része sem lâ^a a veszedelem sûlyossâgât Valaki ezt
kérdezte tôlem, hogy miért lâtom ezt tragédiânak, hiszen az egész
vilâg tûlnépesedéssel kûzd. Azt feleltem neki: ha az egészvilâgon
milliôszâmra szûletnének magyar gyermekek, akkor nem
érezném tragédiânak, hogy a Kârpât-medencében kevés magyar
szûletik. Ritkulô népességû hazânk mâris nagyon vonzô a
bevândorlôk szâmâra.

Ennek a kônnyfakasztô biolôgiai Trianonnak szomorû
jellemzôje a kôzôny, amit a kôlto igy fejezett ki: "A mûtô's keze
sem remeg, hogy vôdôrbô'l ônt ki nemzetet". Senkinek nincs
lelkiismeretfurdalâsa ezért:sem az anyâknak, sem az orvosoknak,
s lâtszôlag az orszâg vezetôinek sem.

A hit-erkôlcstani nevelés még a teljesen szekulâris (vilâgi)
nevelés szempontjâbôl is értékes, mert szinte rendort tesz az



ember mellé, talân egy ôrangyalt is, aki még azt is lâ^a, amit
emberi szem nem lâthat, lelkiismeretûnk formâjâban.

Erkôlcsôs tarsadalomban élni azok szâmâra igazân nagy
érték, akik éltek az 1945 utâni Magyarorszâgon. Régôta vallom:
csak azért birtuk ki, mert csak a fîzikai lét felett volt hatalmuk.

A nagy méretu vâltozasok ûj és ismeretlen problénnâk elé
âlli^'âk az egész vilâgot, amelyek megoldâsâhoz legalâbb olyan
fontes a morâlis felkészûlés, mint a tudomânyos. Ha vâlaszutak
elé érOnk, a rossz dôntés nemzeti megmaradâsunkat
kockâztatha^a.

Csak egy példât hozok fel tôrténelmûnkbôl: a mohâcsi vészt.
Ha a "playboy" hîrû II. Lajos kirâly ismerte volna Jézus
példâzatait, akkor ez az iszonyû tragédia jelentéktelen epizôd
lenne csupân népOnk tôrténelmében.

Lukâcs evangêlistaidézi (14:31-32) Krisztus szavait: "A kirâly,
mikor hâborûba megy, hogy egy mâsik kirâllyal megûtkôzzék,
elôszor tanâcskozik, hogy 10.000 katonâval szembeszâllhat-e
cizzal, aki ellene 20.000-rel jôtt? Mert kûlônben, még mikor amaz
tâvol van, kôvetséget kûldvén megkérdezi a békefeltételeket". Ez
a hallatlanul modem 2000 éves bôlcsesség megôvta volna a
kirâlyt, hogy szembeszâlljon 28.000 fôûri katonâval, akinek nagy
része mûkedvelô katona volt, a 300.000 nagyszeruen képzett,
hivatâsos torôk hadsereggel.

Ez utân a bôlcsen kihagyott mohâcsi vész utân tôrténelmûnk
kb. igy môdosult volna: ma Magyarorszâg lenne Eurôpa egyik
leghatalmasabb orszâga és Nyugat-Eurôpa eggyel kevesebb
magyar âldozatért lenne hâlâtlan.

Eztcsak azért mondtam el, mert tudnunk kell, hogy a nagyon
fejlett tudomâny és technikavilâgâban is mindennap szûkségûnk
van hitbeli bôlcsességre mind az egyén, mind a nemzet életében.

A hit-erkôlcstani nevelés nagy igérete, hogy olyan ûton
inditsuk el gyermekeinket, vagyis ajovd Nemzetét, amely ûton
a Szentîrâs szavaival "még a bolond sem téved el" s amely ût a
béke, a felemelkedés, a nemzeti megmaradâs ûtja.

Tôrténelmûnk sorân tôbbszor —a XX. szâzadban kétszer ~
kerûltûnk olyan helyzetbe - Trianon és a kôzel fél évszâzados
szovjetmegszâllâs miatt ~, hogy még nemzeti megmaradâsunk is
veszélyeztetve voit



Még nem tudjuk, mekkora prôbatétel lesz a magyarsâg
szâmâra az Eurôpai Kôzôsség tagâllamâvâ lenni. Mâbôl nézve
ûgy lâtszik: ez nemcsak kikerûlhetetlen, hanem kîvânatos
vâltozâs is!

A mi korunk feladat: ûgy nevelni hazank ii^ûsâgât, hogy
nemzeti kultùrânk, modem mûveltségûnk, morâlis erdink, s nem
utolsôsorban - évszâzados âldozataink révén - nemcsak megturt,
hanem megbecsOlt és ranges tagjai is legyûnk ennek az ûj
Eurôpânak!

Dr. Mailàth Istvàn (^Rio dejaneiro, Brazilia);

ÛJRA RIASZT AZ OROSZ VESZEDELEM
— îrâsban bekûldôtt hozzâszôlâs —

"Ime,Uram! Azjôve reânk,amitôlrettegtûnk"

Vilâgot megvâltô eszmeszûleményeibe bonyolôdva ûjra
dôngeti Eurôpa keleti kapuit Eurôpa meghôdîtâsâra, illetve a
("megvâltâs"-ânak becézett) leigâzâsâra kieszelt imperialista
orosz geijedelem, amely immâr 300 év ôta rioga^a az eurôpai
jellegu civilizâciôban élô' orszâgok és tarsadalmak nyugalmât.

Pânorosz messianizmus

Nagy Péter câr (1672-1725) hirdette meg hirhedtté vâlt
politikai végrendeletében, hogy: "A nagy Isten megengedi
nekem, hogy az orosz népet egész Eurôpa jôvendô uralmâra
kiszemeltnek és erre elhivatottnak tekintsem. Ezt a véleményemet
arra a felismerésre épitem, hogy az eurôpai népek nagy tôbbsége
az elaggottsâg olyan âllapotâba kerûlt, amely tôkéletes aggkori
gyengeséggel hatâros és ezért valamely fîatal és friss nép
kônnyuszerrel gyô'zhetfelettûk, mihelyt ez utôbbi teljes érettségét
és meg nem osztott erejének âllapotat elérte".

Ezt a bevezetést kôvetôen a végrendelet 14 pontban rôgziti
azokat a diplomâciai, politikai és hadmûveleti ûtmutatasokat,
amelyeknek végrehajtasa végûl is valôra vâl^a az orosz nép
uralmât egész Eurôpâban.

A nagypéteri politikai végrendelet annyira "létezik", hogy
Napoléon az Orosz Birodalom megtâmadâsa elô'tt kôzzétette.



Vannak ugyan tôrténészek, akik kétségbe vonjâk, hogy a
veszedelmes îrâsmû Péter cârtôl szârmazna. Ez viszont nem
lényeges, mert bârki volt szerzbje, 300 év elôtt olyan lélektanilag
alaposan kidolgozott terv megvalôsîtâsânak vâgyât plântâlta az
orosz eszmevilâgba, amelynek szîvôs valôra vâltasa 300 év ôta az
orosz teijeszkedés jellegzetes ês kôzismert ténye lett. Akkor is,
amikor a keleti ortodox vallâs eszmei rendjének egységbe
forrasztô és lendîto szerepét a kommunista eszmevilâg "hajtô
motorja" vâltotta le. A vôrôs gùnyâba ôltôztetett pânorosz
célkituzés ekkor talân még eredményesebben haladt a végkifejlés
felé.

Sorsdônto iddkben, valahânyszor vilâgos fejû és épeszu
âllamférfiak befolyâsa érvényesûlt az eurôpai politika
irânyîtâsâban, tôbb izben sikerûlt idôlegesen gâncsot vetni a
céltudatosan haladô orosz teijeszkedésnek. îgy példâul 1815-ben
a Bécsi Kongresszuson, majd 1856-ban a krimi hâborût befejezô',
Pârizsban megkôtôtt békében, végûl 1878-ban a Berlini
Kongresszuson.

Âmde a németekkel szemben eszeveszett félelmûktôl hajtva,
a francia bêkegyârtôk, kalmârlelkû angolszasz szovetsêgeseik
tâmogatâsâval, ma mâr "az emberiség ellen elkôvetett
bûnûgynek" minôsûlô békeszerzddéseikkel olyan politikai
rombolâst mûveltek 1918-ban és 1920-ban az eurôpai térségben,
— aminek a mai bosnyâk-horvât-szlovén-szerb borzalmak
kôvetkezményein tûlmenô'en - Eurôpâra szabaditottâk még a
bolsevizmus 70 évig tartô, léleksorvasztô rémuralmât is.

A Gondviselés kûlônôs kegyelme folytân "tôbb szerencsénk
volt, mint amennyi eszûk a nyugat-eurôpai âllamférfîaknak", mert
a bolsevizmus gazdasâgi csô'dje kereken 70 éves rémuralom utan
ôndugâba dôntôtte ezt a fâbôl-vaskarika létu politikai rendszert.
Véletlenûl akadt nyugati âllamférfiû, Reagan Ronald,
aki ezt elô'készîtette.

Pânszlâvizmus

Az eurôpai térség feletti uralom megszerzéséért folytatott
pân-orosz csôrtetés egyik taktikai mellékterméke a pânszlâv
eszme céltudatos ébrentartâsa és âpolâsa. A 19. szâzad kôzepén
Oroszorszâg vesztesen kerûlt ki a krimi hâborûbôl. Ekkor tértek
ât a frontalis âttôrés erô'szakolâsahelyett a hideghâborû "hâtulrôl



mellbe" jellegu, a fennâllô rend belsô bomlasztâsâval kecsegtetd
taktika szorgalmazâsâra, ami a viszonyok fellazîtâsâval
lényegesen megkônnyîti a terjeszkedés — adott esetben
idôszerûvé vâlt —végrehajtâsât

Ehhez kapôra jôtt a Kârpât-medence, illetve az Osztrâk-
Magyar Monarchia nagyszâmû szlâv lakossâgânak ténye.
Oroszorszâg tehât élére âllt a romantikus pânszlâv eszme
hîrverésének. Érzeimi vonatkozasban sikeresen fÏÏtôtte egyrészt a
szlâv felsôbbrendûség, valamint egymâshoz tartozâs eszméjét,
mâsrészt az elégededenséget a meglevôvel szemben. Mindez
persze orosz vezetést, "atyai gondoskodâst" igényelt.

Maga PaJacky, a csehek torténetîrôja, aki korâbban azt irta,
ha Ausztria nem létezne, sOrgôs volna azt az emberiség
érdekében megalkotni, az osztrâk-magyar kiegyezés miatt
kiâbrândult a Habsburgokbôl. 1867-ben a moszkvai pânszlâv
gyulésen mâr îgy beszélt; "Prâga késziti elô a szlâvjôvô eszméjét
és mi, itt ôsszegyûlt fiai, elhoztuk az eszmét Prâgâbôl
Moszkvâba".

Hogy pedig az eszme fogékonyabbâ vâljék, Moszkvâbôl
elindult a gurulô mbelek bôven csôrgedezô âradata. A pân-orosz
bomlasztâs vezérkara nem feledkezett meg az ortodox vallâsû,
nem szlâv népességrôl sem. Ezt nem szlâvJelszavakkal, hanem a
kôzôs ortodox vallâs vilâguralomra juttatâsâval izgattâk a gurulô
rubelek âradatâtgondosan zsebrevâgô kalugyerek.

Mindennek azutân meg is lett a fogana^a, mert a jôl fîzetett
pânszlâv és ortodox agitâtorok, mint példâul szlovâk
vonatkozâsban Stur Ludevit és Vajansky, a Moszkvâbôl kapott
irânyitâs és utasîtâs értelmében, valamint a félretâjékoztatâs,
fôleg ellentétet és gyulôletet geijesztô', készre kidolgozott hamis
hiranyagânak teijesztésével alaposan elô'készitették a talajt az
Osztrâk-Magyar Monarchiât uralô kôzép-eurôpai térség
szétrombolâsâra.

Kôzbevetô'leg felvetô'dik a kérdés: vajon mi lett a pân-
szlâvizmus eszmevilâgânak gyakorlati eredménye? Sehol olyan
âthidalhatatlan gyulôlet nem tapasztalhatô, mint a szomszédos
szlâv népek kôzôtt. Elég, ha a szlovén-horvât-szerb vilâg
borzaJmait emll^ûk vagy a cseh és a szlovâk ellentétet, avagy az
orosz-ukrân és ukrân-ruszin âldatlan viszonyt, hogy az



évszâzadok oduiba kitéphetetlenûl begyôkerezetl lengyel-orosz
ellentétre ne is vesztegessûnk szôL

A pânszlâv eszmevilâg csôdje viszont nem izgalja a pânorosz
tôrekvés hâtterében meghûzôdô vezérkarL A pânszlâv izgatâssal
kivâltott ûgykôdés legtôbb esetben elôsegîtette a nagyorosz
veszedelemmel szembeszegûlô gôcok fellazîtâsât, esetleg
felszâmolâsât. Pânorosz szempontbôl, ha a "pânszlâv môr"
megtette kôtelességét, akkor a "môr" meheL

A kulisszàk môgtil

Megéltûk a peresztrojkât, meg a glasnostyt is. Tanûi voltunk
Gorbacsov kiebnidalâsânak. Levett kalappal adtunk hâlât a
Gondviselésnek, amikor a bolsevizmus ôndugâba dô'lt.
Félszemmel és egyre nôvekvô' bizalmatlansâggal figyeljuk Jelcin
fût-fât Igérgetô' Ogykôdésének ôszinteségét. Az elmûlt 5 év alatt
lerobbant a Szovjetuniô és vilâgtôrtênelmet alakîtô vâltozâsok
mentek vêgbe Oroszorszâgban is, de fittyet hânyt a vilâgrengetô'
eseményeknek, mintha mi sem tortént volna, az Eurôpa-ellenes
pânorosz ûgykôdésmûltbôl âtmentett vezérkara szilârdan helyén
van és a kulisszàk môgill vàltozatlanul irànyîtja az orosz
expanziô hagyomânyos "el6'készités"-ét a kôzép-eurôpai
térségben. Elannyira, hogy a legutôbbi események jele szerint
sikerûlt gyanûs cimborasâgot kialakitania a kapitalista-
kozmopolita gôcokkal is.

El kell ismemi, hogy ennek a kulisszàk môgôtt meghûzôdô
vezérkamak tagjai épeszu, logikusan gondolkodô és hatârozottan
cselekvô emberek. Vilâgosan felismerték a Kârpât-medence
geopolitikaî kulcshelyzetét a kôzép-eurôpai térségben.
Ellentétben Eurôpa "elaggott"népeinek a vezetôivel, ôk messze a
jôvô'be néznek. Jôl tudjâk, hogy aki a Kârpât-medencében
idejében kiépitett hidfôâllâsokban megfelelô ûtô'erôvel
rendelkezik, annak adott esetben nyitott ûtja van a Duna mentén
Bées felé, Nyugat-Eurôpa irânyâba, a Pô vôlgye felé pedig nyitva
âll az ûtja Olaszorszâg "âtôlelésére" és nem ûtkôzik ellenâllâsba
a Balkân felôl sem, ha elérkezett az idô, hogy elinduljon a
Fôldkôzi-tenger irânyâba.

A pânorosz tôrekvéseknek ez idô szerint két pânszlâv
hidfôâllâsa van a Kârpât-medencében. Jelesen Szerbia és
Szlovâkia.



A napisajtô nyiltan, néha burkoltan tudôsit a românok sunyi
kôzremûkôdésével lebonyoUtott, Oroszorszâgbôl szârmazô
ûzemanyag-, fegyver-, és néhanapjân élelmiszerszâllîtmânyokrôl
a szerbek cîmére. Gyakran olvashatunk a szerbek javâra leadott
orosz véto-szavazatokrôl is a Biztonsâgi Tanâcsban, amelyben
Oroszorszâg âllandô tagsâggal rendelkezik. Feleslegesnek lâtszik
tehât bôvebben taglalni a szerbek âltal elkôvetett borzalmaknak
- orosz részrôl tapasztalt - tamogatasâL

Elsd miniszterelnôksége idején, még 1989-ben, Meciar
Vladimir kôztudomâsûlag jô pénzért eladta magât és Szlovâkiât
a pânorosz ûgy szolgâlatânak. Akkor ugyan az Eurôpa felê
tâjékozôdô, tôbbséget képviselô szlovâkok azonnal levâltottâk a
miniszterelnôki tisztségrdl, de az 1990-ben lebonyoHtott
vâlasztasok eredményeként a bdven gurulô rubelek segîtségével
ûjra a jobb sorsra érdemes szlovâkok nyakâra ûlt. Orosz részrôl
kapott elsô feladata a visegrâdi hârmak szervezkedésének a
megtorpedôzâsa volt, amelyet Meciar a legûjabb fejlemények
kiértékelése alapjân tevékenyen elômozdîtotL

Figyelmet érdemel Meciamak szinte az ôijôngés szin^én
kifejtett gyûlôlet-hadjârata az ôslakos magyarok ellen. Olyan
felhâboritô provokâlâsok âllandô kezdeményezésérôl van szô,
amelyek egyrészt a magyar lakossâg hosszû tâvon tervezett
"valahonnan jôvâhagyott" felmorzsolâsât célozza, mâsrészt
elkôvetésûk csak azzal magyarâzhatô, hogy esetleges nemzetkôzi
felhâborodâs esetén Meciar szâmol kûlsô hatalmi befolyâs
"elsimitô védelmével". Ennek sorân utalunk az orosz-szlovâk
alapszerzôdés alâîrâsârôl kôzôlt hîrekre, amelyekrôl hîrt adott a
sajtô a nélkûl, hogy ismertette volna az alapszerzôdés tartalmâL

A magyar orszzâglakôk ellen folyamatban levô szerb és
szlovâk gyûlôlet-hadjârat kimeriti az etnocidium és genocidium
bûntényét. Részleteiben is annyira egybehangolt és rossz-
indulatûan hasonlatos, hogy a hâttérbôl tôrténô kôzôs irânyitâs
tényét nehéz nem feltételezni.

A hàttér

Érthetô hât, hogy a szovjetorosz gyarmatvilâgbôl éppenhogy
kiszabadult kôzép-eurôpai orszâgok egyre nôvekvô
aggodalommal dôrômbôlnek bebocsâtâsért a NATO jôl
belakatolt kapujân. Aggodalmaikat igazolta a "demokratikus"-



nak becézett Jelcin-kormâny azonnali âllâsfoglalâsa, amely a
hajdani csatlôs orszâgoknak a NATO szervezetbe tervezett
felvétele ellen kinyilvânîtott tiltakozâsban jutott kifejezésre.
Indok: Oroszorszag biztonsâgât (?) fenyegetné az orosz hatâr
kôzelébe kitolt NATO térség (!?)

Meglepetést messzire felûlmûlô megbotrânkozâsi hullâmot
vâltottki az érdekeltek kôrében, hogy Clinton Bill a NATO 1944
januâijâban, Brûsszelben megtartott ûlésén igenis eleget tett
Jelcin "kollégâja" kîvânsâgânak és a hajdani "csatlôsok" orra elôtt
becsapta a NATO kapujât és a "nesze semmi, fogd meg jôl"
igéretekkel "nyugtatta meg" a csalôdott visegrâdiakaL

Az elsô szabadkômûves pâholyt 1717-ben alapitottâk
Londonban. Akkor a felvilâgosodâs korânak hajnalân
elvlselhetedenûl hatott a gondolkodô emberfdkre a kôzépkorbôl
visszamaradt, merev, feudâlis târsadalmi rend, amely a
fejedelemségek és egyhâzak évszâzadok sorân kialakult
parancsuralmi szervezettségébe merevedett, kérlelhetetlenûl
ûyâban âllt a tudomânyok, a kutatâs, a kisérletezések kivâltotta
fejlôdési vâgy szabadon kifejtheto megnyilvânulâsainak.

Az évszâzadok sorân kialakult, mai szôval, terror-szigorû
târsadalmi viszonyok miatt a szabad eszmecserét és a szabad
cselekvésre valô tôrekvést, életveszély miatt, csak a legnagyobb
titokban volt tanâcsos mûvelni. îgy lett a szabadkômûves
szervezkedés hârmas jellegû szigorû tôrvényévé a titoktnrtàs, az
engedelmesség és az a kOvetelmény, hogy bajbajutott
pâholytestvémek azonnali segîtséget kell nyûjtani, illetve hosszû
tâvon fenntartâs nélkûl tâmogatni kell egymâst.

îgy induit el a szabadkômûves szervezkedés: eredetileg,
tulajdonképpen a felvilâgosodâst szolgâlô szabad gondolkodâs
ônvédelmi szervezeteként. Vonzô ereje kûlônôsen az angolszâsz
vilâgban soha nem vârt, szinte robbanô hatâssal jelentkezett.
Ezzel magyarâzhatô, hogy az északamerikai hajdan angol
gyarmatok fûggetlenségét 1775-ben kinyilvânitô 56 alapitô tag
kôzûl 50 szabadkômûves volt. Felesleges részletezni, mert
kôzismert, hogy az Amerikai Egyesûlt Àllamok alkotmânya és
szervezete elejétôl a szabadkômûves eszmék jegyében épûlt fel.
îratlan tôrvénynek szâmit, hogy âllamelnôk csak szabadkômûves



lehet îgy lett az Amerikai EgyesOlt Âllamokbôl, alapîtasâtôl
kezdve a szabadkômûvesség jegyében mûkôdô âllcimalakulaL

Az egymâst feltédenûl segîtô szabadkômûves ôsszetartâsnak
figyelemreméltô pozitîv eredményei rôvidesen Eurôpâban is
jelentkeztek. A tapasztalat szûlte felismerés vâltotta ki az igényt,
hogy a szabadkômûves befolyâst vagy - ha ûgy tetszik- uralmat
ki kellene teijeszteni az âllamvezetésre és a târsadalmi irânyitâsra
Eurôpàbaji is. Âmde az âllamhatalom szabadkômûves befolyâs
alâ terelése az eurôpai térségben korântsem volt olyan egyszerû,
mint az Amerikai Egyesûlt Âllamokban. Hiszen az eurôpai
âllamformâk, a 18. szâzad sorân végig kirâlysâgok és
csâszârsâgok voltak, élOkôn a tôbbé-kevêsbé ônkényesen
uralkodô koronâs âllamfô'vel. Az uralomra tôrô' szabadkô'mûves

befolyâs tehât a csûcson elhelyezkedett uralkodô megnyerése
révén lâtta megvalôsîthcitônak a szabadkô'mûves eszmevilâg
uralomra juttatasâL Nem is eredménytelenûl. Mert a brit, svéd,
norvég, dan és bolland uralkodôhâzak tagjai a 19. szâzadtôl mai
napig hagyomânyosan pâholytagok és zavartalanul uralkodnak.

Franciaorszâgban mâr nem ment ilyen simân a hatalom-
âtvétel, mert a francia forradalmat gerjesztô filozôfus
pâholytagok: Montesquieu, Diderot, Condorcet, Helvetius és a
tôbbi, hasonlô demagôg elme elvakultan a kirâlysâg végleges
megszûntetéséért és a kôztârsasâgi âllamforma bevezetéséért
lâzitottak. A pâholytestvériség zôme viszont csak a Bourbonok
trônfosztâsât szorgalmazta és XVI. Lajos helyett Fûlôp Lajos
orleansi herceget, egyébként szabadkô'mûves nagymestert
kivânta trônra ûltetni. XVI. Lajos szomorû élete ennek a
szabadkômûves belviszâlynak esett âldozatul.

Jôllehet I. Napoléon is szabadkô'mûves volt, nem segitette
uralomra a pâholytestvérekeL Helyettûk kôzeli és tâvoli rokonait
részesitette az uralkodâsban. Elzért azutân a felbô'szûlt pâholy
tagok, bâr életét kimélték, szentilonai szâmûzetését tetterôsen
elô'mozditottâk.

Franciaorszâgban csak 1870-ben sikerûlt a Harmadik
Kôztârsasâg létesitésével meghonosîtani a szabadkô'mûves
uralmat. Mindenesetre tôkéletesen, mert ettô'l kezdve valôjâban
kizârôlag a Grand Orient pâholy révén, egyetlen pârt uralkodik
Franciaorszâgban: a szabadkô'mûvesek titkos pârtja.



A szabadkômûves tarsadalom "belsô rendjének" vâzlatos
âttekintése végett -- kôzbevetôleg — célszerûnek tûnik
megjegyezni, hogy a 19. szâzad végére mâr kialakult a
pâholyvilâg tagjainak 33 rangû megkûlônbôztetésen felépûlt
belsô szervezete.

Az alulrôl szâmîtott 1-3 rangû testvérek alkotjâk a
pâholytagsâg zômét. Tevékenységûk a helybeli pâholy
mûvelôdési, jôtékonysâgi és târsadalmi hétkôznapjalnak az
élésében és a "kôzségi" kôzéletre gyakorolt befolyâsolâsban
merûl kl. A 4-20 rangû pâholytestvérek feladata, hogy
beépûljenek a jârâsi, megyei, kôzoktatâsi "profân" târsadalmi
szervezetekbe és ezen a szinten juttassâk érvényre a 30-33
csillagos ncigymesterek âltal kidolgozott irânyelveket, valamint
célkituzésekeL Hasonlôan a 21-29 rangû pâholytagokhoz, akik a
sajtô, kûlpolitika, minisztériumok, egyetemek, rôviden a profân
târsadalmi rend felsô szintjének rétegeibe épûlnek be, hogy
befolyâsukat a pâholy-hierarchia csatornâin keresztûl kapott
utasitâsoknak megfelelôen juttassâk érvényre.

A nemzetkôzi nagypolitika alakitâsâra vonatkozô irânyîtâst,
valamint a szabadkômûvesség célkitûzéseinek megszabâsât a
szabadkômuvesség titkos pârtja dônti el, amelyet a pâholyvilâg
csûcsszervének tekintenek és amelynek személyes ôsszetételére
vonatkozôan csak talâlgatâsok vannak forgalomban, zomben
még a pâholytagok kôzott is.

Oroszorszâg felé a szabadkômûves kapcsolatok
visszanyûlnak Nagy Péter car korâig. Elete utolsô éveiben
âllitôlag ô volt az elsô szabadkômûves orosz. II. Katalin fia, Pal
car felûletesen csatlakozott ugyan a szabadkômûvességhez,
késôbb azonban hâtât forditott a titkos târsasâgnak, sôt
tevékenységét betiltotta. Bekôvetkezett, ami szokâsos volt: PâJ
cârt meggyilkoltâk. Mindez nem zavarta fiât és utôdjât: I. Sândor
cârt, aki ûjfent tôrvényesitette a pâholyokat és maga is
csatlakozott a tikos târsasâghoz. Vilâgos fejû ember lévén egy
szép napon râdôbbent, hogy nemcsak titkos, hanem az "orosz
anyâcska" szempon^âbôl felette veszedelmes szervezetrôl van
szô. Megint betiltotta hât a szabadkômûves tevékenységet és
sûlyosan bûntette, aki nem engedelmeskedett. Rôviddel ezutân
Sândor car nyilt utcân elkôvetett bombatâmadâsnak lett
âldozata.



Utôdja, I. Mikîôs car személy szerint nemcsak tâvoltartotta
magât a szabadkômûves szervezettô'l, hanem vasszigorral ûldôzte
és irtotta azt. Ennek sorân sikerûlt felszâmolnia tôbb pâholyt, de
orszâgos viszonylatban nem tudta kiirtani a titkos szervezet
hâlôzatât. Egyszerû ok miatt: az akkori Oroszorszâgban a
szabadkômûvesség tagjai — majdnem kivétel nélkûl — a
târsadalom legfelsôbb rétegeibôl kerûltek ki. Gazdagok voltak és
a kôzéletben befolyâsosak.

Miutan a cari Oroszorszâgban nyugat-eurôpai mintâra nem
sikerûlt a hatalomâtvételt felûlrôl "simân" megoldani, a
vilâgszervezet titkos vezérkara az orosz pâholyok egyetértésével
a forradalmi hatalomvâltas megoldâsânak elôkészitését hatarozta
el, aminek a hogyan és mikéngét - nyugati pénzforrâsok jelentds
tâmogatâsâval - egyûtt szôvôgették a hazai ûldôzés elôl Nyugat-
Eurôpâba emigrâlt orosz szabadkômûvesek, kûlfôldi, fdleg
francia vendéglâtôikkal. Az emigrânsok kôzôtt rôvidesen
kôzismert lett Lenin Vladimir Ujics, az "Art et Travail" francia
pâholy tagja, valamint Trockij Leô, aki szabadkômûves
kôtottségén kivûl "B'nai B'rith" pâholytag is volt.

1910 tâjân a Washingtonban, Londonban és Pârizsban
kialakult âllamhatalmi gôcpontok mâr megbizhatôan
szabadkômûves kézben voltak. A zavartalan vilâguralmi helyzet
kialakitâsâhoz nagyhatalmi szinten hiânyzott még hârom,
vilâgpolitikailag jelentôs birodalom. A Német Csâszârsâg, az
Osztrâk-Magyar Monarchia és a hatalmas kiteijedésû Orosz
Birodalom. A hârom nagyhatalom kôzûl legalâbb egyet
mindenképpen szûkségesnek lâtszott a szabadkômûvesség titkos
pârgânak megbizhatô szôvetségeséûl megnyemi. Ferenc Jôzsef,
hasonlôan U. Vilmos csâszârhoz, az egyhâzak részérôl képviselt
vallâserkôlcsi vilâgnézet rendithetetlenûl elkôtelezetthive volt és
âthidalhatadan bizalmatlansâggal fordult a szabadkômûvesség
felé. Maradt tehât az Oroszorszâg megnyerésére irânylô tôrekvés
a tessék-lâssék, inkâbb szabotâlô, mint lelkesen egyûttmûkôdô U.
Miklôs cârral az élén. Az elsô vilâghâboruban valô részvételre
mégis sikerûlt megnyemi a câri Oroszorszâgot, mert H. Miklôs
câr, kizârôlag orosz ôncélû szempontbôl remélte, hogy komoly
terûleti hôditâs bekebelezésével legalâbb az Adriai-tengerig
kitolja Oroszorszâg nyugati hatârait, ami lényegesen elôre
lenditette volna Nagy Péter âlmânak a megkôzelitését:
Oroszorszâg uralmânak elômozditâsât Eurôpa felett.



Amikor azutân a hagyomânyos orosz komipciô, a szervezési
készség hiânya és nem utolsô sorban a céltudatosan fûtott lâzîtâs
1917-ben alââsta az orosz haderô ûtôképességéL, a nyugati
pâholyok jelentô's anyagi tâmogatâsâval Kerenskij Alexander
Fjodorovics szabadkômûves ûgyvéd kirobbantotta az orosz
polgâri forradalmat, amely II. Miklôs car detronizâlâsât
szorgalmazta. Kerenskijnek hâttérben ûgykôdô ôsszekôtôje a
washingtoni, londoni és pârizsi pâholytestvérekhez
Nagybritannia oroszorszâgi nagykôvete, a szabadkômûves
Buchanan volt

Késôbb azutân Helphand Alexander kôzvetîtésével, aki
"Parvus" âlnéven ûgykôdôtt, Warbwg Max bankja 6 milliô $
tamogatâstjuttatott Leninnek, Trockij 20 milliô $-t kapott Schiff
Jacob bankcsâszârtôl, aki nyiltan elismerte, hogy az orosz
forradalom végOl is jelentô's mértékben az ô nagyszabâsû anyagi
segitségének kôszônheti sikerêL A szabadkômûvességnek és az
orosz egyûttmûkôdésnek hagyomânyos mûltja van.

Eurôpa kiàrusttàsa

1918-ban kezdôdôtt. Trianonban és Versaillesben
Washington, London és fôleg Pârizs szabadkômûves politikâja,
amely Wilson Woodrow, Lloyd George és Clemenceau
Georgespâholytestvérek szemétdombjân szokkent virâgba, jôvâ-
tehetetlenûl feldûlta a nem szabadkômûves Kôzép-Eurôpa
geopolitikai viszonyalL A mâsodik vilâghâborû ezt a minden
szempontbôl tônkresilânyitott térséget ugyanezek a hatalmi
gôcok kiszolgâltattâk az orosz imperializmus, ez alkalommal a
kommunista elmebaj kôntôsében jelentkezô terror-uralmânak,
aminek azutân meg is lett a kôvetkezménye. Mert a bolsevizmus
bukâsa utân a kilûgozott lelkû, vallâserkôlcsi eszményeiktôl és
jôzan nemzeti hagyomânyaik tûlélést biztosîtô âpolâsâtôl
megfosztott népek ez idô szerint csak materialista tOlekedésben
tengetik gyôkértelenné silânyitott létOket, aminek jellegzetes
megnyilatkozâsa a legordasabb sovinizmus burjânzâsa
Szlovâkiàban, Româniâban és Szerbiâban.

Az oroszok, a bolsevizmus bukâsa utân is, jô sziwel zsebre
vâgjâk a szinte oldott zsâkbôl râjuk zûditott milliârdokat, amely
a bolsevizmus virâgzâsa idején is jellemzô tûnete volt a szabad
kômûves és orosz egyûttmûkôdésnek. Àmde az âzsiai lelkiségre
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Az orosz imperializmus ûtja Ewôpâban
(Mailâth Istvàn)

jellemzô kétszmûséggel, amely môgôtt vâltozatlanul virul
Eurôpa- hôdîtô "kûldetési mâniânak" minôsûlô eszmevilâguk is,
orosz részrdl a kôzép-eurôpai népek létérdekének rovàsàra
céltudatosan zsaroljâk a szabadkômûves befolyâs alatt âllô észak-
amerikai és Ogyefogyottan téblâbolô nyugat-eurôpai politikai
vezetést. A jelek szerint nem eredménytelenûl. Mert az oroszokat
uralô hatalmas térség gazdasâgi kizsàkmânyolâsânak olthatadan
vâgyâba bonyolôdott észak-amerikai politika léha vâllrânditâssal
igyekszik politikai engedményekkel kedvében jârni az orosz
igényeknek Eurôpâban, jelentkezzenek azok akâr kommunista,
akâr demokrata âlarcban.

A kôzép-eurôpai orszâgok, Eurôpa-hû népeitô'l megtagadott
befogadâs az eurôpai vêdelmi rendszerbe ennek az épeszu
elô'relâtast nélkOlôzô' és Eurôpa érdekeiveî frontâlis ellentétben
àllô, téridegen politizâlâsnak egyre aggasztôbb tûnete. Mert a
kôzép-eurôpai térség (ûtôerejét is fîgyelembe vevô) szerves
beépûlése nélkûl az Eurôpai Uniôba (vagy ha ùgytetszik: Eurôpai
Kôzôsségbe vagy Pâneurôpâba) sohasem valôsithatô meg
életképes eurôpai egység. Kôzép-Eurôpa nélkûl, Eurôpa mindig



Âzsiâtôl és Észak-Amerikâtôl fOggô viszonyban téblâbolô
"félsziget fôldrész" lesz és az is marad.

Nagy Péter car alighanem jôl îtélte meg, hogy Eurôpa
sorsânak az irânyitasa kôrûl elaggott eurôpai népek, elme-
gyengûlésben szenvedd politikusai tôkéletlenkednek,
tehetetlenûl turik, hogy jobbrôl is, balrôl is téridegen érdekek
tologassâk dket ide-oda a politikai porondon.

Vajon véleden jelenség-e, hogy a szabadkômûves felség-
jelnek ismert ôtâgû csillag felségjelként diszâti az Amerikai
EgyesOlt Àllamok lobogôjât, amely egyidejûleg a kommunista
vilâgnézetnek is felségjele? Csak azzal a kOlônbséggel, hogy az
egyik ôtâgû csillag fehér szinû, a mâsik meg vôrôs?

Forrâsmunkâk:

Skousen W. Cleon: "A leleplezett kapitalista." (Canadian
Intelligence Publications, 1982)

Nagy Tôhôtôm: "Jezsuitàk és szabadkômu vesek" (Buenos
Aires, 1985)

Karl Steinhauser: "EG - die Super UdSSR von Morgen.
Tatsachenbericht ilber die totalitare Machtergreifung der
Geheimpartei der Freimaurerei in Europa" (Gruber
Buchverlag, Wien)

Dr. Robert Prantner: "Freimaurertum, Eine Punktation aJs
Orientierungshilfe", (Wien, 1989.)



ELSZAKÎTOTT TERCLETEINK

ÔSMAGYAR LAKOSSÂGÂNAK

SORSA ÉSJOGAINAK BICTOSITASA

Dr. Wagner Ferenc (Kensington, MD):

AZ UKRÂN-MAGYAR ÂLLAMSZERZÔDÉS

NEMZETISÉGFOUTIKAI MEGVRÂGÎTÂSBAN

Kârpâtaljât (Ruszinszkôt, Ruténfôldet, Subcarpathiât) a
mâsodik vilâghâborût kôvetô âtmeneti csehszlovâk megszâllâs
megszûntével a Szovjetuniôhoz csatoltâk, mint annak Karpâton-
tûli részét. Nem tùlzunk, ha azt âllî^uk, hogy ezen a terûleten a
200,000 fore tehetô magyar kisebbség Kârpâtalja lakossâgânak
mintegy 15-20 %-ât alko^a.

A nagy vilâgâtrendezésben - teljesen fûggedenûl az alap-
szerzôdéstôl — sor kerûlhet Kârpâtaljâra is. A terûleti
ônkormânyzat megadâsa elemi kôvetelménynek lâtszik. Ilyen
irânyû tapogatôzâsok mâr vannak. Ebben a keretben a magyar
kisebbség autonôm jogâllâsât biztositani kellene. Ez a kérdés
azonban tùlvezet a magyarsâg hataskôrén. A ruszin tôbbség
vêleménye dôntden esik a latba. Az utôbbl èvtizedekben
Kârpâtaljâra telepûlt ukrânokéskisebb részben oroszok jelenléte
némiieg bonyoli^a a helyzeteL Mindenesetre az otthoni és a
kûlfbldi magyarsâgnak kapcsolatot kell teremtenie a ruszinok
szâmottevô szervezetével, beleértve az amerikai ruszin csoportot,
amely Magocsi Paul Robert professzor és munkatârsai
vezetésével kulturâlis téren is egyre fontosabb tényezdvé vâlik.

A kôzelmûltban megkôtôtt és ratifïkâlt âllamkôzi szerzôdés
ôriâsi hullâmokat ver mind szakkôrôkben, mind pedig az érintett
népek széles rétegeiben.

Az ukrân-magyar alapszerzôdés nemzetiségpolitikai
elemzését megelôzôen ki kell emelnûnk a szerzôdés 2.
cikkelyének zârôszavait, amelyek igy hangzanak: "Egymâssal



szemben nincs és nem is lesz tertileti kôvetelésûnk". Ezen a

ponton a két kormâny annal is inkâbb tûllépte hatâskôrét, mert
a torténelem tanûsâga szerint a terûletrendezések elôre nem
lâthatô és vâltozô kûlpolitikai konstellâciôk fûggvényei.

A fenti megâllapitâs utan âttérûnk a cîmben megjelôlt
âllamszerzodés târgyalâsâra. A szôbéin forgô terûleL, Kârpâtalja
lakossâga dônto tobbségében ruszin nemzetiségu, tehât etnikai
jellegében, identitâsâban se nem ukrân, se nem magyar, a
sorsârôl tehât nemzeti egyénisêgétdl két, tô'le idegen
kormânyhatalom IntézkedetL

A szerzddô felek szem elôl tévesztették, hogy itt nem egyszeru
terûletatadâsrôl van szô, hanem a nemzetkôzileg is elismert
ônrendelkezésijog feladâsârôl.

A ruszin nép népi-nemzeti ôntudatârôl mâr a 19. szàzadban
is szâmos adat tanûskodik. A nemzeti megûjhodâs folyamata Ft
dr. Duchnovyc AJexander munkâssâgâban éri el tetôpontjât,
akinek hatâsâra ôsszhangban egyesûlnek a gôrôg katolikus vallâsi
és a ruszin népi elemek. Érdekes, hogy ez idô tajt câri orosz
hatâsok is észlelhetô'k. Szâzadunk utolsô évtizedeiben Magocsi
Paul Robert irodalmi és egyéb téren kifejtett munkâssâga
elhatarozô môdon hozzâjârult a ruszin nemzeti megûjhodâs
mozgalmânak sikeréhez.

Kârpâtalja élen jârô îrôja, Fedynysynes Volodymyr "A mi
békés ruszin ûtunk" cimû ruszin, szlovâk és angol nyelven
megjelent tanulmânygyujteményében a szilârd szellemi-lelki
alapra épûlt jelenkori ruszin nemzeti ûjjâszuletést taglalja.

Az 1991 mârciusâban megrendezett Elsô Ruszin Vilâg-
kongresszusnak a ruszin kôzosségtudat fejlôdésére gyakorolt
hatâsât kitunô példâk sorozatâval ecseteli. Fedynysynes a ruszin
nemzet megmaradâsânak egyik biztosltékâul ûj, sajâtossâgokat
tûkrôzô irodalmi nyelv megalkotâsât tekinti.

Mindezekbdl is kôvetkezik, hogy a ruszin nép minden mâs
néptôl, nemzettôl elûtd, kûlônâllô etnikum ruszin
azonossâgtudattal (identitâssal). Kûlônbôzô fokokon âtmenô
nemzeti ônismerete, a ruszin tâjnyelvek és népszokâsok tôrténete
ugyanazon etnikai egységre utalnak.

Nem gyôzôm eléggé hangsûlyozni, hogy a Kârpâtaljân és
kûlfôldôn mukôdô valamennyi ruszin intézmény pl. a Kârpâtaljai



Ruszinok Târsasâga, a Ruszin Renaissance Târsasâg, az Egyesûlt
Allamokban székelô Carpatho-Rusyn Research Center,
meggyôzo môdon ismerteti és céljânak véli a jelenleg mâr
csûcspongât elérô' ruszin nemzeti-népi ûjjâszûletés mozgalmât,
amely a ruszin irodalmi nyelv reformja mellett a nemzethez
tartozas szellem-lelki tényezdire épîL

Az elsô ruszin vilâgkongresszus fényes bizonyitéka annak,
hogy a nemzeti ûjjâszûletés ténye nemcsak Kârpâtalja népét
keritette hatalmâba, de a vilâgon szétszôrt honfitârsakat is, és
ezzel a ruszinok szemlâtomâst kidomboritottak sajâtos, minden
mâs néptô'l eltérô etnikai egyéniségûket a velejârô nemzeti
ôntudattal.

A szerzodô felek a 17. cikkelyben csillogô retorikâval érintik
az emberi és kisebbségi jogok alkalmazâsât, amikor - tôbbek
kôzôtt ~ "kifejezik azt a meggyôzddésûket, hogy kôlcsônôs
védelemben részesûljôn a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturâlis,
nyelvi és vallâsi identitâsa és annak biztositâsâra meg kell
teremteni minden szûkséges feltételt".

Ebben az esetben a kôlcsônôsség alapjâra tôrtént hivatkozâs
elégtelennek bizonyul,mert mig a kârpâtaijai magyarsâg az egész
lakossâg 15-20 %-ât teszi ki, addig a Magyarorszâgon élô ukrânok
és ruszinok szâma olyannyira elenyészôen csekély, hogy a
legtôbb statisztikai adatfelvétel mellôzi.

Fehér Istvân "Az utolsô percben. Magyarorszag nemzetiségei
1945-1990" (Budapest, Kossuth Kiadô, 1993., 344 oldal) cimû
kônyvében, jôllehet teljes részletességgel târgyalja a kérdést, az
ukrân és ruszin nemzetiséggel egyâltalân nem foglaikozik, mivel
azok alacsony létszâma az etnikumok ôsszehasonlitô
feldolgozasât kizâija.

Jellemzô môdon hiyja fel fîgyelmûnket a magyar politikai
vezetés érzékenységére etnikai vonatkozâsban az 1993. évi
LXXVn. tôrvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairôl. Az
idézett tôrvény még ezt a jelentéktelen szâmû két kisebbséget is
- nagyon helyesen ~ felsorolja a zarô rendelkezésekben, habâr
nemzetiségpolitikai kezelésûk - a tôbbiekéhez viszonyitva -
szinte lehetetlen.

Mig a magyar tôrvény részletekbe menô'en foglaikozik a
kisebbségekkelés biztosi^ajogaikat, addig az ukrân âllam ebben
az irânyban egyetlen konkrét lépést sem tett. A magyar kisebbség



mâr most érzi helyzetének kedvezô'tlen alakulâsât Erre mutât
kitelepûlési folyamatanak egyre nôvekvô felgyorsulâsa. Az eddig
zart telepûlésekben élô kisebbség helyzete kûlônben sem volt
kielégîtd, mert hiânyzott a magyar tanîtôképzés szervezete. A
demokrâcia jegyében fogant âllamszerzô'désnek erre és hasonlô
tényekre, konkrét formâban kellett volna gondolnia. Kôvet-
kezésképpen, az adott viszonyok kôzôtt szâmolni kell a
magyarsâgtudat csôkkenésével, esetleg elvesztésével.

A magyar kisebbségi tôrvény szellemét sugârzô ùj politikai
szerkezetben lehetséges csupân az emberi és etnikai jogok
alkalmazâsân keresztûl mind a ruszin nép, mind a magyar
kisebbség jôvôjének a biztositâsa.

Végre-valahâra ismeijék el az ûj vilâgrendezés kûszôbén az
etnikai tekintetben sajâtos ruszin népnek is kijârô ônrendelkezési
jogot és adjâk meg neki is a lehetô'séget, hogy az Eurôpai
Kôzosség ellenôrzése mellett végrehajtott népszavazâssal a ruszin
nép maga dôntse el terûlete, Kârpâtalja hovatartozâsât.

i

A régi Magyarorszàgnak az a része, amelyet legutôbb Ukrajnâhoz csatoltak.
Kogutowitz: Magyarorszàg kôâgazgatàsi térképe. 1:1,800.00.



Jajczay Frigyes (Eximonton, Alta, Kanada):

A MAGYAR KISEBBSÉGEK HELYZETE ÉSJÔVÔJE

Az elmùlt par hônap, az elmûlt tôbb mint 70 év arra
kényszeriti az embert, hogy ûjra kôrOlnézzen az otthoni és a
nemzetkôzi terepen, és elgondolkozzék az 1920-ban alâîrt
trianoni békeszerzôdésrôl és annak tragikus, fâjdalmas, megalâzô
és még ma is nagyon lâthatô, érezhetô, lelket facsarô és
gondolatot bénîtô kôvetkezményeirôl!

A mâjusban jôvâhagyott magyar-ukrân alapszerzô'dés
leîrhatatlan felhâborodâst, megrôkônyôdést és csaJôdâst keltett
az egyetemes magyarsâg széles kôrében. Kôzel két éwel ezelôtt
a magyar kormâny alâîrta az cilapszerzôdést, azt az îrôasztal
fiôkjâban tartotta tôbb mint egy évig és ez év tavaszân az
orszâggyûlés is jôvâhagyta. A magyar kormàny eladta a
kârpâtaljai magyarsâg jôvôjét és reményeit Ez tôrtént annak
ellenére, hogy az alapszerzô'dés nem tartalmaz semmi kitételt a
kârpâtaljai magyarsâg kisebbségi jogairôl, amelyeta nélkûl irtak
alâ, hogy az érdekelt kisebbségek véleményét megkérdezték
volna.

A kârpâtaljai magyarsâg véleményét fejezi ki Ijjas Mihâly
cikke, amely a "Kârpâtalja" cimû kârpâtaljai ûjsâg 1993. mâjus
28-i szâmâban jelent meg. A kârpâtaljai magyarok tisztâban
vannak, mit jelent szâmukra az ukrân-magyar alapszerzô'dés:

"Magyarorszâgegyszers mindenkorra elveti Kârpâtaljamind
békés, mind hâborûs môdon tôrténô visszaszerzésének
szândékât, illetve lehetô'ségét".

"A kôzvélemény részleges ismeretében is megâllapithatô,
Kârpâtalja magyarsâgânak semmiféle érdeke nem fûzô'dik
ahhoz, hogy idôk végezetéig, pontosabban: ônnôn lassû és/vagy
gyors elfogyâsa folyamatânak végpontjâig az ukrân âllamban
éljen. Nagyon is jôl tudja ugyanis, hogy mindkét esetben léte,
megmaradâsa alapjaiban veszélyeztetett".

"Az ukrân âllami vezetés jôl tudta (tudja), Kârpâtalja nem
természetes része Ukrajnânak, s éppen ezért szabta a szerzôdés
megkôtésének feltételéûl a legtôbbet vitatott passzus ("nem is
lesz") belefoglaltatâsât annak szôvegébe".



"Csôppet sem lepôdnék meg, ha mâr a kôzeljôvôben arrôl
cikkeznének a botcsinâlta ukrân "tôrténészek", hogy lâm,
Magyarorszâg elismerte ôsi ukrân fôldnek Kârpâtaljât, ezért
mondott le arrôl".

"Az ônmzigât tôbb-kevesebb joggal Kârpâtalja magyarsâga
egyeden, illetve âltalânos érdekvédelmi szervezetének tekintô'
KMKSZ berkeiben visszatetszést keltett az a hozzaâllâs, amit az
elnôkség tagjainak egy része, s maga Fodô Sândor elnôk
tanùsîtott a paktummal kapcsolatban. A ratifikâlâst kôvetô'en
megbîzhatô forrâsokbôl (a magyar orszâggyûlés képviselô'itô'l)
értesûltûnk arrôl, Fodô Sândor 200 ezer kârpâtaljai magyar
nevében egyenesen kérte az orszâggyûlést, ratifikâlja a
szerzô'dést, halogatâs nélkûl ebben a formâjâban, mert az itt élô'
magyarok érdeke ezt kivânja".

A kârpâtaljai ruszinok véleményét érzékelteti a tény, hogy a
Pozsonyban mâjus 15-én alakult emigrâns ruszin kormâny
kiadott felhivâsâban kôveteli, hogy még az idén nyerje el
Kârpâtalja az autonômiât Ukrajnân belûl. Az emigrâns ruszin
kormâny szôvivôje kijelentette (Népszava, 1993. jûnius 10):

"A 800 ezres ruszin nép rendkivûli môdon sajnâlja, hogy
Budapest a magyar-ukrân alapszerzô'désben lemondott
Kârpâtukrajnârôl".

"Informâtorunk szerint a ruszinok azért is neheztelnek

Magyarorszâgra, mert az ô' és a kârpâtaljai magyarsâg
megkérdezésenélkûl dôntôttek rôluk, noha a két nép immâr 1100
év ôta testvérként él egymâs mellett. A ruszinok nem is titkolt
vâgya egyébként az volt, hogy Kârpâtalja népszavazâs
eredményekênt Magyarorszâghoz kerûljôn, de ûgy, hogy
autonômiât élvezne".

A Kârpâtaljai Ruszinok Târsasâgânak elnôke, Tuijanica
Ivan, kijelentette: "A ruszinok kôrében âltalânos vélemény, hogy
a szerzô'dêsnek nem szabad hatâlyba lépnie. A Târsasâg azt
szorgalmazza, hogy mivel a Szovjetuniô szétesett, Kârpâtalja
jelenlegi stâtusât is felûl kell vizsgâlni. A Kârpâtaljai Ruszinok
Târsasâga az alapszerzôdéssel kapcsolatban tiltakozô levelet
intézett az E2^SZ-hez, valamint az ungvâri magyar konzulâtuson
keresztûl a magyar parlamenthez".

A magyar kormâny és orszâggyûlés eladta a magyar
nemzet egy részét, idegen hatalom uralma alâ rendelte ôket



most és a jôvôben; ez megfelel a nemzet kiârusîtâsânak, a
hazaanilàs szôszerinti fogalmànak! A magyar kormânynak és
orszâggyûlésnek tisztâban kell lennie a vilâg magyarsâgânak
keserû sajnâlatâval, megvetésével, és aggôdâsâval a magyar
nemzet jôvôjét illetôen. Az elcsatolt terûleteken élô 4 milliô
magyamak nem sok reménye van az elmûlt 70 év tapasztalata
alapjân, hogy megmaradjon magyamak. Mit vârhat a kisebbségi
sorban tengôdd magyarsâg a magyar kormânytôl és orszâg-
gyuléstôl a jôvôben?

Erre a kérdésre az egyetemes magyarsâg még mindig vâija a
vâlaszokat. De Antall Jôzsefnek, aki alâîrta, és az orszâggyulési
képviselôknek, akik jôvâhagytâk az ukrân-magyar
alapszerzôdést, mindig is lelktikôn szârad az a tény, hogy
feladtàk a magyar nemzet egy részét, kiàrûsîtottàk a magyar
nép egy kicsi, de szerves, értékelt és szeretett részét idegen
hatalomnak! A kormâny és az orszâggyulés cselekedete
tôrténelmi vétek!

A magyar-ukrân alapszerzôdés 2. cikke kijelenti: "A felek
tiszteletben tartjâk egymâs terûleti épségét és kijelentik, hogy
egymâssal szemben nincs és nem lesz terûleti kôvetelésûk". Tehât
ezekbôl kôvetkezik, hogy a magyar-ukrân alapszerzôdés - a 2.
cikk kitétele szerint - megsérti a Helsinki Zârôokmânyt, illetve
eltér az abban foglaltaktôl. îgy a magyar kormânynak
legsûrgôsebb kôtelessége, hogy a 2. cikkelyt tôrôljék az
alapszerzôdés szôvegébôl az ukrân fél feltétel nélkûli hozzâ-
jârulâsâval. Ha lehetséges ezt a cikkelyt helyettesîteni kellene
azzal a kitétellel, hogy Kârpâtalja hovatartozâsârôl nemzetkôzi
bizottsâg hatâroz, felûlvizsgâlja a trianonl és pârizsi béke-
szerzôdések igazsâgtalan hatârozatait, vagy netân népszavazâst
tartanânak a hovatartozâs ûgyében. Ezenkivûl e kitételnek
tartalmazni kellene azt a tényt, hogy Kârpâtalja tobb mint ezer
évig Magyarorszâg szerves része volt és az elsô vilâghâborû elôtt
soha nem tartozott Oroszorszâghoz, Csehszlovâkiâhoz vagy
Ukrajnâhoz!

Nézzûk meg, hogy mit tett a magyar kormâny az elcsatolt
terûleteken élô magyarsâg helyzetével és sorsâval kapcsolatban:

Az elmûlt hârom év alatt a magyar kormâny jelentôs
segitséget nyûjtott a kisebbségi magyarsâgnak kôzoktatâsi és
gazdasâgi téren, tankônyvadomânyok, pedagôgusok kôlcsôn-



szolgâlata és a hatâron tûliak tovâbbképzése, az ûzletvezetési és
pénzûgyi informâciô és tovâbbképzés terén a piacgazdâlkodâs
beindîtâsâra, pénzûgyi és felszerelési tâmogatâs révén ûj
vâllalkozâsok beindîtâsâra stb.

Elz mind nagyon szép és megbecsûlendô, kétség nélkOl a
jôvôben is folytatni kell, de - sajnos - ilyen tâmogatâs nem sokat
segîtett és segît a kisebbségi magyarsâg helyzetén, amely az
elmûlt hârom évben nemhogy javult, hanem még rosszabbra
fordult Az emberi, kisebbségi és kôzôsségi jogok ûgyében a
magyar kormâny nem sokat cselekedett és még kevesebb
eredményt ért el. A nyelvhasznâlat, az anyanyelvi oktatâs, a
kulturâlis és tôrténelmi hagyomânyok elismerése és âpolâsa, az
ônkormânyzati és kormânyzati szervekben valô képviselet, az
igazsâgszolgâltatâs mûkôdése, a lakossâg gondosan tervezett és
erôszakkal végrehajtott cseréje, és a kisebbségek târsadalmi és
politikai szervezeteinek mûkôdése terén fokozôdô gyakorisâggaJ
érik sérelmek a magyarsâgot mind a hârom utôdâllamban. Amîg
ezek a neo-kommunista kormânyok a Nyugat felé az ellenkezdjét
szajkôzzâk, a kisebbségi magyarsâgot olyan gyakran sûj^âk az
emberi és nemzeti mivoltukat meggyalâzô sérelmekkel, hogy a
magyar kormânynak nem havonta vagy hetente, hanem naponta
kellene tiltakozô jegyzékeket kibocsâtania, ha valôban teljesiteni
akamâ a sokszor hangoztatott igéreteket

F/z év februâijâban egy washingtoni sajtôértekezleten Tôkés
lAszlô kijelentette: "Kifinomult formâban, vértelen môdon,
immâr tôbb mint 70 esztendeje "bizonyosfajta etnikai tisztogatâs"
folyik Româniâban, melynek eredményeképpen a trianoni
békeszerzodés megkôtése pillanatâban még jelentôs szâzalék-
arânyban itt élt nemzetiségiek szâzezrei tûntek el: olvadtak be
vagy kényszerOltek elhagyni szûlôfôldjûket". E miatt a kijelentés
miatt Tôkés Lâszlôt sokszor durvân tâmadtâk és lehetetlen

vâdakkal illették. Néhâny hônappal ezelôtt Tôkés egy hosszû
cikkben tényekkel tâmasztotta alâ fenti kijelentését
(Vilâgszôvetség, 1993. jûlius 20.), és a cikkhez terjedelmes
statisztikai adatokat csatolt.

A magyar kormâny miért nem tud hasonlô kijelentéseket
tenni megfelelôen tâmogatô tényekkel, és miért nem kér
orvoslâst nemzetkôzi fôrumokon? Hasonlô môdon, a magyar



kormâny miért nem tesz megfelelô lépéseket a délvidéki és a
felvidéki kisebbségi magyarsâg ûgyében?

A békeszerzodésekrôl azt lehet mondani, hogy megvâltoz-
tatâsuk mindig is lehetséges volt és lehetséges lesz. Az utôd-
âllamok képviseldinek hazûgsâgaira és hamis tajékoztatasâra
alapozott trianoni békeszerzôdésrôl nyugati âllamférfiak és
politikusok megâllapîtottak, hogy az igazsâgtalan, mesterkélt volt
és revîziôra szorul. A mâsodik vilâghâborû utân ûjra Magyar-
orszâg lett a legbûnôsebb vesztes, és az utôdâllamok visszakaptak
trianoni zsâkmânyaikat. A nyugati hatalmak a kommunista
diktatoroknak adtâk Magyarorszâgot és Kelet-Eurôpât, és a
békeszerzodésekrôl nem lehetett beszélni, fôleg azoknak az
orszâgoknak nem, amelyeknek alegkeserûbb sorsjutott, mintpl.
a balti âllamoknak, Lengyelorszâgnak és Magyarorszagnak.
Végûl a Helsinki Egyezménnyel a nyugati demokrâciâk
szentesîtették Eurôpa kettéosztottsâgât és a békeszerzôdések âltal
kijelôlt hatârokat.

E tények alapjân a magyar kormâny ûjra és ûjra kijelentette
és kijelenti, hogy tiszteletben tartja a békeszerzôdések
hatârozatait, és hogy a Helsinki Egyezmény véglegesitette a
hatârokat, mivel egy kitétele megtiltja a hatârmôdositâst
erôszakos môdszerekkel. Jôllehet a Helsinki szerzôdés
lehetôséget nyûjt a békeszerzôdések békés megegyezéssel tôrténô
felûlvizsgâlatâra, az ez irânyû kérelmet azonban csak kormâny
nyûjthaga be a hâgai nemzetkôzi birôsâghoz. A magyarkormâny
azonban nem teszi megfontolâs târgyâvâ, nem beszél és még
megemliteni sem hajlandô a békeszerzôdések felûlvizsgâlatât és
a trianoni hatârok môdositâsât. Inkâbb a kisebbségi
magyarsâgnak akar minden segitséget megadni, a hatârokat
légiesiteni és â^ârhatôvâ tenni, s elfoglalni helyûnket Eurôpâban
szomszédainkkal egyûtt, akik a magyarsâg és a tobbi kisebbség
kiirtâsân, megsemmisitésén és beolvasztâsân munkâlkodnak,
tôbb mint 70 éve.

A magyar kormânynak hazafias kôtelessége kôvetelni a
békeszerzôdések felûlvizsgâlatât és a trianoni hatârok
môdositâsât. Az elcsatolt terûleteken élô kisebbségi magyarsâg
még a trianoni békeszerzôdésben garantâlt emberi és âllam-
polgâri jogokat sem élvezhette az azôta eltelt 70 év aJatt, pedig az
utôdâllamok âltal zsâkmânyolt terûletek megtartâsa a trianoni



békszerzôdés feltételeinek a betartâsâhoz volt kôtve. A
szerzodések és egyezmények ellenére hatarokat vâltoztattak meg
Kelet- és Kôzép-Eurôpâban, esetenként erôszakkal és fegyverrel,
a magyar kormâny tehât kérheti a trianoni hatarok môdosîtâsât
békés môdon, târgyalâsok és megegyezések âltal, hogy a magyar
nép egyûtt tudjon élni egy orszâgban ezeréves szOlôfôldjén!

Milyen nemzetkôzi jog alapjân daraboltâk fel Magyar-
orszagot a gyôztes nyugati hatalmak és tâkoltâk ôssze az azelôtt
soha nem létezô Csehszlovâkiât és Jugoszlâviât? És az
utôdâllamok milyen nemzetkôzi jog alapjân teijesztettek kôtetnyi
hamis informâciôt és hazûgsâgot a béketârgyalâsok elôtt és
folyamân, amelyekre a trianoni hatârozatokat alapoztak?

A magyar nép tôbb mint ezer éve él a Kârpât-medencében,
megtartotta tôrténelmi jogfolytonossâgât a terOlet felett
mindaddig, mig a trianoni békeszerzôdés a tôrténelmi
Magyarorszâg jelentos részét az utôdâllamokhoz nem csatolta,
Ezenkivûl az elcsatolt terûleteken élô, ma kisebbségi magyarsâg
a magyar nemzet szerves, elszakithatatlan része. A magyar
népnek, mint akârmely mâs népnek, joga van szabadon,
fuggetlenûl élni egy orszâgban, egy âllam hatârain belûl! Talân
a nemzetkôzijog szakértô'i meg tudnâk magyarâzni, hogy milyen
jog, milyen tôrvények alapjân lett a magyar nép tôbb mint
egyharmad része az utôdâllamoknak adva, amelyek
kényûk-kedvûk szerint bânhatnak tôbb mint 70 éve a
kisebbségeikkel komolyabb felelô'sségre vonâs nélkûl. Arra is
magyarâzat szûkséges, hogy milyen jogon, milyen tôrvények
alapjân alakitottâk meg Csehszlovâkiât és Jugoszlâviât, két
âllamot, amelyek Kôzép-Eurôpa ezeréves tôrténelme folyamân
sohasem léteztek, és miért csatoltâk Erdélyt, amely Magyar-
orszâghoz tartozott vagy fQggeden âllam volt, Româniâhoz.

Az elmûlt hetven év folyamân az utôdâllamoknak éppen elég
idejûk volt, hogy kisebbségeikkel egyenrangû âllampolgârok-
ként bânjanak és biztositsâk jogaikat. Ezt az idô'szakot azonban
"barâti szomszédaink" a kisebbségek elûldôzésére, megsemmisi-
tésére és beolvasztâsâra hasznâltâk fel. A magyarsâg tiltakozâsa,
panaszemelése, kérése és kôvetelése nem sok eredményt hozotL
A kisebbségi magyarsâg még mindig embertelen megkûlônbôz-
tetés és bânâsmôd âldozata. Ilyen kôrô'lmények kôzôtt a
kisebbségi magyarsâg mit remélhet a jôvô'tô'l? Tiltakozâsaink és



târgyalâsi kîsérleteink hozhatnak-e a jôvôben jelentô's javulâst a
kisebbségek helyzetében? Az elmûlt hetven év tapasztalatai
alapjân a vâlasz e kérdésre nemleges. Sajnos, az utôdâllamok
jelenlegi ténykedései drasztikusan megerôsîtik a multat Ugy
tûnik, hogy a magyar kisebbségek helyzetének egyeden
biztositott és eredményes megoldâsa a magyar nép egyesitése egy
âllamon belûl: igy idegen hatalmak nem tudnâk a magyar
kisebbségek nemzeti mivoltât és ôntudatât halâlra itélni; és igy
nem kellene kisebbségi testvéreinkért aggôdni és érdekûkben
âllandôan kûzdeni!

* * *

Mi a nyugati nagyhatalmak véleménye a trianoni és pârizsi
békeszerzddésekrôl? Az 1920-as és 1930-as években szâmtalan
nyugati âllamférfï és politikus elismerte, hogy a trianoni
békeszerzddés igazsâgtalan volt. Hatarozataik, amelyeket az
utôdâllamok képviselô'inek hamis informâciôjâra és
hazûgsâgaira alapoztak, tragikus môdon sûjtottâk a magyar
nemzetet. Talân pâran hallottak vagy olvastâk az "Igazsâgot
Magyarorszâgnak" jelszôval folytatott nemzetkôzi sajtôhadjâratot,
amelyet Rothermere angol lord kezdeményezett és tâmogatott, és
a bécsi dôntésekrô'l, amelyek jelentô's magyarlakta terûleteket
csatoltak vissza Magyarorszâghoz. A kôzelmûltban két francia
âllamférfi is nyilatkozott ebben az ûgyben. Mitterand François
elnôk jelentette ki 1992. februâijâban: "A gyô'ztesek békéje -
fôleg az, amely az 1914-1918-as hâborûbôl szûletett(de az 1945-ôs
béke is) - mindig igazsâgtalan volt, olyan, amely a gyô'ztesek
érdekeit szolgâlta és uralomvâgyukat fejezte ki. Ezek a békék
tagadtâk a tôrténelmi, fôldrajzi és nemzetiségi valôsâgot. A
kôvetkezô hâborû csirâja mindig ott rejlett a békeegyezmények
szôvegében". (Kapu, 1992. augusztus); Balladur Edouard
miniszterelnôk ez év jûniusâban kijelentette, hogy a francia
âllâspont szerint a hatârmôdositâsok a nem tâvoli jôvôben
elképzelhetô'ek kisebb, esetleg népszavazâssal helyben hagyott
môdon. (MagyarFôrum, 1993. jûnius 17.) Ezek az események és
nyilatkozatok tisztân muta^âk, hogy a nyugati demokrâciâk
mûltbani és jelenlegi vezetô'i tisztâban voltak és vannak, milyen
torzszûlôttet alkottak elô'deik a Pârizs-kômyéki békeszerzô'dé-
sekkel. Valôszinûleg hajlandôk a helyzet megvâltoztatâsâra és az
igazsâgtalansâgok orvoslâsâra. Kell-e ennél kedvezô'bb és
igéretesebb felhîvâs a magyar nemzet részére?



A magyar kisebbségek tôbb mint 70 éves szenvedése,
meghurcoltatasa kôtelez mindnyâjunkat, hogy széles kôrû és
erôteljes lépéseket tegyflnk érdekOkben, tragikus sorsuk jobbra
fordîtasa érdekében. A magyar kormânynak, politikusoknak,
tarsadalmi szervezeteknek, és a nyugati magyar emigrâciô
vezetô'inek, szervezeteinek hazafîas kôtelessége kémi ês kôvetelni
a bêkeszerzôdéseket alâîrô gydztes hatalmak vezetôitôl a
békeszerzô'dêsek felûlvizsgâlatât és a hatârok môdosîtâsât, hogy
a magyar nép ùjra egy orszag hatârain belûl tudjon élni a
Kârpât-medencében. Ennél kedvezdbb alkalom nem volt. Most
rajtunk fûgg, hogy erôteljes lépésekkel és bâtor kitartâssal az
egész magyar nép érdekeit képviseljûk. A megalkuvô és gyâva
kimagyarâzkodâsok korânak végetkell émie!

Dr. Sasvâri Lâszlô (Lausanne, Svàjc):

A KISEBBSÉGl KÉRDÉS MEGOLDÂSÀNAK DILEMMÂI
A NEMZETKÔZI POUTIKA ÛTVESZTÔLBEN

A kisebbségi kérdés âltalânos, megnyugtatô rendezése,
megoldâsa Eurôpa egyik legbonyolultabb probléma-
komplexuma a kûlônbôzô, ellentétes érdekek folytonos ûtkôzése
miatt Ékes bizonyîtéka ennek a rengeteg ârtadan âldozatot
kôvetelô, 3 éves balkâni vâlsâg kezelése, ami ôrôk szégyene
marad a nyugati civilizâciônak. Pozsgay Imre mondta par hete:
"Az Eurôpa mas terûletein elrendezett ellentéteiket egyes
hatalmak a jelenleg is hadban allô déli orszâgokba delegâljâk".
Még szôkimondôbban fogalmazott a Jûliusban levâltott svéd-
ENSz tabomok: "A vâlsâg megoldâsânak legfôbb akadâlya a
Balkânon folyô hatalmi harc, amiben az oroszok is jelentôs
szerepet jâtszanak, s egyes nyugati hatalmaknak az a szândéka,
hogy a szerb hegemôniât ott megôrizzék".

Keserûen kell tudomâsul vennûnk, hogy a nyugati
âllamoknak nem igazân érdekûk - sajât belsô problémâik miatt
- a kisebbségi kérdés âtfogô rendezése. S ez az oka annak, hogy
a Trianonban elszakitott terûleteken élô magyarok sorsât 70 éve
nem sikerûlt korrekt môdon rendezni.

Minden igaz magyarral egyûtt maximâlisan szivemen
viselem sorsukat, jôvôjûket, de a tények, ôsszefûggések elemzése,
reâlis értékelése kiâbrânditô jôzansâgra, megfontoltsâgra int.



Ennek igazolâsâra kivonatosan idézem az elmûlt hônapok e
târgyû, fontosabb eseményeit, nyilatkozataiL (De elôbb hadd
jegyezzek meg valamiL Véleden szerencse folytân egészen kôzel
vagyunk a diplomâcia egyik fellegvârâhoz, Genfhez, s igy sok
olyan informâciôhoz is hozzâjutunk, amit nem szellôztetnek.)

A végén kezdem —nem véleUenûl. November elejérôl valô
az a bonni helyzetelemzés, amely szerint: "Eurôpa szellemiieg és
politikailag még mindig 1919-ben jâr, s képtelen kibûjni
Versailles âmyéka alôl. Mâr jô ideje nyomon kôvethetô az angol,
a francia és az orosz diplomâciânak az a tôrekvése, hogy
megôrizze a (trianonl) versaillesi Eurôpât, ennek érdekében
hajlamos volt szemet hûnyni a rendkîvûl brutalis szerb agressziô
felett".

Ezt igazolja a kezdetben Eurôpa-szerte, s Magyarorszâgon is
nagy reményeket ébresztô Balladur-tervnek az a része, amely a
hatârok békés megvâltoztatasi lehetdsêgét csillan^a meg. (Mint
tudjuk, AntaJl miniszterelnôk ezt megtargyalta az elszakitott
terûletek magyarsâgânak prominens vezetdivel is, akik nagy
Orômmel ûdvôzôlték a javaslatot. Âm a legkôzelebbi EK
kûlûgyminiszteri értekezleten a résztvevôk ~ informâtorunk
szavai szerint - "lefujtâk az asztalrôl".

A hatârokat a trianoni, a 47-es pârizsi békeszerzddések, s a
75-ôs Helsinki zârônyilatkozat meghatarozta, - az EK vezetdi
szerint - nincs szûkség azokûjratârgyalâsâra, mert ez csak ûjabb
felesleges konfliktusok forrâsa lenne és felesleges reményeket
ébresztene az egyes népekben (mint ahogy ébresztett is), tehât
garantâlni kell tovâbbra is a meglevô hatârokat.

Ezértmondta augusztus 4-én az EKsoros elnôkitisztét betôltd
Belgium hagyomânyosan jôl tâjékozott kûlûgyminisztere, Willy
Claes: "a hatârok megvâltoztatâsâra irânyulô kîsérletek vagy
propaganda az EK-val eddig kiépitett hidak lerombolâsât
jelentené".

Igen kemény szavak.
S lényegében ugyanez a helyzet a kisebbségi kérdés

nemzetkôzi kezelése terén is. A Balladur-tervnek az a része, amely
a kisebbségi charta megalkotâsa érdekében nemzetkôzi
konferenciât kivânt ôsszehivni, ahova meghivtâk volna a volt
csadôs âllamokat, a volt SZXI terûletén alakult utôdâllamokat s
Oroszorszâgot (ezutôbbit azért, mert a Szoyjetuniô felbomlâsâval



25 mllliô orosz kerOlt kisebbségbe) - gyakorlatilag megrekedt,
mert alakitottak ugyan erre a célra elôkészîtô bizottsâgot holland
vezetéssel, de lényegében elôrehaladâs nem tôrtént, mert a
rendezést sok âllam ellenzi. A svédek pl. azért, mert nem akaijâk,
hogy ciz ott élô 10 %-os kisebbség szâmâra a kisebbségi jogokat
beâgyazzâk a kollektîv emberi jogok keretébe.

A kisebbségi kêrdést nem is akartâk elôszôr aiz Eurôpa
Tanâcs dszi, bécsi csûcskonferenciâjânak napirendjére tûzni, de
ez kèsdbb mégis megtortént, âm a konferencia végûl is siralmas
eredményt hozott. Vraniczky osztrâk kancellâr szerint "a
csûcstalâlkozô a szkeptikusok széles kôrének még mindig tûl
korainak tûnt, létrejôtte ezért mâr ônmagâban is siker".

S bar a zârônyilatkozatban benne van, hogy a nemzeti
kisebbségek védelme alapvetd feltétele a stabilitas, Kohi
kancellâr ugyanakkor kifejtette, hogy "meg kell végre hatârozni a
nemzeti ksiebbség fogalmânak szâmos orszâgban vitatott pontos
defîniciôjât is".

Jeszenszky kûlûgyminiszter pedig azt mondta: "Csalôdott
lehet az, aki azt remélte, hogy a bécsi csûcs elfogadja a kisebbség-
védelem kôtelezo normâinak konvenciôjât, és az emberi jogok
eurôpai konvenciôjâncik ilyen értelmû kiegészitését. Aki azonban
tudta, hogy e konvenciô nagyon is bizonytalan és sok tagâllam
egyâltalân nem ért vele egyet, az elégedetten nyugtâzhatja, hogy
nem vetették el az egész témât".

Mindezek fényében érthetové vâlik Àgoston Andrâsnak a
"Vilâgszôvetség" cimû lap szeptember 14-i szâmâban kôzôlt
eszmefuttatâsa "Az egyetemes magyarsâg érdekeinek megfelelô
kûlpolitikai tevékenység néhâny eleme" cîmmel. Ebben az
alâbbiakat iija:

"Kûlpolitikai tevékenységûnk célja kettôs: Egyrészt, hogy
Magyarorszâg mielôbb tagja lehessen az Eurôpai Kôzôsségnek
(EK), mâsrészt megvalôsuljanak a kisebbségek kôvetelései. Mivel
a mâr kialakult tôrténelmi képlet még mindig nagyban
befolyâsolja az irânyadô eurôpai hatalmak politikai âllâs-
foglalâsât (gondoljunk elô'adâsom kezdetén idézett bonni
elemzésre; félelmetes az egybeesés): fennâll annak veszélye, hogy
hazânk kûzdelme a kôrnyezô orszâgokban élô' magyarok
kisebbségi jogainak megvalôsitâsâért, egy bizonyos ponton tûl
akadâlyâvâ vâlhatik az EK-ba valô felvétel kieszkôzlésének. Az



EK tagsâgnak kiemelt, elsôdleges fontossâga van. A kisebbségi
érdekvédelmi szervezetek ebbôl kifolyôlag nem folytathatnak
olyan tevékenységet, amely hâtrâltatnâ az EK-tagsâg elérését". Ez
vilâgos, egyértelmû nyilatkozaL

Tehât: Sem a hatârok megvâltoztatâsa, sem a kisebbségi
kérdés rendezêsének tulzott kôvetelése nem jôhet szôba.

A magyar diplomâciai kar ebben a szituâciôban a kis lèpések
politikâjât tekinti fô feladatânak és itt sikerekre hivatkozhatik.
Pedig naprôl-napra meg kell kûzdenie a szinte hihetetlen,
dôbbenetes és nagyon szomorù tâjékozadansâggal. Konkrét
példâval illusztrâlhatom ezt, nevek emlitése nélkûl. A G^nfbe
âthelyezett londoni, a Balkân jôvôjével foglalkozô értekezleten a
magyar delegâciô szorgalmazta, hogy vegyék figyelembe a
Bâcskâban (Vajdasâgban) folyô magyarellenes etnikai
tisztogatâst is. Erre az egyik nagykôvet megkérdezte: "hogy kerûlt
a Vajdasâgba az a 400.000 magyar? Ezek56-ban a kommunizmus
elôl menekûltek oda?" Informâtorunk szomorûan fÏÏzte hozzâ: Az

illetônek 20 perc alatt elmagyarâztam a tôrténelmi tényeket A baj
csak az, hogy ha az illetôt elhelyezik, utôdjânâl elôlrdl kell
kezdeni ugyanezt.

Két fontos részeredményt azért regisztrâlhatunk: a kisebbségi
jogok fogalma a nemzetkôzi norma-alkotâsba bekerûlt, mâsrészt
az ENSz-kôzgyûlés magâévâ tette a nemzeti és etnikai
kisebbségekhez tartozô személyek jogairôl szolô deklarâciôt Ez
figyelembe veszi az egyéni és a kollektivemberi jogokat is.

Az Eurôpa Tanâcs megfogalmazott egy egyezményt, amely
jegyzôkônyv lenne az alapvetôemberijogok deklarâciôja mellett,
s a kisebbségek védelmérôl szôl. Meghatârozza a fogalmat és a
jogokat De ezt még magasabb szinten el kellene fogadtatni, ami
azonban egyeldre a fent vâzolt nehézségekbe ûtkôzik.

Egyezmény szûletett a kisebbségi nyelv hasznâlatarôl is. Elzt
mâr tobb orszag ratifikâlta, de a hatalyba lépéshez még idô kell.
S ami talân a legfontosabb, elismerést nyert, hogy a nemzeti
kisebbségi iigy nem nemzeti beliîgy.

Magyar javaslatra egyezmény szûletett az etnikai tisztogatâs
ellen is. Amint lâttuk, tortént elôrehaladâs, de az igazi nagy
âttôrésre még vâmi kell.



A kiizdelinet tehât folytatni kell, de a kidolgozandô
stratégiânâl -- szerény véleményem szerint — feltétlenûl
figyelembe kell venni az ismertetett objektiv tényeket,
realitasokaL

Jeszenszky Istvàn ("FairÊeld, OH);

TEENDÔINK A DÉLVIDÉK MEGMARADÂSÀÉRT

A voltjugoszlâviamagyaijai, akiknek egy részét szervezetûnk
is képviseli, a Bâcskâra, Bânâtra, Szerémségre, valamint
Baranyâra gondolnak, amikor a Délvidékrdl beszélnek. Ennek
egy részét Vajdasâgnak is nevezik.

Elôszor talân néhâny gondolât erejéig szeretném felidézni
ennek a terûletnek fontosabb tôrténelml eseményeit,
természetesen a teljesség igénye nélkûl.

A tôrôk megszâllâs elôtti —zômmel magyarok âltal lakott —
vidék a tragikus kimenetelu mohâcsi vész utan szinte lakadannâ
vâlL A lakossâg ûjratelepitésérôl mâr a torôkôk igyekeztek
gondoskodni. A 1600-as évek elején horvât szârmazâsû
sokâcokat és bunyevâcokat telepitettek a mai Bosznia-
Hercegovina hegyvidékérôl Baranya és Eszak-Bâcska terûleteire.
Nyelvûket, szokâsaikat megtartottâk napjainkig és jelenleg is
azon a terûleten élnek.

Az Oszmân Birodalom uralmânak idején, de fôként amikor
mâr a Dunâtôl északra esô vidékek felsabadultak hatalmuk alôl,
ezekre a terûletekre szép szammal érkeztek szerb menekûltek is.
1690 kôrûl nagyobb, kb. 30.000 fônyi szerb menekûltcsoport
érkezett Arsenije Cmojevic szerb pâtriârka vezetésével. Az akkor
uralmon levô német-rômai csâszârtôl kaptâk meg a jogot
vallâsukszabad gyakorlâsâra azzal a feltétellel, hogy a hatârsâvon
segitenek a torôkôk megfékezésében.

A gyéren lakott Vajdasâg az 1700-as évek kôzepén osztrâk
fennhatôsâg alâ kerOlt. Az osztrâkok felismertêk a térség gazdag
mezôgazdasâgi lehetôségeit és korszerû terveket készitettek
annak modemizalâsa céljâbôl, amit sikeresen végre is hajtottak.

Ekkor kerûlt sor nagyobb szâmû német és mas nemzetiségu
telepes bevândorlâsâra. Ezek a népek is ûldôzôttek voltak.
Vallâshâborûk eldl menekûltek el szûldfôldjûkrôl.



A mai Vajdasâg terûletén korszerû vizgazdasâgot épîtettek
ki, hajôzhatô csatornâkkal kôtotték ôssze a Tiszat és a Dunât,
tervszerûen épîtették fel falvaikat, kûlônôsen a német
telepûléseket és az akkor igen korszerûnek szâmitô
mezôgazdasâgi "infrastruktûrât" tervezték meg mérnôki
pontossâggal. Mindezek eredményeként a Dêlvidék (Baranyâval
és Szlavôniâval egyûtt) Eurôpa egylk legfejlettebb mezôgazdasâgi
termelôje lett Termékeiket, fôleg a gabonât, mâr akkor is messze
Nyugat-Eurôpâba is exportâltâk.

A soknemzetiségû ôsszetétel ellenére az ott éld népek
nemzedékeken keresztûl békésen megfértek egymâssal. Ez volt
akkor a gazdasâgi és politikai érdek is. A vidéket a tobb-
nyelvûség jellemezte. Ezt még magam is tapasztalhattam.
Gyermekkoromat egy német faluban tôltôttem el, ahol hârom
nyelvet beszéitek.

A XX. szâzadban, a két vilâghâborû kôvetkezményeként
gyôkeres vâltozâsokra kerûlt sor a Délvidéken is. A trianoni
békeszerzôdés magyar szempontbôl hâtrânyos hatârrendezéssel,
a mâsodik vilâghâborû pedig kiméletlen megtorlâsokkal sûjtotta
az ott élôket, aminek "eredményeként" a magyarâldozatokszâma
- becslések szerint - 20.000 és 40.000 fd kôzé tehetô. A kôzel
félmilliô svâb lakostôl megvontâk âllampolgârsâgât, évekig
gyujtôtâborban tartottâk ôket (pl. Gâkovo,Jarek), ottnagy részûk
a tifosz és az éhhalâl âldozata lett Az erôsebbek, akik tùlélték a
néhâny éves internâlâst, puszta életûk mentésére végûl is
kénytelenek voltak kûlfoldre menekûlni.

A vagyon, a fôld gazdât cserélt: a hegyvidékrôl (Lika,
Monténégro) betelepitett volt "harcosok" tulajdonâba kerûlt.
Ezzel elkezdô'dôtt a folyamatos és lassû visszafejlôdés a mezd-
gazdasâgban is, amelyhez persze az erôszakos kollektivizâciô is
hozzâjârult. Az elmûlt 45 év sorân azt lehet mondani, hogy a
vidék nagy mértékben balkanizâlôdott (szellemi, kulturâlis,
gazdasâgi és talân épitészeti szempontbôl is).

1950 utân annyirajavult a helyzet, hogy néhânyév mûlvaaz
âtlag polgâr mâr alig érezhetett hâtrânyos megkûlônbôztetést
magyarsâga miatt. A vezetô értelmiségi rétegeket viszont teljesen
alârendelték a kommunista pârt irânyîtâsânak és befolyâsânak.
A jugoszlâv gazdasâg viszonylag jô megélhetést biztositott az



orszâg lakossâganak. Jôrészt annak volt kôszônhetô, hogy a
"hideghâborû" idején az orszâg fôldrajzi fekvését kihasznâltâk a
Kelet és Nyugat kôzôtL Kônnyen tudott kôlcsônôket felvenni
mindkét féltô'l egyarant, amit soha nem fizetett vissza. Ez "virâgzô
gazdasâg" lâtszatât keltette, amely addig tartott, amîg a
kôlcsônbôl futotta, A keserû felébredés a jelenlegi polgârhâborû
kezdetén kôvetkezett be.

Vajon vâratlanul értek bennûnket ezek a fejlemények?
Bizonyos szempontbôl igen, mâs vonatkozâsban egyâltalân

nem.

Amikor 1987-ben feleségemmel otthon jârtam, mâr feltûnt
barâtaink, rokonaink nyugtalansâga a sajtô és a médiâk
hangnemênek vâltozasa miatL A bezdâni temetô'ben abban az
évben mâr nem tudtam megtalâlni nagyszûleim sirjât,
felszântottâk a temetô'nek azt a részét, magyarâzatot nem kaptam
râ, hogy miérL

Kêsôbb mind tobb hîr érkezett a tômegek manipulâciôjârôl,
a szerb nép âlHtoIagos veszêlyezettségérôl, az agymosâsrôl.
Érezhetd volt, hogy valami szakadâs készûl. Ami hihetetlennek
tunt, amikor bekôvetkezett, az a testvérhâborû kegyedensége
voit

Nekûnk is van okunk aggôdni a Délvidék magyar
lakossâgânak jôvôjéért, hogy egy napon ôk is sorra kerûlnek a
Boszniâhoz hasonlô "etnikai tisztogatâsra".

Az elmûlt 80 év eseményei a magyar lakossâg drasztikus
csôkkenéséhez vezettek, ami a kôvetkezô népszâmlâlâsi
adatokbôl is kitunik: 1910-ben 30.2 % magyar, 23.2 % szerb,
1980-ban a magyarok szâma 16 %-kal csôkkent, a szerbek szâma
viszont 57.0 %-ra nôvekedett.

Ezek utân teendôinkre szeretnêk râvilâgitani, hogy mit
tehetûnk a dêlvidéki magyarok megmaradâsânak érdekêben.

Szervezetûnk az "Amerikai Magyarok a Délvidék Emberi
Jogaiért" nevet viseli, amelyet az elmûlt év sorân jegyeztettûnk be
Ohio âllamban. Chicagôi helyi szervezetûnk eredményesen
mûkôdik, a clevelandi nemrég alakult meg. Egyik célunk, hogy
gyarapîtsuk taglétszâmunkat, hisz komoly, sok idôt igénylô



munkât kell elvégeznûnk. SegélyszâlHtmânyok ôsszeâlHtâsa,
azok adminisztrâlâsa, pénzadomânyok gyujtése s ezek eljuttatâsa,
elôadô kômtak szervezése a vajdasâgi politikusok részére itt az
Egyesûlt Âllamok ésKanadaterOletén. Fontos célunk azamerikai
politikusok és a sajtô êrtesitèse terveinkrôl, igényeinkrdl,
tevékenységeinkrôl. Nemzetkôzi hirfigyelô szolgâlat, hisz az
informâciô hatalom még egy ilyen csoporton belûl is. E^k talân
segitettek elsô idôkben, de ahhoz, hogy érdemlegesen hozza-
jâruljunk az otthoni vâlsâg megoldâsâhoz, még sokkaJ tobbetkell
és lehet tennûnk!

Elsô' és legfontosabb feladatunk, amire fel szeretném hivni a
figyelmet: az a kôrûltekintô' megfontoltsâg, az ôvatos politizâlâs.
Gondoljunk Boszniâra!

Célunk: segiteni délvidéki honfitârsainknak abban, hogy
otthon adjâk meg részûkre a lehetô'séget emberhez méltô élet
kialakitâsâra, amelyhez ugyanannyi joguk van, mint minden mas
ott élô' népcsoportnak. Kb. 350.000 magyar él ott, igen sokan,
sajnos, mâr csak tengô'dnek egyik naprôl a mâsikra, a
létminimum hatârân és olyan gondokkal kûzdenek, hogy hâny
napra valô élelem, futô'anyag van még és mi lesz, ha valaki
megbetegszik.

Szerencsére azért alakultak és alakulnak politikai és ônsegitô'
szervezetek az otthonmaradtak kôrében. Gondoljunk csak a
VMDK-ra, a Vox Humana-ra, a Kosztolânyi Dezsô' Diâk-
egyletre.

Kûlônbôzô'ségeink ellenére, otthon és itt is, nagyon fontos
megtalâlnunk a kôzôs nevezô't és rendeznûnk sorainkat

Néhâny hônappal ezelô'tt beigazolôdott, amitô'l tartottunk,
hogy a Nyugat - Amerikât is beleértve - nem szândékozik
erélyesebben beavatkozni a balkâni polgârhâborû meg-
fékezésébe. Tovâbbra is érvényben tar^âk a gazdasâgi zârlatot,
amely, sajnos, gyakorlatilag inkâbb a nemzeti kisebbségeket
sûjtja, mint annak, akinek szântâk. Ez a politika ûjabb
megprôbâltatâsok elé âlli^'a a vajdasâgi magyarsâgot és kôzvetve
Magyarorszâgot is. Erre nekûnk is fel kell készûlnûnk!

A jôvô' hônapban ûjabb parlamenti vâlasztâsok lesznek Kis-
jugoszlâviâban, amelynek kimenetele kétséges lehet VMDK-ra is.
A vâlasztâs egyik célja: Kisjugoszlâvia ellenzéki par^ainak, igy a
VMDK -nak felmorzsolâsa is. Tâmogassuk 6'ket, mert ahogy



nyiivân tudjuk, ez az egyetlen magyar érdekvédelmi szervezet
jelenleg , amely az elmûlt hârom esztendoben igyekezett békés
politikai eszkôzôkkel tenni is valamit az ott élôk érdekében.

Itt, ebben az orszâgban, ahol élûnk, nem elég igazunkat és
jogainkat hangoztatni.Tapasztalhattuk, hogy azok aligha keltik fel
a mérvadôk érdeklôdését. Meg kell tanulnunk azt is, hogy
igazunknak érvényt szerezzûnk!

Tanulni soha nem szégyen. Vegyûnk példât és tanuljunk
azoktôl a kis népektô'l (bar nem mindenben értûnk talân egyet
velûk), amelyek az elmûlt években ôriâsi eredményeket értek el
hazâjuk fûggetlenîtése érdekében: a horvâtok, a szlovének, az
albânok, a balti népek.

Meg kell tanulnunk anyagilag talpra âllni, hogy mint egyének
is és mint nép is, fïiggedenûl cselekedhessûnk.

Vonjuk be gyermekeinket, unokâinkat is segitô akciôinkba,
magyarâzzuk el nekik, hogy miért ilyen szûkséges a szolidaritâs.
Ugyszintén idôsebb gyermekeinket is foglalkoztassuk, akik mâr
beleilleszkedtek az amerikai életbe, azoknak abban valô
jâratossâgâra is szûkség lenne. Ahol lehet, biztassuk ôket
igényesebb, befolyâsosabb pâlyâk felé.

Talân egyik legfontosabb feladatunk — hatékonyabb
eredmények elérése céljâbôl - a kapcsolatalakitas a sok meglevô,
hasonlô célû szervezettel. Remélem, hogy ilyen irânyû
beszélgetésre az itteni, clevelandi tanâcskozâsokon is sor
kerûlheL

Gôrgényi Lâszlô:

VmARFELHÔK ERDÉLY FÔLÔTT

Jeszenszky Géza magyar kûlûgyminiszter a roman kormâny
meghîvâsâra lâtogatâst tett a Székelyfôldôn lâtszôlag azzal a
céllal, hogy kormânyât képviselje Turôczi Môzesnek, az
1848/49-i magyar szabadsâgharc helyi hôsének szobor-
leleplezésénél Kézdivâsârhelyen, Hâromszék megyében
(1933. nov.). Észrevétlenûl azonban kettôs kelepcébe lépett,
amelyet a fondorlatos vendéglâtô kormâny ûgyesen elôkészitett



neki. Geoana Mirceanak, a roman kûlûgyminiszter szôvîvôjének
jelentése szerint Dinu Marcel kûlûgyminisztériumi tanâcsos
fogadta Jeszens2Jiyt. Dinu kijelentette, hogy boldogan ment
Hâszomszék megyébe, mert az "ôsi roman flBld ! (1). Geoana
szerint Jeszenszky jelenléte és beszéde (2) megcâfolja azokat az
âllitasokat, hogy "Româniâban semmi sem tôrtént 1989 ôta a
nemzeti kisebbségek helyzetét is beleértve" (3). Kormânya
értékeli, hogy Magyarorszâg nem kifogâsolta, hogy România
tagsâgot nye^en az Eurôpai Szôvetségben (Uj Vilâg, 1994. jan.
14).

Itt meg kell jegyezni, hogy abukmesU kormâny elhany^olta
ksvetni a diplomàciai advadassâg ^
meghivott vendég rangiân alull szemelyzettel kepv.sellette magat

T- ' a"u wfmPD-pldzô sokkaltajelentékenyebb esemenyEs '̂-tobotranytmege ozo,jo^ bepillantâst enged
hatteret kell me^i g ' legbelsô'bb szerkezetébe.România sôtétdiplomaciaijatekana g , . ,

1 Tpndor kûlûgyminiszter kizarolagos nyilatMelescanu liîrszolcâlatok képviselôinek. Aroman
kozatot adott a hangon, hosszas részletekben méltattakormâny neveben kenetes g p^t (4) és Ceausescu
România "demokratikus J Atlanti Szôvetség (NATO),
âllamvezér kivâlô szolgaa érdekében. A demokrâcia
egész Enrapa hîm^ének olajigâvj togai k^tt
hdsének kôntoseben, abek egemlitését, hogy aroman
beszélt, alkalma^int mellozte annak ^^g Szlovâkiânak ^
diplomâcia személyzete e '-jgUében, hogy ôsszhang a
elhunyt kis antant mzeti kisebbségeik toyâbbi
hozzâk tôrekvéseiket na^ ^ Meciar Vladimir sz\ovasanyargatâsa éj-dekeben MelescanU
miniszterelnoknek nem volt szUK, 4,
hiszen dneki mâr elegendà esziiiel VcUllUlR iWVA cV Cèuà.,
"békeszôzataval" ôsszeférhetctien volt, iiciii nuillVSiÛl'AWA îCl
alkalmat aNyugat célzatos figyelmeztetésére, hogy Româniânak
yan a legnagyobb hadserege az egész Balkânon. Ezek utân
kijelentette, hogy a magyar-român viszonyok javulâsa a
bekôvetkezô magasfokû tanâcskozâsokon "reményteljesnek"
lâtszik: a két kormâny kikûldattei "békésen és barâtsâg^ban
megoldjâk a felmerûlô kérdéseket mindkét orszâg pol^ârainak
javâra és Eurôpa békéjének biztosîtâsâra (o).



nyilvân tudjuk, ez az egyetlen magyar érdekvédelmi szervezet
jelenleg , amely az elmûlt hârom esztendôben igyekezett békés
politikai eszkôzôkkel tenni is valamit az ott élôk érdekében.

Itt, ebben az orszâgban, ahol élûnk, nem elég igazunkat és
jogainkat hangoztatni. Tapasztalhattuk, hogy azok aligha keltik fel
a mérvadôk érdeklôdését. Meg kell tanulnunk azt is, hogy
igazunknak érvényt szerezzûnk!

Tanulni soha nem szégyen. Vegyûnk példât és tanuljunk
azoktôl a kis nêpektô'l (bar nem mindenben értûnk talân egyet
velûk), amelyek az elmûlt években ôriâsi eredményeket értek el
hazâjuk fuggetlenîtése érdekében: a horvâtok, a szlovének, az
aJbânok, a balti népek.

Meg kell tanulnunk anyagilag talpra âllni, hogy mint egyének
is és mint nép is, fuggetlenûl cselekedhessûnk.

Vonjuk be gyermekeinket, unokâinkat is segito akciôinkba,
magyarâzzuk el nekik, hogy miért ilyen szûkséges a szolidaritas.
Ûgyszintén idôsebb gyermekeinket is foglalkoztassuk, akik mâr
beleilleszkedtek az amerikai életbe, azoknak abban valô
jâratossâgâra is szûkség lenne. Ahol lehet, biztassuk dket
igényesebb, befolyâsosabb pâlyâk felé.

Talân egyik legfontosabb feladatunk — hatékonyabb
eredmények elérése céljâbôl - a kapcsolatalakîtâs a sok meglevô,
hasonlô célû szervezettel. Remélem, hogy ilyen irânyû
beszélgetésre az itteni, clevelandi tanâcskozâsokon is sor
kerûlheL

Gôrgényi Lâszlô:

VIHARFELHÔK ERDÉLY FÛLÔTT

Jeszenszky Géza magyar kûlûgyminiszter a roman kormâny
meghivâsâra lâtogatâst tett a Székelyfôldôn lâtszôlag azzal a
céllal, hogy kormânyât képviselje Turôczi Môzesnek, az
1848/49-i magyar szabadsâgharc helyi hôsének szobor-
leleplezésénél Kézdivâsârhelyen, Hâromszék megyében
(1933. nov.). Észrevétlenûl azonban kettô's kelepcébe lépett,
amelyet a fondorlatos vendéglâtô kormâny ûgyesen elôkészitett



neki. Geoana Mirceanak, a roman kûlûgyminiszter szôvivôjének
jelentése szerint Dinu Marcel kûlûgyminisztériumi tanâcsos
fogadta Jeszenszkyt. Dinu kijelentette, hogy boldogan ment
Hâszomszék megyébe, mert az "ôsi roman fôld"! (1). Geoana
szerint Jeszenszky jelenléte és beszéde (2) megcâfolja azokat az
âllîtasokat, hogy "Româniâban semmi sem tôrtént 1989 ôta a
nemzeti kisebbségek helyzetét is beleértve" (3). Kormânya
értékeli, hogy Magyarorszâg nem kifogâsolta, hogy România
tagsâgot nyeijen az Eurôpai Szôvetségben (Uj Vilâg, 1994. jan.
14).

Itt meg kell jegyezni, hogy a bukaresti kormânyelhanyagolta
kôvetni a diplomâciai udvariassâg kivânalmât, amennyiben a
meghîvott vendég rangjân aluli személyzettel képviseltette magât.

E sértô' botrânyt megelôzo, sokkaltajelentékenyebb esemény
hâtterét kell megvizsgâlni, amely ritka bepillantâst enged
România sôtét diplomâciaijâtékânak legbelsô'bb szerkezetébe.

Melescanu Teodor kûlûgyminiszter kizârôlagos nyilat-
kozatot adott a nyugati hirszolgâlatok képviselôinek. A roman
kormâny nevében kenetes hangon, hosszas részletekben méltatta
România "demokratikus orszâg" voltât (4) és Ceausescu
âllamvezér kivâlô szolgâlatait az Atlanti Szôvetség (NATO),
egész Eurôpa és a Balkân békéje érdekében. A demokrâcia
hôsének kôntôsében, a béke himôkének olajâgâval fogai kôzôtt
beszélt, alkalmasintmellôzte annak megemlitését, hogy a român
diplomâcia személyzete hevesen udvarolt Szlovâkiânak az
elhunyt kis antant felélesztése érdekében, hogy ôsszhangba
hozzâk tôrekvéseiket nagy magyar nemzeti kisebbségeik tovâbbi
sanyargatâsa érdekében. Meciar Vladimir szlovâk
miniszterelnôknek nem volt szûksége Melescanu tanâcsaira,
hiszen ôneki mâr elegendd eszméi vannak arra a célra. Noha
"békeszôzatâval" ôsszeférhetetlen volt, nem mulaszthatta el az
alkalmat a Nyugat célzatos figyelmeztetésére, hogy Româniânak
van a legnagyobb hadserege az egész Balkânon. ELzek utân
kijelentette, hogy a magyar-român viszonyok javulâsa a
bekôvetkezô magasfokû tanâcskozâsokon "reményteljesnek"
lâtszik: a két kormâny kikûldôttei "békésen és barâtsâgban
megoldjâk a felmerûlô kérdéseket mindkét orszâg polgârainak
javâra és Eurôpa békéjének biztosîtâsâra" (5).



MeJescanu irodâja utasîtotta a kormâny âltal szigorûan
ellenôrzôtt roman sajtôt, hogy meg se emlitse a nyugati hirszerzô'k
szâmâra kibocsâtxjtt sajtôtâjékoztatâs hîrét (Magyar Elet, 1993.
januâr 17.).

Melescanu nevezetes teljesîtményét kôvetô reggelen a
"Curierul National" (nemzeti futâr) bukaresti napilap hosszû
nyilatkozatot kôzolt Chebeleu Traian kûlûgyminlsztériumi elsô
âllamtitkârtôl szigorûan belfôldi hasznâlatra, egyenesen a
româniai magyar nemzeti kisebbség felé célozva. Nyilatkoza-
tâban megfélemlîtô elôjelet kûldôtt.

Chebeleu âllamtitkâr kijelentette, hogy a magyar és roman
kormâny magasrangû képviselôi rôvidesen kôzôs tanâcskozâst
tartanak, amelyen egyezményt imak alâ, hogy "a két orszag
kôzôtt a mai nemzetkôzi hatar végleges (6), és egyik âllam sem
emel terûleti kôvetelést a mâsik ellen". Tovâbbâ, hogy
"bêkeszerzodések biztosîqâk ezt a hatârt (7), amelyet két vilâg-
hâborû utân îrtak alâ". "Ezta hatârt România kârâra hûztâk meg,
mert sok ezer român maradt magyar elnyomâs alatt (8), mialatt a
magyarok Româniâban teljes szabadsâgot élveznek (9) és
szabadabban élnek, mint az Osztrâk-Magyar Monarchia idején.
Ha egyâltalân lesz hatârkiigazîtâs, az csak România javâra
torténhetik. Ettô'l félnek a magyarok, és ez az oka annak, hogy a
magyarok maguk ismételgetik, hogy a jelenlegi hatâr végleges!
(10). Magyarorszâg nem szenvedetttôrténelmi igazsâgtalansâgot,
mint ahogy "veszett magyar vezetô'k âllitjâk" (11). Egy hirszerzô
kérdésére, hogy lehet-e félni magyar katonai megtorlâstôl,
Chebeleu îgy vâlaszolt: "Ha egy ôrûlt (nemzet) megtâmadna
minket, biztositom (ônôket), hogy a român hadsereg egy hét alatt
elémé az osztrâk hatârt (12).

A kardcsôrtetd âllamtitkâr nem szalasztotta el az alkalmat
Ceausescu megdicsérésére a "szociâlizmus épitése" miatt,
amelynek elsôrendû kôtelessége a 2,500 éves rômai-român
terûletek megôvâsa" (13). Végezetûl Chebeleu nyomatékosan
kijelentette, hogy"az erdélyimagyarok român eredetûek !(14), de
az Osztrâk-Magyar Monarchia idején érdekbôl megtanultak
magyaml, hogy alkalmazâst nyeijenek".

A két nyilatkozatot egymâs mellé helyezve ~ Melescanu
engedékeny, kôzremûkôdésre hajlandô szavait Chebeleu marô
gûnyba mârtott ellenséges râgalmazô kitételeivel, amelyek



megsemmisîtô hâborûval fenyegették Magyarorszâgot -
nyomban szemben âllunk a roman kormâny immâr
hagyomânyos kétszânûségével, csalfaârmânyaival, amely a szâja
jobboldali végébôl szépen beszél, a balbôl ugyanakkor fenyeget,
a jobbarcâvaJ mosolyog, a ballal ingerûlten eltorzîtva fordul
felénk, mint egy szôrnyeteges Mena Ldza. Megfigyelhetjûk
legbensôbb lélektani arcképét annak a nemzetnek, amely oly sok
bajt és nyomcrûsâgot okozott a Balkân térségben az utôbbi
évszâzad alatt.

A magyar-român tôrténelmi kapcsolatok igazi kiértékelésére
feltétlenûl szûkséges néhâny rôvid megjegyzést fÏÏzni a roman
kormâny hivatalos képviseldi hazûgsâgainak, megtévesztô
mesterkedéseinek és ûres propaganda célù fondorlatainak helyes
keretbe helyezése végett, a szôvegbe iktatott pontok szerinL

1. Erdély sohasem volt "ôsi romàn fôld"! Sohasem tartozott
olâh vagy roman uralom alâ a trianoni bêkeparancs elôtt !(1920).
A tôrténelem folyamân mindig magyar fôld volt (895-1920), sot
Erdély aranykorâban "magyamâl magyarabb" anyafôld voit

2. Jeszenszky Géza Budapesten kijelentette, hogy a
magyarsâg ma "megosztott nemzet", de megosztottsâgât nem
hatarkiigazîtâssal lehet megszûntetni, hanem az eurôpai egység
kiépîtésével. "Nincs hatârprobléma Szlovâkiâval és Româniâval
szemben", mondta (Amerikai Magyarsâg, 1994. januâr 15.).

Ez az eszme lehet Jeszenszky személyes mûsora, de
szîvettépô, fàjdalmas meglepetés és wély csalôdâs 5 milliô
elszakîtott magyar szâmàra, akik az elmûlt 73 év rettenetes
kînszenvedése, szàmheli sorvasztâsa és szândékos anyagi
leszegényîtése idején erôs hittel hitték, hogy az anyaorszâg
enyhîtést tud biztosîtani kegyetlen sorsukon és mindenkor
szivén hordozza a viharban elsodort nagy magyar tômegek
feiszabadîtàsànak szent iigyét

A trianoni békeparancsban (1920) elôlrt nemzetkôzileg
ellendrzôtt népszavazâs helyett Jeszenszky most a hatârok
"léglesîtésével" javasolja a magyar-român kérdést megoldani. A
kôzelmûlt tanùsâga szerint ez azt jelentené, hogy Bukarest
untalanul beleszôlna a magyar belpolitikâba 24,000 român
nyelvû magyar âllampolgâr "védelmében", de Budapest semmi
befolyâstnem gyakorolhatna a român politikâra, merta 3 mllliôs
"erdélyi magyar nemzeti kisebbség kérdése România belûgye".
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Jeszenszky alâîrhat ugyan akârmilyen szerzô'dést Bukaresttel, de
tudnia kellene, hogy România egyeden nemzetkôzi szerzô'dést
sem tartott be (Lâsd a 7. pontot). Ha România semmibe vette a
nagyhatalmakkal kôtôtt szerzô'déseket, mi biztositéka van
Jeszenszkynek arra, hogy a vele kôtôtt szerzô'dês lesz az elsô',
amelyet România betart? A românokkal ma âthidalhatatlan

y ^ m .1 .< . 1 .1 . ^ É Tk 1 i.l_ Onehézsêg van: nemzetkôzi szavahihetô'sêgûk zéro! Bukarestben a
Bratianu-elv szabja meg a szerzô'dések sorsât: alâirâs elô'tt aBratianu-elv szabja meg a szerzô'dések sorsât: alâirâs elô'tt a
szerzô'dês nem érvényes, alâirâs utân râjuk nem kôtelezô! -
mondjâk. Igazsâgos és tartôs magyar-român megegyezés csak a
viszonossâg elvén épûlhet!

ôsszegezésképpen, a "hatârok légiesitése" régi elavult terv.
Aristide Briand (1862-1932) francia âllamférfi "spiritualisation
des frontières" név alatt javasolta az eszmét mâr hatvan éwel
ezelô'tt. Mâr akkor csôdôt mondott. Jeszenszky szeretné
felmelengetni, és a magyar nép asztalâra tâlalni.

Politikai nyilatkozataibanJeszenszky elârulta, hogy nem érti
meg a nagy magyar vilâgszôrvâny jellegét, sem târsadalom-
politikai eredetét, nehéz hivatâsât, mûkôdését, fennâllâsânak
sikerét, sem a jelentôs szolgâlatot, amit a magyar szôrvâny ^
befogadô nemzetek napi politikâjâban az egyetemes magyarsâg
érdekében csendesen végez. A harmadik magyar nemzedék
nôvekedik immâr politikailag cselekvô korba az utôdâllamokban
abban a reményben, hogy az édes anyaorszâg létkérdésnek
tekinti ahatârokon kivûl nemzeti kisebbségben élô magyarsâgot.
DeJeszenszky Géza egyetlen balkezes nyilatkozattal szétzuzta ezt
a reményt. Magyarorszâg rendkivûl bonyolult kûlpolitikai
helyzete megkôveteli, hogy olyan âllamférfi keze legyen a
kûlûgyek kantârszârân, aki maradéktalanul érzi a magyar
erzelmet es rendûletlenûî hiszi a magyar hitet, hogy
bonthatatlan egységu magyar nemzet él aDunavôlgyben!
, .f volna, hogy a jôvô'ben vilâgpolitikâban jkiforrott elméletû magyar âllamférfiak szôlaljanak
hivatalosan atobb ezeréves magyar nemzet fennmaradâsât érih
kerdesekben.

3. Valami valôban megvâltozott Româniâban: a cimke,
amely alatt a român kormâny zavartalanul folytathaba régi
ma^anrtô politikâjât Ugyanaz a fajirtô hadiârat a mûltban
kûlonbozo cimek és jelszavak alatt fejlett ki: "nemzeti kormâny",

rf» 1

%i -y''''. -

i'
♦* «''t.

.V' *):• :
«

Isf • *, '
' ' I

' / ir •

: f' 'D

•M' ' ,•

•'t,

3;f

V )..
' ' ^

';V 'l'

' I

r,: y-,"X ,

• • •

'•,.W\ U
r-k' Çir,'\

•

• •} V"'

•ji VO '̂-
•i^r'-Vp,ySy

• '' i 't t' '' • ),U' \

1.

A • !- .••iri •



orszâggyûlési alkotmânyellenes mûvelet, kirâlyi ônkény, fasiszta
szocialista parancsuralom, ma pedig

fiinokratikus népuralom" lengô zâszlôi alatt ûldôzik a magyart^

Ami vâltozâs észlelhetô, az abban âll, hogy România ma
' sszehasonlithatatlanul szegényebb, a csendôruralom és renddri'^iidsoniithatatlanul szegényebb, a csendoruralom es renuon
_̂ Syetlenkedés sokkal âdâzabb, noha burkoltabb, a Iakossâg
irânyîtott ellendrzése âltalânosabb, a nép csûggedése mélyebb,

elkeseredés és reménytelenség szivbe markolôbb, mint 1940
A nemzeti kisebbségek léte sokkalta sûlyosabb,

esélye kétségesebb. Amagyar nemzeti kisebbsêg
"fôlH f életeszkôzébbl teljesen kifosztott, az ismételt

^ anyafoldet a fôldmûves alôl, a
r terményének a kormâny allai ônkényesen

^^alâcb részét beszolgâltatni mêg akkor is, ha ezâlt^
^^gelôtr volt itélve; a kôzségek kôzvagyonât (erdôt,
'̂'̂ alm ^ elkobozta; a magyar nem kapott âllami

rnagântôke nem volt, hogy munkaalkalmat
^Syhâzi '̂t ^ ^gyhâzak alapîtvânyait a român gôrôg keleti

két egyetemûnket românositottak,
ki,^ '̂nkat roman intézményekké alakitottâk,

'̂ï'tâst é° bezartâk; tanitôinkat âllâsaikbôl kilôkték, a
magyarul nem beszélô, elégtelenûl képzett és

^estaletre bîztâk; papaneveU) iulézetnuket
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Jeszenszky alâirhat ugyan akârmilyen szerrô'dést Bukaresttel, de
tudnia kellene, hogy România egyetlen nemzetkôzi szerzôdést
sem tartott be (Lâsd a 7. pontot). Ha România semmibe vette a
nagyhatalmakkal kôtôtt szerzddéseket, mi biztositéka van
Jeszenszkynek arra, hogy a vele kôtôtt szerzôdés lesz az elsô,
amelyet România betart? A românokkal ma âthidalhatatlan
nehézség van: nemzetkôzi szavahihetdségûk zéro! Bukarestben a
Bratianu-elv szabja meg a szerzôdések sorsât: alâîrâs elôtt a
szerzô'dés nem érvényes, alâîrâs utân râjuk nem kôtelezd! -
mondjâk. Igazsâgos és tartôs magyar-român megegyezés csak a
vlszonossâg elvén épûlhet!

ôsszegezésképpen, a "hatârok légiesitése" régi elavult terv.
Aristide Brîand (1862-1932) francia âllamférfî "spiritualisation
des frontières" név alatt javasolta az eszmét mâr hatvan éwel
ezelôtt. Mâr akkor csôdôt mondott. Jeszenszky szeretné
felmelengetni, és a magyar nép asztalâra tâlalni.

Politikai nyilatkozataiban Jeszenszky elârulta, hogy nem érti
meg a nagy magyar vilâgszôrvâny jellegét, sem târsadalom-
politikai eredetét, nehéz hivatâsât, mûkôdését, fennâllâsânak
sikerét, sem a jelentôs szolgâlatot, amit a magyar szôrvâny a
befogadô nemzetek napi politdkâjâban az egyetemes magyarsâg
érdekében csendesen végez. A harmadik magyar nemzedék
nôvekedik immâr politikailagcselekvô korba az utôdâllamokban
abban a reményben, hogy az édes anyaorszâg létkérdésnek
tekinti a hatârokon kivûl nemzeti kisebbségben élô magyarsâgot.
DeJeszenszky Géza egyetlen balkezes nyilatkozattal szétzûztaezt
a reményt. Magyarorszâg rendkivûl bonyolult kûlpolitikai
helyzete megkôveteli, hogy olyan âllamférfi keze legyen a
kûlûgyek kantârszârân, aki maradéktalanul érzi a magyar
érzelmet és rendiiletlentil hiszi a magyar hitet, hogy egy
bonthatatlan egységu mcigyar nemzet él a Dunavôlgyben!

Kivânatos volna, hogy a jôvôben vilâgpolitikâban jâratos,
kiforrott elméletû magyar âllamférfiak szôlaljanak meg
hivatalosan a tôbb ezeréves magyar nemzet fennmaradâsât érintô
kérdésekben.

3. Valami valôban megvâltozott Româniâban: a cimke,
amely alatt a român kormâny zavartalanul folytathatja régi
magyarirtô politikâjât. Ugyanaz a fajirtô hadjârat a miiltban
kûlônbôzô cîmek és jelszavak alatt fejlett ki: "nemzeti kormâny",



orszaggyûlési alkotmânyellenes mûvelet, kirâlyi ônkény, fasiszta
katonakormâny, szocialista parancsuralom, ma pedig
"demokratikus népuralom" lengô zâszlôi alatt ûldôzik a magyarL

Ami vâltozâs észlelheto, az abban âll, hogy România ma
ôsszehcisonlithatadanul szegényebb, a csenddruralom és renddri
kegyedenkedés sokkal âdâzabb, noha burkoltabb, a Iakossâg
irânyîtott ellenôrzése âltalânosabb, a nép csûggedése mélyebb,
az elkeseredés és reménytelenség szivbe markolôbb, mint 1940
elôtt. A nemzeti kisebbségek léte sokkalta sùlyosabb,
fennmaradâsuk esélye kétségesebb. A magyar nemzeti kisebbség
minden életeszkôzébdl teljesen kifosztott, az ismételt
"fôldreformok" kihùztak az anyafôldet a fôldmûves alôl; a
kisgazda kôteles volt terményének a kormâny âltal ônkényesen
meghatârozott rêszêt beszolgâltatni még akkor is, ha ezâltal
csalâdja éhségre volt itélve; a kôzségek kôzvagyonât (erdôt,
legelôt) a kormâny elkobozta; a magyar nem kapott âllami
alkalmazâst, és magântôke nem volt, hogy munkaalkalmat
teremtsen; az egyhâzak alapitvânyait a roman gôrôg keleti
egyhâznak adomânyoztâk; két egyetemûnket românositottak,
kôzépiskolâinkat roman intézményekké alakitottâk, kôzségi
elemi iskolâinkat bezârtâk; tanîtôinkat âllâsaikbôl kilôkték, a
tanitâst és nevelést magyarul nem beszélô, elégtelenûl képzett és
dûhôs tanitôi testûletre biztâk; papanevelô intézeteinket
elfojtottâk; a magyar papsâgot renddri felûgyelet alâ helyezték; a
vasâmapi szentbeszédet a renddrség cenzûrâzta, a szabadon
beszélô papokat bôrtônbe hurcoltâk, megverték, sot itt-ott
"vallatâs" kôzben megôlték; pOspôkeink egy része tôrvényes ok
nélkûl bôrtônôkben sinylôdôtt; a magyar sajtôt a kormâny
szôcsôvévé alacsonyitottâk; kônyvnyomtatâsunkat Bukarestbe
vitték és a kormâny szolgâlatâba âllitottâk; magyar szinhâzainkat
nyûgbe kôtôtték; târsadalmi, irodalmi, mûvészetl és testedzo
egyesûleteinket betiltottâk; gyârainkat és kisipari ûzemeinket
âllamositottâk; a magyar iparos, iparmûvész, szakmunkâs
portékâjât csak âllami szôvetkezeten keresztûl értékesîthette, s igy
a haszon a kormânyé lett; a magyar bankok vagyonât
kisajâtîtottâk; a magyar nyelvet kitiltottâk a tdrvényszékrôl,
birôsâgrôl, rendôrségrôl, vâroshâzârôl, az âllami ûzemekbôl és
boltokbôl, de némely vârosban még a sétaterekrôl is! A helyi
ônkormânyzatot eltorôlték; a kôzségi, vârosi és megyei vezetôket
népi vâlasztâs helyett kormânyrendelettel nevezték ki; a nép



nyelvét nem értô csendôrséggel (militia) ârasztottâk el a magyar
faJvakat Egy iddben még az îrôgép tulajdonât is kormâny-
engedélyhez fïïzték!

Ez nem volt îgy az Osztrâk-Magyar Monarchia idején. Tehât
Româniâban a helyzet valôban "vâltozott", kôvetkezetesen
rosszabbodotL Ceausescu rémuraJmânak felszâmolâsa utân a

nép jogosan remélt vâltozâsL De a vâltozâs furcsa alakban
jelentkezetL A régi szôlâs-mondâs hiânytalanul alkalmazhatô
Româniara: "Minél inkâbb vâltozik, annal inkâbb azonos
marad!"

Valôdi vâltozâs akkor kezdôdne Româniâban, ha a kormâny
kezébe venné a fentebbi vâzlatos, bevallottan hiânyos jegyzéket
ês elhatâroznâ, hogy jôvâteszi a mûlt elképesztô anyagi, szellemi
és mûvelodési jogtiprâsât és igazsâgtalansâgât. Ami ma
Erdélyben tôrtênik, az folyamatos fajgyilkolâs!

Egy német szerzd kônyvcimének vâltozatâval ôsszegezhe^ûk
a jelentést: "Erdélyben a helyzet vàltozatlan".

4. Mérheteden vakmerôség szûkséges ahhoz, hogy valaki ma
Ceausescut dicsérje az Észak-Atlanti Szerzôdés Szervezete
(NATO) és az Eurôpai Kôzôsség javâra tett "szolgâlatai" miatt.
Tôrténelmi események kétségtelenûl bizonyitjâk, hogy
Ceausescu âllamvezetd (conducator) a népek békés egyûtt-
élésének megâtalkodott ellensége és az emberi jogok legâdâzabb
jogtiprôja volt

România népe nemzedékeken keresztûl megsinyli a
"Kârpâtok lângeszének" gyâszos "hagyatékât": a tôbb billiô
dollâros îzléstelen palotaszôrnyeteget fôldalatti menedék-
vârosâval; a negyedmilliô rabszolga élete ârân épitett Szulina-
csatornât; a Cerna Voda melletti ûj, de hasznâlhatatlan
hajôcsatoma természetvédelmi pusztitâsât a Duna deltâjânak
tengeri élettani vilâgâban; a fôldtelenné tett fôldmûves népréteg
tônkretevését; az âllam rettenetes kûlfôldi eladôsodâsât; az
évtizedeken ât elhanyagolt orszâgutakat; az âltalânosan lezûllôtt
âllami tisztviseldréteget, amely zsarolâsbôl és lekenyerezésbdl
gazdagodik; az ônâllô hatalommâ nôvekedett "kôzbiztonsâgi"
renddrséget és csendôrséget; a nagy természet beszennyezését; a
fôld, viz és levegô telitését mérges anyagokkal; a nép
egészségének lerombolâsât a lakottterûletek kâros vegyszerekkel
valô beszennyezésével, stb.



De személyében sem szolgâlhat mintaképûl a jôvô
nemzedékek szamâra. Az ember elsô kérdése az; hogyan tudott
volna az egykori cipészinas 60 milliô dollârt tôrvényesen
ôsszeharâcsolni magânak, amit a teherâni kormânynâl letétbe
helyezett "esôs napjaira"?

5. Melescanu burkoltan kijelentette, hogy a magyar-român
terûleti rendezés Ogye "reményteljes". Ugyanakkor diplomâciai
ûton hevesen udvarolt Szlovâkiânak. Remélte, hogy valamilyen
formâban fel tudjâk éleszteni a kisantant kiszaradt fâjât és
ôsszhangba hozzâk a magyar nemzeti kisebbségek ellen folytatott
elnyomô politikâjukat. De a szlovâkok, lâtszatra, nem nyelték le
a horgot

6. Egy régi bôlcs mondas szerint: "A vilâgon csak egyeden
âllandô tényezo van: az vâltozâs". A tôrténelem ismeretében
teljesen nevetséges "âllandô hatarokrôl" beszêlni. Hol vannak ma
a hatalmas rômai birodalom halârai? Hova lett a macedôniai
Sândor, a csodâlatos hellén mûvelô'dês, a német-rômai
csâszârsâg, az "aranyhorda" tatâr uralma, a fêlelmetes ottomân
birodalom, Spanyolorszâg végtelen gyarmatbirtoka, Napôleon
fénykora, a szoyjet tâbomokok "gonosz birodalma"?

Minden nemzeti hatar vâltozékony, amikor a fenntartô
katonai hatalom ôsszeomlik. Az indiai alfÔldrész hârom âllamra
bomlott; Németorszâgot, Koreât és Vietnâmot két darabra
szelték; a végtelen étvâgyû szoyjet eltépte Kaijala-tartomânyt
Finnorszâgtôl és elnyelte a baJti âllamokat; a lengyel hatârokat
nyugatra toltâk; a németek és franciâk 1648 ôta labdajâtékot
ûztek Elzâsz-Lotaringiâval; România feladta jogtalanul szerzett
terOleteibô'l Besszarâbiât, Észak-Bukovinât, Dél-DobrudzsâL
Chebeleu âllamtitkâr tûlsokat vâr a nemzetkôzi szerzô'désektôl.

7. A gondolkodô ember azon tunô'dik, milyen elv alapjân
reméli Chebeleu, hogy a vilâg hatalmai huségesebben
tiszteletben tar^âk a nemzetkôzi szerzô'déseket, mint România
szokâs szerint teszi. Rôvid ônâllô tôrténelmi léte alatt România
megszegett minden békét és nemzetkôzi egyezményt: a Kôzponti
Hatalmakkal kôtôtt kôlcsônôs védelmi szôvetség (1883) ellenére
hadûzenet nélkûl (!) megtâmadta szôvetségesét, Magyarorszâgot
(1916); a bukaresti békében (1917) semlegességet fogadott az elsô'
vilâghâborû tartamâra, de a magyar fegyverszûnet alâlrâsa utân
(1918. november 3.) ismét "hadviselô" lett és kirabolta



Magyarorszâgot (1919); a trianoni "békeparancs" (1920)
segîtségével România elfoglalta Erdélyt és tartozékait, de
megtagadta békeszerzddésbeli kôtelezettségeinek betartasât: a
nemzetkôzileg ellenôrzôtt népszavazâst a magyarlakta
terûleteken, a magyar népi kisebbség ônkormânyzati jogât, és a
nemzeti kisebbsêgek védelmére beiktatott egyéb biztosîtékokat;
hasonlôképpen, a pârizsi béke (1947) nekl kedvezô'bb pontjait
kihasznâlta, de a nemzeti kisebbségeket a biztositékok ellenére
kizsâkmânyolta, jogaiktôl megfosztotta és irtotta; România alâirta
a Helsinki Egyezményt (1975) azemberi jogok biztositâsâra, hogy
a nagyhatalmakkal egyûtt sûtkérezzék a szertartâson, de
Ceausescu nyomban kijelentette, hogy az alâîrâs semmire sem
kôtelezi Româniât

Chebeleunak tudnia kellene a kôlcsônôsség elvérô'l: amilyen
mértékkel mérsz mâsoknak, olyannal mémek neked is!

8. A "sok ezer roman, aki magyar elnyomâs alatt maradt",
ôsszesen 24,000 személyt szâmlâl. Ez a szam jelentéktelenné
tôrpûl a 125-szôr nagyobb magyarsâg mellett, amely
Româniâban a nemzeti kisebbség sanyarû sorsât éli. Két roman
tudôs megkisérelte a kormâny hivatalosan hamisitott
népszâmlâlâsi adataival szemben kiszâmîtani a româniai
magyarsâg igazi hiteles létszâmât. Satmarescu G. 2.4 milliô
magyart szâmlâlt Erdélyben, Popescu lonel pedig 2.7 milliô
magyart jegyzett fel a magyar torténelmi egyhâzak csalâdkôny-
veinek és anyakônyvi adatainak alapjân. Mindkét szâmlâlâs
môdszereiben lényeges hibâtôl szenvedett, és igy eredményûk
nem kôzelitette meg a valôsâgot Egyikûk sem vette szâmitâsba
a) a kormânyhatalommal Oromânia tartomânyaiba hurcolt
magyarok és székelyek szâzezreit, b) az orszâgszerte szétszôrt
rabszolgatâborokban sinylô'dô' magyarok tizezreit, c) a bôrtô-
nôkben kinzott és éheztetett magyarok tômegét, sem azokat, d)
akik kiléptek egyhâzaikbôl, hogy âllami alkalmazâshoz jussanak.
Azok is szâmlâlâson kivûl maradtak, e) akik személyi okokbôl
vallâson kivûlinek tartottâk magukat. Az e részben a
csoportokban talâlt magyarok szâma becslés szerint meghaladta
a félmilliôt Az ôsszeghez hozzâ kell adni 300.000 csângô
magyart, akik a Kârpâtok keleti lejtôjének vôlgyeiben laknak,
részint az etelkôzi szâllâs (840) ôta (a magyar kirâlyok védelme
alatt élô' "részesek" ivadékai), részint pedig a Székelyfôldrô'l
vândoroltak ki testvéreikhez, valahânyszor életûk Erdélyben



nyomorûsâgos volt (Mihai olâh vajda vérengzései 1600, a
mâdéfalvi veszedelem 1764).

A Magyarorszâgon élô 24.000 român megérdemli emberi
jogainak tiszteletét. De mennylvel inkâbb a hârom milliôs erdélyi
magyarsâg, amelynek emberi jogait a mindenkori român
kormânyok mai napig lâbbal tiportak.

9. "Minden jog", amit a româniai magyarsâg élvez, îgy
fordithatô le magyarra:

A magyaroknak joga van adôt fîzetni, kormânyintézke-
déseket helyeselni, a kormâny sugallata szerint szavazni; joguk
van szenvedni, tumi, hallgatni.

10. A baj nemcsak a kormânnyal van, hanem minden
alantassal, aki hirtelen "felfedezi", hogy Româniâban az a "jô
hazafi", aki ûj môdszereket fedez fel a magyarok sanyargatâsâra,
mint pl. Funaru Gheorghe (Kôtélverô Gyôrgy), Kolozsvâr izgâga
polgârmestere. Funaru ûj magyarâzatot adott a român
alkotmânynak. Szerinte "România nemzeti âllam, kizârôlag a
românok âllama". Tehât a magyarsâg csak megturt népelem,
amelynek semmi joga nincs. Nincs joga magyaml beszélni, mert
az "serti a românok ônérzetét"; a magyar nyomtatott betu
"korlâtozza a românok polgârjogât". Ha a magyarok sokat
alkalmatlankodnak neki, ô majd eltâvoli^a Mâtyâs kirâly
szobrât a Fô-térrôl Szent Mihâly temploma melldl. (Mâtyâs
szobra Fadruszjânos mestermûve, Kolozsvâr bûszkesége.)

11. Nam kétséges, hogy Magyarorszâg hosszû àîdozata volt,
amikor a trianoni "békeparancs" ôt (5) milliô szînmagyart lemetélt
az anyaorszâg testérôl és a legkegyedenebb elnyomâs alâ vetette.
Az elszakitott terûletek adomânyozâsânak az volt a célja, hogy
megjutalmazza Franciaorszâg "segitôtârsait". Ellenben az
utôdâllamok hâborû utâni viselkedése még Clemenceau
szâmâra is felhâboritô volt: kiderûlt, hogy a Cseh Légiô teljesen
harcképtelenné vâlt, az egész român hadsereg megtorpant a
Székely Hadosztâly ellenâllâsân, a szerbeket csak Gambetta
tâbornok hadserege biztatta elôre, a balkâni francia tâbomokok
személyes politikâtfolytattak ésvégûl Clemenceau "gyôzelmûnk
sakâljai"-nak nevezte ôket ("les chacals de notre victoire").

Chebeleu "veszett magyar vezetdk"-nek nevezte azokat,
akikkel fôlôttese, Melescanu "barâtsâgos" târgyalâsokra készûlt.
A gyulôlettôl csepegôkitôrés nem ârtotta magyarok himevének;



csupân Chebeleu mutatkozott be igazi szînében a Nyugat vezeto
személyei és politikailag érett olvasôtabora eldtt.

12. Chebeleu "ôrûlt nemzet'-nek nevezte a magyart, de a sâr
visszafrôccsent az âllamtitkâr arcâba. A roman hadsereg
szâmbelileg lehet a magyar hadsereg négyszerese. Ez
egymagâban azonban jelentéktelen. A korszeru hadsereget nem
mennyiségben, hanem minôségben értékelik szâmbeliségen tûl a
legmagasabb kiképzés, fegyelem, hûség, megbîzhatôsâg,
tisztesség, becsûlet szempontjâbôl, de âltalânos emberi
vonâsairôl is.

Ezzel kapcsolatban mi tartÔ2dcodunk sajât véleményûnket
hangoztatni. Inkâbb hivatkozunk ônâllô és érdektelen nyugati
szerzôkre (A. Horne, D. Shermer, R. Goralski), nevezetes
âllamférfîakra (Bismarck O., Clemenceau G.), kimagaslô katonai
szakértôkre (Bandholtz H.H. tâbornok, Mackensen A.,
Mannstein F.E., Malinovsky R.Y.) Bizonyos, hogy a roman
iskolâk nem teszik az idézett szakértdk véleményét kôtelezd
olvasmânnyâ.

13. A legparânylbb szellemi ônbecsûlésre vâgyô szemêly
nem engedné meg magânak olyan kijelentések hasznâlatat, mint
a "2.500 éves rômai-român terûletek" egyre unalmasabb
emlegetése a roman sajtôban, "hazaflas" beszêdekben. Egyenesen
elkêpesztô ilyen hihetetlen ostobasâggal talâlkozni âllitôlag
Iskolâzott személyek hivatalos nyilatkozatâban. Sohasem létezett
semmiféle "rômai-român terûlet" a vilâgon. A két fogalom
kôlcsônôsen kizâija egymâst; a kettô kôzôtt semmi tôrtênelmi
folytonossâg nem mutathatô kl Erdêlyben. Rôviden ez az eset:

Torma Zsôfia (1840-99), szâszvârosi magyar ùttôrô régész
Vén Andràs tordosi székely tanitôtôl kapott êrtesités utân 11.000
régészeti leletet âsott kl a Maros folyô meredek partjâbôl, Tordos
hatârâban 1875-tôl kezdve. Kôztûk: bâlvânyok, imahâz-mintâk,
nêgykerekû halotti szekerek, irott korongok, felirâsos
pecsêtnyomôk, oltârocskâk, gôlôncsér edênyek. A leletek zômét
a kolozsvâri egyetem ôrizetében târoltâk. Eurôpai hîrnevû
német, francia és angol régészek egyôntetuen megâllapitottâk,
hogy az âsatâsi leletek kétségtelenûl suméri mesterek mûve,
marosmenti és tiszahâti lakosok helybeli anyagbôl készîtették
Kr.e. 2.600 kôrûl. A leletek felszînûkbe karcolt irott szôveget
viselnek. Gyulai Pâl megâllapitâsa szerint a tordosi leletek



"Eurôpa legrégibb îrâsos emlékei". Barâth Tibor megfejtése
szerint ez az iras a késôbbi szittya-hun-avar-székely-magyar
rovâsîrâsnak legrégibb ismert aJakja. Vlassa Miidôs kolozsvâri
régèsz ugyancsak a marosmenti Tatârlak hatarâban âsott kl
sumér telepûlést (1961). Orosz rêgészek szakvéleményeszavatolja
a leletek hiteles suméri mivoltâL

A kolozsvâri Szent Mihâly nagytemplom mellett végzett
épitkezés alkalmâval sumér telepûlés hâzaira bukkantak a
Szamos folyô elhagyott medrében (1968). Kôvetkezô'leg tôbb mas
helyen âstak ki sumér leleteket a NagyAlfôld keleti peremén.

A régészek felderitô kutatâsainak eredményét a nyelvészek
értékelték ki. Megâllapitottâk, hogy Wulfila gôt pQspôk az ôsi
hun rovâsbôl fejlesztette ki a hîres gôt "runa" irâsmôdot, a német
irâsmôd alapjât; a "runa" szô pedig a "rôni" ige szârmazéka.
Bobula Ida keleti nyelvtudôsunk kimutatta, hogy 2000sumér szô
ma is kôzhasznâlatû a magyar nyelvben. Ebbôl Baràth Tibor azt
kôvetkezteti, hogy a suméri nép ô'slakossâg volt Erdélyben és
toredéke minden tôrténelmi viszontagsâgot tûlélt ôsi lakhelyén.
A sumérek nyomâban a szîttyâk lovagoltak be (Kr.e. 800) a Don
és a Kâspi-tenger vidékérôl. Gôrôg tôrténetirôk tanûskodnak
arrôl, hogy a szittya "nemes nemzet" volt, "gazdag mûveltséget"
teremtett. "Csodâlatos mûvészi irânyzat" jellemzi alkotâsaikat.
Kitûnô lovas harcosok voltak és nagyra becsûlték az emberi
erényeket.

Ugyancsak gôrôg tôrténetirôk jelentése szerint: keltâk
(hôsôk) szâguldtak ât Eurôpân nyugatrôl keletre (500) és
elszôrtan telepeket épitettek maguknak. Megsarcoltak Rômât
(390), megalapitottak Galatz vârosât, kiraboltâk Delphi pogâny
szentélyét (279), Galata néven orszâgot alapîtottak Kis-Azsiâban,
és ellenâllhatatlan harci modorukkal uralkodtak a fÔldrész északi
sâvjân, amig Gaius Julius Caesar végûl megtôrte a belgâk és
helvétek erejét (Kr.e. 50), ami megâllithatadan hanyadâsba
dôntôtte a kelta vilâgot.

Idôkôzben Herodotosz gôrôg tôrténetirô bejârta az akkor
"ismert vilâgot" (457-47). Erdélyi û^ân leirta az ott talâlt géta
népet, amelyet a szittyâk egyik âgânak nevezetL Szarmatanépek
(alânok, roxolânok, jâszok) ôzônlôttek a ma rôluk elnevezett
nagy siksâgrôl a Duna-vôlgybe, és némelyek szerint Erdélyben
megalapitottâk Szârmiszegetûza vârosât (Barâth Tibor nyelvész



és tôrténettudôs szôfejtése szerint a név szittya eredetû). A jâszok
megalapîtottakJâszvâsârt, a mai lasi vârosât Moldvâban.

Gôrôg tôrténetîrôk feljegyzése szerint tràk tôrzsek kôltôztek a
Balkânrôl Erdély terûletére (300-200). Végûl rômai tôrténetîrôk
jelentették a dâk tôrzsek megjelenését Erdélyben (Kr.e. 118),
amelyek eredetileg kelta uralom alatt éltek. Burebiszta. dâk
vezetô' felszabadîtotta a dâkokat a keltâk uralma alôl és

megalapitotta Dâkiât (70-44). Majd Duroszdàk kirâly lemondott
a harcias Dekebàl (85-106) javâra, aki zsâkmânyért rablô-
hadjâratokat vezetett Moesiâba, a Dunâtôl délre fekvô' gazdag
rômai tartomânyba. Diocletian csâszâr hadereje le volt foglalva
hadakozâsaival északon a germânok, keleten a perzsâk ellen;
ezért ideiglenesen hâtrânyos békét kôtôtt Dekebâllal és évi
ajândékfîzetéssel szabadult zaklatâsaitôl.

Dekebâl nem szûnt meg tovâbbra is zaklatni a rômai
terûleteket zsâkmânyért. Megtorlâsul Trajân rômai
katonacsâszâr hadaival tônkreverte a Duna-menti tartomânyait
idônként fosztogatô dâkokat (106). Irott tôrténelmi emlékek
tanûsâga szerint a dâk nép elpusztult az irtô hadjâratban (Durant
Will: Enc. Brit. 26:922:2b; A. von Randa: "Trajans
Vernichtungsfeldzug") Dekebâl kirâly a katonai parancsnokokkal
és a nép vezetô'ivel egyûtt méreggel ôngyilkossâgot kôvetett el. A
nép jelentéktelen maradvânyai keletre menekûltek. Erdély dâk
népelem nélkûl maradt. Rôma Erdélyt a birodalom katonai
megszâllâs alâ helyezett tartomânyânak nyilvânitotta. Két idegen
zsoldos légiôt helyeztek az egykori Dâkia hatârainak biztositâsâra
az osztrogôtok betôrései ellen, és fô'leg a tartomâny âsvânyi
kincseinek - arany, ezûst, réz, vasérc, sô - kihasznâlâsâra. A
birodalom északkeleti hatârvonala a Kelemen- és Gôrgényi-
havasok és a Hargita ormain, nem a Kârpâtok magas gerincén
haladt. A XITÎ. ikerlégiôt Apulum (Gyulafehérvâr) vâroskâjâba
telepitették helyô'rségnek, az V. kisegitô légiôt pedig Potaissa
(Torda) vâroskâjâba. Innen mentek a szâzadok (cohors)
ô'rhelyûkre katonai erôdôket (castrum) épîteni. Az elôbbinek
vegyes katonasâga pannôni, sziriai, berber és gôrôg (ebben a
csôkkenô sorrendben), az utôbbinak kizârôlag trâk volt. A
zsoldosok szokâs szerint magukkal hoztâk csalâdjukat, nyelvûk
hasznâlatât, vallâsukat és isteneiket, târsadalmi szokâsaikat, egész
mûveltségûket. A rômaiak tôbb vârost alapitottak vagy
fejlesztettek ki sumér, kelta és szittya telepûlések helyén: Napoca



(Kolozsvâr), Porolissum (Dés), Ulpia Traiana (Szârmiszegetûza),
Tibiscum, stb.

A dâkok teljes kiirtâsa Erdélyben bebizonyîtott tény. Ezért
a roman propaganda-gépezet az utôbbi idôben csendesen
feladta a dàk-rômai tôrténelmi foïytonossà.g meséjét. Belâttàk,
hogy a pannônok, szîriaiak, afrikai berberek és trâkok
ôsszehâzasodâsa a feltéteîezett "maradék dâk lakossâggal"
semmiképpen sem eredményezhetett volna "roman népséget".
Ezért kapkodâsukban utôlag kitalàltàk a "rômai-romàn
teriiletek" ugyancsak agyaîàgyult meséjét A kôvetkezô
bekezdések diôhéjban ezt az ùjsûtetu talâlmânyt is pozdoijâvâ
zùzzâk.

Erdély védelme a gôtok ismételt betôrései ellen alkalmasint
tôbb pénzébe kerûlt a birodalmi kincstâmak, mint amennyi a
kitermelt âsvânyok piaci értéke volL Ezért VaJériân csàszar
teljesen kiilrîtette Erdélyt (256) és âtengedte a keleti gôtok
javâra. Mindôssze 150 évi rômai uralom utân Erdély Gôthia lett
és neve két évszâzadig fennmaradL Az Erdélybô'l kivont két
idegenléglô egy része Moesia védelmére megerô'sîtette az alsô
Oit, Déli Kârpâtok és Duna kôztihâromszôget, akésôbbi magyar
Szôrényi bânsâgot (a mai Oltenia tartomânyt). De aztsem tudtak
megvédelmeznl. Auréliàn csâszâr kényszerûlt a hâromszôget is
teljesen kiiinteni (271). Ezzel minden rômai jelenlét megszûnt
az északi Duna-part egész hosszâban Noricum (Ausztria)
tartomânyâtôl keletre a Fekete-tengerig.

A hunok folytonos nyugati irânyù nyomulâsukban elérték az
Al-Duna vidékét (373). Ruga (Rôka) hun kirâlymegtôrte a keleti
gôtok hatalmât (437) és bekebelezte Gôthiât Hunniâba. Hunnia
Attila kirâly uralma alatt elérte kiteijedésének csucspon^ât: a
Rajnâtôl a Kâspi-tengerig teijedt. Attila hirtelen halâla (453) utân
fiai civakodtak az ôrôkségen: Ellâk a harcban elesett Pannonia
fôldjén, Imik és Dengezik tovâbb viaskodott. E kôzben a hun
szôvetségben âllô gôtok helyreâllitottâk Erdélyben Gôthiât; a
gepidâk (gyepi nép) hasonlôképpen a sajât kirâlysâgukat a felsô
Tisza-hâton. A hunok fokozatosan visszavonultak Erdély keleti
erdô'rengetegébe. Nem volt elég szabadon csatangolô
"Herodotosz", hogy pontosan leîija a hatârokat, feljegyezze az
uralkodôkat és szâmon tartsa az éveket De a hun kirâlynevek



gôrôg tôrténelmi munkâkban fennmaradtak: Irnàk, Utrig,
Gorda, Magor (Magyar), Kuvràt (+665).

Idôkôzben bejôttek az ujgur-avarok (vâr-hunok, 550) és
kâgânjaik alatt hatalmas birodalmat alapitottak az Al-Dunâtôl az
osztrak Alpokig (568). Kûver vezér, Attila utôda (a székelyek
Csaba kirâlyfîja), a kâgân nevében alkirâly lett Pannônia fôlôtt,
ahol a hunok nyugati csoportja lakotL A szlâv szolganép lâzadâsa
(670) megcsappantxîtta az avar hatalmat, de a rokon onogurok -
"griffes-indâs népek" - csatlakozâsa (680) ûj katonai erôt
kôlcsônzôtt Eurôpa akkori legnagyobb birodalmânak. Nagy
Karoly (Charlemagne), a frankok kirâlya, nehéz hadjâratok ârân
megâllîtotta az avarok tovâbbi nyugati teijeszkedését (796), de
Avaria tûlélte a veszélyt

Ugyanakkor északi bolgârok (nândor) telepedtek le az
Al-Duna mentén (650). Végûl Arpâd fejedelem 55 évi folytonos
tartôzkodâs utan (840-895) Etelkôzbôl, a mai Moldvâbôl, "Attila
kiràly ôrôkségébe" vezette a magyar népet. Itt a "fekete
magyarok" (szittyâk, hunok, avarok, székelyek) egyesûlt népe
(Jsùbiî gyula vezetése alatt ôrômmel fogadta a testvémépet. A
magyaroka Kârpâtok ôvezetébenâllandô hazât alapitottak, és azt
terûleti épségben megvédték a kôvetkezd ezredéven keresztûl
(896-1920).

A sorban egymâs utân Erdélybe telepûlt népek kôzûl egyik
sem volt latin nyelvu, egyik sem turt volna meg idegen fajtajû és
nyelvu népszigetet uralma alatt A népek és uralmak egymàst
kôvetô sorozata hiânytalan, tômôr, hitelesen annyîra igazolt,
hogy a legtalâlékonyabb tôrténelemharnisîtô (Chebeleu
âllamtitkârt beleértve) sem tud "2.500 éves rômai-romàn
terilleteket" belecsempészni! îgy a képzeletbeli "dâk-rômai nép"
keletkezésének semmi lehetôsége nem âllt fenn, "rômai-romàn
terilletekrôl" pedig tréfàn kîvûl szô sem lehet.

A legelsô' olàh juhàsz csoport IX. Gergely papa kérésére
kapott engedêly Béla hercegtôl, a késô'bbi IV. Bêla kiràlytôl
arra, hogy Kunorszâgbôl Erdélybe telepedjék àt (1234). Ez
idôtôl kezdve valahânyszor a magyar nemzet bajban volt, egyre
tobb olâh pâsztomép lopakodott be Erdélybe (1526-40, 1597-8,
1600-3, 1660, 1764). Tovâbbâ, Moldvâban és Havaselvén
(Vlahia) a tôrôk szultan nevében uralkodô gôrôg fanariôta vajdâk



(1716-1821) ônkényeskedése miati ôzonlôttek ât a Kârpâtok
szorosain a magyar Szent Korona biztonsâga alâ. Igy lett Erdély
magas hegyvidéke olâhlakta terûleL (A "roman" név késôi
talâlmâny. A drinâpolyi béke (1829) torôk uralom alôl orosz
fennhatôsâg alâ helyezte a két olâh vajdasâgot, Moldvât és
Havaselvét. A pârizsi béke (1856) felszabadîtotta a vajdasâgokat
az orosz uralom alôl és az eurôpai nagyhatalmak védelme alâ
helyezte. A Berlini Kongresszus (1878) egyesîtette azokat egy
fQggetlen orszâgban, amelynek kezdeti neve Rumélia volt, amit
késô'bb Româniâra vâltoztattak.)

14. A sors jâtékos fordulatâval Chebeleu leleplezte sajât
Achilles-sarkât. Azt mondja: "az Erdélyben élô' magyarok...
român szârmazâsûak", csak érdekbô'l tanultak meg magyarul és
valljâk magukat magyamak.

Remélhetô'leg egy Irgalmas lélek megmagyarâzza majd
Chebeieunak, hogy kûlônbôzô' népek beolvadâsa kétirânyû,
természetes târsadalomtudomânyi folyamat, amelyet korlâtozni
lehet, de megâlHtani nem. Egyûttélésben a kisebbség egy része
felszîvôdik a tobbségbe: a szegényebb réteg azonosuîni kîvân a
gazdagabbal, az alacsonyabb mûvelô'désû torekszik elémi a
magasabbat Chebeleu âltalânosîtô kijelentése teljesen alaptalan.
Ellenben az ellenkezô' tétel tudomânyosan igazolt. Tôbb milliô
magyar olvadt be a românsâgba 1330 ôta. Poni Petru roman
tarsadalomkutatô tudôs szâzadokra terjedô "hosszûsâgi"
tanulmànyàban kimutatta, hogy az 6-româniai népesség jelentô's
része magyar eredetû! Munténia (HavasalfÔld) tartomâny 8
(eight) milliô lakossâgânak 20.9 %-a magyar eredetû, Moldva 5
(ôt) milliô lakossâgânak 24.3 %-a és Olténia (Szôrény bânsâg) 2
és fél milliô lakossâgânak 39.9 %-a (!) magyar szârmazâsû. Ez
ôsszesen 3,884.500 magyar eredetû român népességet alkotott Ô-
Româniâban (Poni Petru: "Statistica Razesilor", Bucuresti, 1921,
a Român Akadémia hivatalos kiadâsa). A Român Akadémia
hitelesitô pecségével kiadott munka azt mutatja, hogy 1921-ben
Ô-Romània 15,500.000 lakossâgânak 1/4 része magyar
szârmazâsû volt!

Ugyanakkor magyarok imitt-amott még Erdélyben is
âtvedlettek românokkâ. Âltalânosan elteijedt, hitelesen magyar
eredetû tôrténelmi csalâdnevek az erdélyi românsâg kôzôtt:
Ardelean - erdélyi. Bob - bab, Caliman - Kelemen, Chereches -



Kerekes, Ciontea - Csonta, Crisan -Kôrôsi, Gheorghiu -Dej - Dési,
Ghera - Gere, Hatiegan - Hâtszegi, Hosu - Hosszu, Mera - Mérai,
Muresan - Marosi, Pop - Papp, Samarghitan - Szentmargiti,
Satmarescu - S2athmâry, Somesan - Szamosi, Suciu - Szô'cs, Suteu
-Sûto, Tampa - Tompa, Tautu - Tôth, Veres - Veress. Mellesieg,
a harcias kûlûgyi âllamtitkâr neve "Chebeleu" valôjâban
"Kebele" szintiszta székely kôzség ôsi nevében hangzâs szerinti
român îrâsmôdja. Kebele kôzség a Nyârâd folyô vôlgyében
fekszik, Maros-Torda vârmegyében. Az âllamtitkâr neve
kétsêgtelenûl mzigyar gyôkereire mutât ChebeJeunak azonban
nem kell szégyenkezni magyar eredete miatt, a mai românok
kôzôtt mâr 4 (négy)milliônâl tôbb sorstârsa van. Felesleges most
kirohannia, hogy nevét gyorsan valami "-escu" végzôdésre
kovâcsolja. Nem kell restellnie magât, hiszen politikai mintaképe
is jô magyar nevet viselt: Ceausescu a tôrténelmi Szôrénységben
hajdan "Csahos" (kikiâltô) volt!
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Mag. Csoknyai Péter CFelsôôr, Ausztria):

BURGENLANDI BESZÂMOLÔ

— kivonatosan —

A szerzô 23 oldalon 37 pontban foglalja ôssze "burgenlandi"
beszâmolôjât. Ebben kûlônôsen a cserkészettel, valamint a
Vitézi Renddel, az MHBK-val, és a Pâneurôpa Mozgalommal
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Részletesen beszâmol
mindarrôl a tevékenységérôl is, amelyek tolmâcsolâs, képviselet,
megjelenés szempontjâbôl a két szomszédos orszâg, Ausztria és
Magyarorszâg jô viszonyât elmélyîtette. Nagy csalâdi
elfoglaltsâga és betegsége ellenére is részt vett Szombathelyen a
Jeruzsâlemi Templomos Lovagrend magyar priorâtusânak elsô
ûlésén is. A lovagrendnek maga is tagja letL Javaslatâra a dr.
Konkoly pûspôk âltal felajânlott helyiségben - a tôbbi lovcig-
renddel kôzôsen - âllandô képzdmuvészeti kiâllitâst rendeznek.

Mûvészeti szempontbôl befejezte a mâr munkâban levd
kisebb tôrténelmi ônfigurâinak kifestését is, amelyek Hadik
Andrâs grôf és Nàdasdy Ferenc lovassâgi tabomok csapatainak
bemutatâsâra is kiteijednek Maria Terézia kirâly korâban.
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KIÂLLiTÂSOK

A XXXm. Magyar Kongresszus magyar emigrâciôs kônyv-,
képzo- és iparmûvészeti kiâllitâsa a szallô emeleti helyiségeiben
voit

Az emigrâciôs kônyvkiadâs termékeit ebben az évben is dr.
Nâdas Gyula Ârpâd Kônyvkiadô VâllaJata mutatta be; elfoglaJt-
sâgâra valô tekintettel leânya, dr. Ludànyi Andrâsné Nâdas
Juliaima helyettesîtette.

(Itt kell megemlitenûnk, hogy a kiâllitâs dr. Abraham
Mariann, az Ârpâd Akadémia rendes tagja, "Két vilâgrész
(Eurôpa-Amerika) tanâra" cimû 486 oldalas muvét, amelyet a
Magyar Kongresszus Arpâd-éremmel tûntetett ki, 500
példânyban az Ârpâd Akadémiânak adomânyozta,)

A mâsik kônyvkiâllitâs - kûlôn teremben - dr. Szathmâry
Lajosnak, az Ârpâd Akadémia tb. tagjânak ritka, szép magyar
kônyveit mutatta be: 'The Beautiful Bocks of Hungary
1473-1992" (A szép magyar kônyv ôt évszâzada) cimmel. A 87
darabbôl âllô értékes gyujteményben âz elsô' darab az 1473-ban
Budân Hess Andrâs nyomdâjâban készitett Cronica
Hungarorum, az utolsô pedig Cseh Gusztâv 60 fô'emberrô'I
készitett rézkarc-gyujteménye (Lâszlô Gyula elô'szavâval az
Eurôpa Kônyvkiadô gondozâsâban).

Az anyagot a chicagôi dr. Szathmâry Lajos tôbb mint 12,000
darabot szâmlâlô magyarsâgtudomânyi gyûjteményébô'l
vâlogattâk ôssze. 1989-ben az egész gyujtemény a chicagôi
egyetem Regenstein Kônyvtârâba kerûlt, mint a csalâd
adomânya.

A kettôs kônyvkiâllitâst igen elônyôsen egészitette ki Kûr
Csaba (Warren, OH) szobrâszmûvész rendezésében a képzô- és
iparmûvészeti kiâllitâs, amely minden vonatkozâsban
nevezettnek, mint az Ârpâd Akadémia mûvészeti fô'osztâlya
elnôkének hozzâértését és szaktudâsât dicséri.



A kiâllîtô mûvészek kôzûl kOlôn meg kell emlîtenOnk Kûr
Csabât szoborcsoportozatâval és kitûnô festményeivel, SzakàUas
Làszlôt mesteri fémvereteivel, Németh Edit nôvért nagyszerû
magyar motîvumu kézimunkâival, valamint Dosa Margitot
remekbe készûlt porcelânjaival.

Mind a kônyvkiâlUtasok, mind a képzô- és iparmûvészeti
kiâllîtâs sok lâtogatôt vonzott

Kozma Lajos fametszete az 1942-ben Kner Izidor kônyvnyomtatô
betCfivel készûlt kiadâsban.
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IRODALMIÉS MÛVÉSZEST

A XXXIII. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvész-
es jene megrendezésére aszâllô nagytermében november 26-ân,
penteken este 7ôrakor kerûlt sor.

Elsonek a megjelentek Kovâchné Bedrosziàn Âlmàszt
- ° us. H) énekmûvész vezetésével elénekelték a magy '̂̂es az amerikai Himnuszt

""^Stelt nagy terem kôzônségét vitézHar^^yne Kapossy Kati (Solon, OH), az Ârpâd Szôvetség tag)a
mû'sorvprf' " 1̂ Syesûlt Magyar Egyletek elnôke, mint
értéssel vezetteTe kôszontotte, s a mûsort hozza-

maSSKtmi^rrr^

Vitéz Haraszth

%



H.! 'l'i ..«j V4 •:'.'-..V, -. ' .-•*

• i . U

•., ♦

. dr. SzentWâray

^ irodaimi és muvészest kôzôtisége. M y^téz Haraszthy ^àsné
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IRODALMIÉS MÛVÉSZEST

A XXXIII. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvész-
estjének megrendezésére a szâllô nagytermében november 26-ân,
pénteken este 7 ôrakor kerûlt sor.

Elsônek a megjelentek Kovâchné Bedrosziàn Àlmàszt
(Columbus, OH) énekmûvész vezetésével elénekelték a magyar
és az amerikai Himnuszt

A zsûfolâsig megtelt nagy terem kôzônségêt vitéz
Haraszthyné Ka.possy Kati (Solon, OH), az Arpâd Szôvetsêg tagja
és a clevelandi Egyesûlt Magyar Egyletek elnôke, mint
mûsorvezeto, meleg szavakkal kôszôntotte, s a mûsort hozzâ-
êrtéssel vezette le.
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Vitéz Haraszthy Mikiôsné Kapossy Kati az Irodalmi és Mû'vészest mûsorvezetôje



Az irodalmi és mû'vészest kôzônsége. Az elsô' sorban Jeszenszky htvàn, dr. Szentkiâray
Ferenc a washingtoni magyar nagykôvetség képviseletében, vitéz Haraszthy Mikiôsné

mùsorvezetô, dr. PalasicsJànos, Abelovszky Eliz ésAbelovszky Ârpâd
(Szent Kiràlyi Gyôrgy)

A megnyitôt dr. Incze Lajos (Lewiston, ME), az Ârpâd
Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagja s a Magyar
Kongresszus âltal tôbbszôrôsen odaîtélt Arpâd-érem tulajdonosa
mondta.

Dr. Incze Lajos (Lewiston, ME):

VÉGVÂRIAK

Ebben a torténelmi pillanatban, amikor egymâs aggôdô
szîvdobogâsât hallgatjuk, a sors dôntô vîzvâlasztôjân felajzott
vârakczâssal nézûnk a kôzeljôvô hajnala felé. A végzet
kifûrkészheteden fejleményei ûj csillagképbe illesztették a
magyar nemzetet, ûj reményt ôntôttek a magyar szîvekbe, ùj
feladatokat helyeztek a magyar vâllakra.

Archimedes (Kr.e. 287-212), ôgôrôg lângészôriâs (szâmtan-
tudôs, mértankîsérletezô és felfedezô mémôk) a csavarfeltalâlâsa
utan azt mondta: "Adjatok egy szilârd pontot, és én kibillentem a
fôldgômbôt sarkaibôl"! Tudtommal senkisem adott neki egy



szilârd pontoL Az utôbbi négy-ôtév eseményei mégis a fôldgolyô
jelentékeny rèszét - Kôzép- és Kelet-Eurôpâban, Szibériâban -
kizôkkentették nyugvôpontjâbôl.

A mérhetetlen kiterjedêsû Szoyjet Szôvetség, a hajdani
"gonosz birodalom" (Reagan kôztarsasâgi elnôk szavai szerint;
"evil empire"), az emberiség ellen elkôvetett szômyû bûnei miatt
szemûnk lâttâra alkotô elemeire bomlott. A megtévesztés
homokjâra épûlt Csehszlovâkia kêt darabra mâllott. A véres
erdszakon nyugvô délszlâv âllam pedig a hârmas harctér
vérmezôin utolsô kînjaiban vonaglik.

Ez a szivbemarkolô idôpont parancsolja, hogy èles
meglâtassal ônmagunkba nézzûnk, és a zord idôk rejtélyébôl
kihâmozzuk a feleletet a magyar fennmaradâs lûktetô kérdéseire:
kik vagyunk, honnan jôvûnk, és innen hova megyûnk?

A szamok bûvészei azt mondjâk, 16 milliô ember él magyar
nemzettudattal a vilâgon, s ezzel nyelvûnk nagysâg szerint a 16.
helyen âll. De ne tévesszûk szem elôl, hogy ma négy billiônâl
tôbb ember tapossa kis bolygônk sorvadô anyafôldjét. Ebben a
tôméntelen emberiségben minden ôtôdik személy kinai; szâz-
milliôs nemzetekkel oszguk a fôldteke egyre sûrubben lakott
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felszânét és fogyasztjuk megûjîthatatlan természeti kincseiL E
csillagâszati méretû szâmok vetûletében elkerûlhetetlen, hogy
valôsâgtudattal beismeijûk a fâjô tényt: - tatâijârâs, tôrkdùlâs,
osztrâk kényuralom és orosz fajgyilkolâs kôvetkeztében —
feladatunkhoz mérten valôban kevesen vagyunk! Maroknyi nép
vagyunk. PCis nép létûnkre nagy nemzet feladatât kaptuk ôsi
ôrôkségûl. Hazânk szâzadokon keresztûl a nagy hadi népek
âtjârôhâza, a kisebb népek kapzsisâgânak célpontjavolt Duna-
vôlgyi tôrténelmûnk folyamân - a kuruc kôltô siralmaszerint - a
magyaraak "két pogâny kôzt egy hazâért omlott a vére".

Ârpâd fejedelem "Attila kirâly ôrôkségébe" vezette
nemzetûnket, az Uristen sajât kezével alkotott vadregényes
Kârpâtok koszorùjânak természetes bâstyâi môgé. De ha
vlsszatekintek az elmûlt tizenegy évszâzad vérviharos viszâlyaira,
szokszor tusakodom magammal: miért âllt meg a Kôzép-
Dunânâl, miért nem ment tovâbb, tâvol a gyakori hadjâratok
ûtkeresztezôdésétdl, Britanniâba, a mély tengervédôârka môgé,
Hispâniâba, a Pireneusok hôfedte ormain tùl vagy fagyos
Skandinâviâba, ahol a népvândorlâs lovas népei nem verték fel
a jâratlan ût porât?

De végûl mégis belenyugszom a magyar sorsba. Ha Genzerik
vandâljaival Karthâgôig nyomultunk volna, mabizonyâra arabul
dicsérnénk Allahot. Ha a nyugati gôtokkal Ibériâba
szâguldottunk volna, ma spanyolok lehetnénk. Ha Attila
harcosaival Galliâba lovagoltunk volna, ma mi is a francia
"gloire" napsugarâban sûtkéreznénk és tûlekednénk elsdségre a
nemzetek kôzôtt. Mindenképpen egy dicsôséges nemzet rég
elkallôdott, parânyl népcsopor^a lehetnénk!

De nem vagyunk angolok, arabok, spanyolok vagy franciâk,
még németek sem. Magyarok vagyunk! Rokontalanul, egyedOl,
karakânul.A mondâs illik rânk: "kis népvagyunk ugyan, de nagy
nemzet"! Kis arânyszâmunk ellenére lângolô szellemi
termékenységgel hatalmas diadalivet épitettûnk az emberi
méltôsâg, tudomâny, mûvelddés, haladâs, mûvészetés azemberi
életszinvonal ugarân.

Nem âll hatalmas pârtfogô rokonnemzet môgôttûnk; egyedûl
vagyunk. Ez ijesztd tény, de magasztos gondolât. A magunk
erején és sajât kockâzatunkra élûnk. De amikor visszanézûnk
mindaiTci, amit viharos szâzadokon ât magyar sziv érzett, magyar



ész kidongolt, magyar kéz teremtett, magyar kcird védelmezett,
magyar bânat megsîititott, az mind osztatlanul és kizarôlag a
mienk! Minden érdem a mienk sikerûnkért, minden felelôsség
szintén a mienk mulzisztâsunkért Kettô's kônywitelûnk mindkét
oldala teljes egészében a mi mûvûnk. Ônâllôkvagyunk; magunk
rajzoltuk meg ônarcképOnket, mi irtuk be nevûnket a
vilâgtôrténelembe. Teremto szellemOnk ragyogô eredményei,
lângolô lelkûnk legszebb érzelmei teljes egészûkben a mienk!
Nincs ennél magasztosabb, mélyebb, emberibb érzés a vilâgon!

Sok jelentds teljesîtményûnkért mâs nemzet fiai, leânyai
nyertek vilâghîmevet, gazdag anycigi jutaJmat Felmérhetetlen
mennyiségu kincset adomânyoztunk bôkezuen, viszontszolgâlat
nélkûl az emberiségnek. Tâltosok és vândor lantosok, ijâszok és
kardforgatôk, bôlcsek, kutatôk és felderitô'k, kisérietezô'k és
feltalâlôk, irôk és lânglelkû kôltok, tudôsok és mûvészek, hires
ôtvôsmesterek, szakemberek és becsûlt kézmûvesek, aranyszavù
papok, tûrelmes tanîtôk, szântôvetô fôldmûvelôk, békés
âllattenyésztô'k és virâgszereto jôlelkû nép utôdai vagyunk. Az
egész vilâg adôsunk valamivel: nincs a fôldkerekségen haladô
nemzet, amely nem kôlcsônzôtt eredményeinkbôl. A legnagyobb
nyelvek enciklopédiâi bôven be vannak hintve magyar nevekkel,
magyar tettekkel, magyar sikerekkel, magyar dicsôséggel,
magyar gonddal és bûbânattal. Joggal bûszkék lehetûnk
mûltunkra. Most pedig a mi feladatunk minden lehetôt megtenni
arra, hogy jôvô nemzedékeink zâszlôvivôi hasonlôképpen
bûszkék legyenek rânk! Felemelt fejjel hirdessék a vilâgnak:
dicsôség magyamak lenni!

A magyar népkôzôsség ma hét tagozatban él: a taplâlô édes
anyaorszâgon, ôt nemzeti kisebbségben, és az egész fôldgolyôt
âtolelô nagy magyar vilâgszôrvânyban, amelynek Jogszerint
polgârai vagyunk. De a nemzet lelke csak egy! Mind testvérek
vagyunk. Mint a Hetevény hét csillag, de egy csillagkép, a
magyarsâg csak egy nemzet a népek égboltozatan. A hét tag
mindegyike ragyogôan tûndôkôl a sajât fényében. Egyiknek sem
kônnyû a sorsa. A magyar fâjdalom ezrével termelte az
igazgyôngyôt a magyar lélekben, ami a mûvészetek elbûvôlô'
termékeiben bugyogott felszinre a lelki bôség apadhatatlan
forrâsaibôl.



Az egyetemes magyarsâg hét alkatrésze kôzôtt sorsunk
kûlônôsen nehéz keresztet helyezett a vilâgszôrvâny vâllaira.
Végvâri vitézek vagyunk valamennyien, zsold nékûli harcosok
érdemdûs nemzetûnk fennmaradâsâért. Majdnem elviselheteUen
emberfôlôtti feladat tôrte véresre vâllainkat: valahânyszor
nemzetûnk otthon rablâncon sinylôdôtt (kîvûlûnk csak az Uristen
tar^a szâmon, mily gyakran tôrtént meg velQnk!), egyedûl a

Làngi Mâria, dr. vitéz Lengyet Alfonz, Neszlényijudit, dr. SasvàriLàszlô,
Vicziân Zsuzsa és Haydu Gyôrgy (dr. Forray Pâl)

magyar szôrvâny tudott felsikoltani magyar fâjdalommal. Messze
a boni tâmaszponttôl — Amerikâban és Ausztrâliâban,
Kanadâban és Argentinâban, a fôldteke mindenjelentô's pon^ân
- ônmagunkra hagyva kell kûzdenûnk az egyetemes magyar
nemzetért, utânpôtlâs és felmento sereg kilâtasa nélkûl, gyakran
jutalom és elismerés nélkûl, a nemzeti becsûletért, tûlélésûnk
jogâért, amikor sajât magunk fennmaradâsa is néha kétséges.

Ebben arendkîvûli zord iddben hârmas jelszavunk: tûrelem,
âldozat és hûség. Ismétlem: tûrelem, âldozat és hûség - a remény
aranyfonalâval egy csokorba fûzve. Végvâri-Reményik Sàndor
meglâtâsa szerint, két régi bevâlt erdélyi jelige keretezi
kûzdelmûnk mûsorât: az egyik "itt és most"!, a mâsik "ahogy
lehet"! rideg magyar sors a sorsunk:nem szûlettûnkjôlétben, nem
szûlettûnk kényelemre, sem csupân egyéni érdekeink
szolgâlatara, sem tédenségre. Sorsunk a magyar kînszenvedés
kohôjâban forrott kl. Eletûnk magyarelrendelés. Bârhol is élûnk



a fbldkerekségen —az esô-erdôtôl a sivatag forrô homokjâig, a
buzatermô fekete fôldtô'l a sivâr jégmezôk pereméig bârmely
idegen nyelvkôzosségnek vagyunk becsûletes munkatârsai, -
szîvflnk titkos mélységében magyarok vagyunk, a Kârpât-
koszorûzta Duna-vôlgy az igazi hazânk! Egy megoszthatadan
szent nemzettest gyermekei Vcigyunk! A bonthatadan magyar
nyelvkôzôsség, magyarsâgtudat és eszme-egység tagjai vagyunk.
Egyûvétartozâsunk szilârd érzése nélkûl elsodrôdnânk a nyelvek
vilâgtengerén, mint a hullô falevél az ôszi szélviharban.

A nyelv az utolsô horgonykôtél, amely életûnk hajôcskâjât
ezer mérfôldrôl is a magyar anyafôldhôz kôd. (Nem mondom
"szûlôfôld", mert sokaknak kôzûlûnk a magyar fôld nem ringatta
bôlcsôjét, nem fogadja be koporsôjât. Az ôrôkkévalôsâg
kezdetére vârva, csontjaink nem porladnak egybe szeretett
ôseinkével.) A sors fukar kézzel osztogatta a sikert a magyamak,
mégis harcoltunk, panasz nélkûl, mert harcolnunk kellett. Léha
kalâsz nem emeli fejét vezetô szerepre a magyar ugaron. Lûktetô
szived és alkotô kezed nem sajât vagyonod, a nemzet tulajdona,
a magyar életkôzôsség igényt tart râ! Kebled az egyetemes
magyar érzelemvilâg szentélye. Pâradan érték vagy, mert ékes
magyar szôval beszélsz. Azerdélyi kôltô aggôdva int:

"Vigyâzzatok ma jôl, mikor beszéltek:
A nyelv ma néktek végsô menedéktek"! (Végvàri S.)

Nélkûlôzhetetlen vagy, testvér, mert kevesen vagyunk.
Langolô lelked a magyar szellem egészének része, dolgos két
kezed a magyar teljesitmény értékes mûszere. Ha bâgyadtan
leûlsz pihenni sorsunk ûtszélén vagy idd elôtt kidôlsz a
harcosok kôzûl, helyed ûresen marad a kûzdôk csatasorâban.
Amikor egyik ôsszefogô csûcsintézményûnk az elmùlâs
ingovânyâra lépett és komoly veszélyben van, a legszerényebb
magyar egyéni tehetség elherdâlâsa is halâlos vétek.

A nyelv a tâplâlô kôldôkzsinôr; nélkûle elsorvadunk. Ha az
elbûvôlô magyar szô elfogy a torkodon, ki beszélne holnap
magyaml, ki dalolnâ dseink ôthangù énekét, ki tartanâ elevenen
jôvendd évezredekre nyelvûnket, ezt a mély rejtélyt, ezt a ritka
kincset, ezt az egyedûl allô zenei remekmûvet, a tômôr, szabatos
kifejezés csodâjât, hâromezer éves ônâllô népi létûnk szellemi



ereklyéivel szînûltig tôltôtt kôzôs kincstârât? Ki hordoznâ
magasan a magyarsâgtudat dicsô zâszlôjât?

És ti, kîvûlrekesztett drâga véreim, egy hôsi ôsi nép ârva
saijai, nemzetûnk mostoha gyermekei, ha ti letuntôk a tôrténelem
porondjârôl, ki hallgat majd csendes estéken Kassân aNagysâgos
Fejedelem târogatôinak szâzadokon ât harsogô visszhangjâra? Ki
vigyâz Ungvâron Verecke hires û^âra? Ki figyeli a vândor-
felhôket a Kirâlyhâgô bércei fôlôtt? Ki dalol majd édes-
szomorùan nyâri pâsztortuz mellett a Hargitân? Ki figyeli Csaba
kirâlyfi ûgetô lovasait a Hadak U^ân? Ki hulla^akeseru kônnyeit
testvéri ûzenetûl a Maros vizébe? Ki szâmlâlja rôptûkben az
alfôldi darvakat Szabadka borus egén? Ki sôhajt fel magyar
imaszôval a Szerémségben? Ki âll majd ébren ôrt Lajtabân-
sâgban és Ôrvidéken? Mindennapi keserû kenyerûnk
szerzésének verejtékêt letôrôlve, ki mâs sôhajtana fel a csillagos
êgre esti fohâszul: "Uristen, mégis csak szép a kûzdelmes magyar
élet! Erdemes magyarui éini"!Latod, testvér,mindez a te rovâsod:
pôtolhatatlanul egyedûl vagy!

w
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Irodalmi és mûvészest: NeszlényiJudit, Sô Bernât, dr. Sasvâri Lâszlô,
Ruttkay Amoidné és Hetyey Sândor. (dr. Érdy Mikiôs)

Visszatekintve a megszépîtô messzeségbôl, nincs
gyônyômbb taj a vilâgon, mint a délibâbos alfôldi rôna, a
bûzakalâsszal ringô Mezôség, a nyâri szellôben hullâmzô
Balaton, a mâjusi esôvel duzzadô Tisza, a vadregényes Duna-
kanyar, a bûbâjos Bakonyerdô, az Isten két kezével megâldott
Tokaj, hôsôk vérével âztatott ôsi vâraink, karcsû templom-
toronnyal koronâzott dombjaink! És pâradanul szép

"Budapest, a Duna gyôngye,
Budapest, tilndérek kônnye..."

Lâtod, testvér, nincs vâlasztâsod. Béklyôba nyûgôzôtt a
magyar mûlt. Magyar pelenkâba pôlyâlt anyâd, magyar
altatôdalt dûdolt fûledbe szenderitôûl, magyar anyatej edzette
harcra cson^aidaL îgy csupân az lehetsz mindôrôkké, aminek
szûlettél: magyar, magyar mivoltunk minden âldâsâval és
keresz^ével, dicsdségével és âldozataval. Fiz sors, elrendelés,
végzet! Ez magyarbecsûlet!

Ha fâradsâg kînozza testedet és kétség gyôtri lelkedet,
hallgass a s '̂gô szivu kôltd intelmére:



"Ha minket is elfû a sors zivataija
Nem lesz az Istennek soha tôbb magyaija"!

Innen érezd sajât értéked egyedûliségéL, ebbôl merits ûj
buzgalmat a tovâbbi kûzdelemre nemzetedért!

Itt âllunk bât, életfogytiglan a fajszeretet rabszîjâra fÏÏzve.
Nincs szabadulâs, nincs bûvôhely, nincs mentegetô'zés. Nincs
menekvés a rettenetes babiloni fogadalom alôl:

'Jeruzsâlem, Jeruzsâlem,
szàradjon el a két kezem,
ha rôlad megfelejtkezem".

Jelképesen bar, mindannyiunkra vonatkozik a kôlto itélete:

"A nagyvilâgon e kîviîl nincsen szâmodra hely;
Âldjon vagy ver/en sors keze: itt éJned, és
meghalnod kell".

(Vôrôsmarty Mihâly)

De ne csOggedj, testvér; hamarosan jobb idôk jônnek, mert
jônniûk kell. Fénysugarai mâr megjelentek a lâthatâron. Egy régi
bôlcs mondas szerint: "a vilâgegyetemben semmi sem âllandô,
csak a vâltozâs". Nem lehetûnk sorsOldôzôttek mindôrôkké. A
kôltô'i lâtnok megjôsolta: tiszta sziwel és jogos vârandôsâggal
nézhetOnk a kôzelgd szebb magyar pirkadatba, mert Trianon ôta
Isten igazaban

"megbûnhôdte mâr e nép a multat s jôvendôt!"
(Kôlcsey Ferenc)

*

A megnyitô utân Marczi Zoîtàn (Cincinnati, OH) zongora-
mûvész, az Arpâd Akadémia mûvészeti fdosztalyânak rendes
tagja, Bach-Ldszt "G-moll fantâzia" cimû mûvét mutatta be
pâratlan mûvészettel és le nem îrhatô sikerrel.

Harkay Rôbertné Somkuthy Jôzsa (New York, NY) kôlto
sajât verseibôl adott elô osztatlan elismeréssel. "Vadludak" cimû
kôlteményét, teljes egészében kôzôljOk:



Irodalmi és mû'vészest: NesziényiJudit, S6 Bemât, dr. Sasvâri Lâszlô,
Ruttkay Amoidné és Hetyey Sàndor. (dr. Érdy Miklôs)

Visszatekintve a megszépîtô messzeségbôl, nincs
gyônyôrubb tâj a vilâgon, mint a délibâbos alfôldi rôna, a
bûzakalâsszal ringô Mezôség, a nyâri szelldben hullâmzô
Balaton, a mâjusi esôvel duzzadô Tisza, a vadregényes Duna-
kanyar, a bûbâjos Bakonyerdd, az Isten két kezével megâldott
Tokaj, hôsôk vérével âztatott ôsi vâraink, karcsû templom-
toronnyal koronâzott dombjaink! És pâradanul szép

"Budapest, a Duna gyôngye,
Budapest, tundérek kônnye..."

Lâtod, testvér, nincs vâlasztâsod. Béklyôba nyûgôzôtt a
magyar mûlt. Magyar pelenkâba pôlyâlt anyâd, magyar
altatôdalt dûdolt fQledbe szenderitôûl, magyar anyatej edzette
harcra csontjaidaL îgy csupân az lehetsz mindôrôkké, aminek
szûlettél; magyar, magyar mivoltunk minden âldâsâval és
keresztjével, dicsôségével és âldozatâval. ELz sors, elrendelés,
végzet! Ez magyar becsûlet!

Ha fâradsâg kinozza testedet és kétség gyôtri lelkedet,
hallgass a sajgô szîvu kôltd intelmére:



"Ha minket is elfû a sors zivatarja
Nem lesz az Istennek soha tôbb magyaxja"!

Innen érezd sajât értéked egyedûliségét, ebbdl merits ûj
buzgalmat a tovâbbi kûzdelemre nemzetedért!

Itt âllunk bât, életfogytiglan a fajszeretet rabsâjâra fuzve.
Nincs szabadulâs, nincs bûvôhely, nincs mentegetôzés. Nincs
menekvés a rettenetes babiloni fogadalom alôl:

"Jeruzsàlem, Jeruzsàîem,
szàradjon el a két kezem,
ha rôlad megfelejtkezem".

Jelképesen bâr, mindannyiunkra vonatkozik a kôltd itélete:

"A nagyvilâgon e kîvùl nincsen szàmodra hely;
Àldjon vagy veijen sors keze: itt élned, és
meghalnod kell".

(Vôrôsmarty Mihâly)

De ne csûggedj, testvér: hamarosan jobb idôk jônnek, mert
jônniûk kell. Fénysugarai mâr megjelentek a lâthatâron. Egyrégi
bôlcs mondâs szerint: "a vilâgegyetemben semmi sem âllandô,
csak a vâltozâs". Nem lehetûnk sorsûldôzôttek mindôrôkké. A
kôltô'i lâtnok megjôsolta: tiszta szîwel és jogos vârandôsâggal
nézhetûnk a kôzelgô szebb magyar pirkadatba, mert Trianon ôta
Isten igazâbcin

"megbûnhôdte mâr e nép a multat s jôvendôt!"
(Kôlcsey Ferenc)

*

A megnyitô utan Marczi Zoltân (Cincinnati, OH) zongora-
mûvész, az Arpâd Akadémia mûvészeti fdosztalyânak rendes
tagja, Bach-Liszt "G-moll fantâzia" cimû mûvét mutatta be
pâratlan mûvészettel és le nem irhatô sikerrel.

Harkay Rôbertné Somkuthy Jôzsa (New York, NY) kolto
sajât verseibôl adott elô osztatlan elismeréssel. "Vadludak" cîmû
kôlteményét, teljes egészében kôzôljûk:



A VADLUDAK

Aranysârga faleveleket sôpôrgettem
hâzunk elôtt egy késô délutân;
az ôsz mâr tôbb hete, hogy bekôszôntott,
szinpompâba ôlto2rtek a fâk;
komlottem vadméhek zûmmôgtek,
balzsamos volt a lég,
a nagyvâros felett bûcsûzôul
tûndôkôlt, ragyogott az oktôberi ég.

Âbrândozasombôl egyszer csak felriasztott
egy régi, régi ismerôs hang:
az eget hirtelen benépesitették
csoportokban repûlô gâgogô vadiudak,
ôsztônôsen vonulva, tolôdvîi,
vâltogatva egymâst,
vé-betus bûcsûleveleik

a fehér felhdkre irtak.

Mcigyar madâr a vadlûd? Nem hiszem;
de mégis oly nehéz lett a szivein,
mert emlékeztettek a megye hatarâra,
a Marcal folyô szitakôtô's, pitypangos partjâra,
ahol gyermekkoromban annyiszor lâttam
vadiudakat hûzni a Sâghegy irânyâban.
Te mezidâbas, szeplôs kis pâsztorfiû,
te is nézted dket; emlékszel,
vadvirâgokbôl egyszer koszorût
fontâl a fejemre, mint a mesékben:
én a kirâlykisasszony, te a disznôpâsztor,
de nem nyerted el a kezem s a fele kirâlysâgot,
egy nap hirtelen, minden elveszett...
ez fâj még mindig, hogy volt és elveszett.

Hagyjatok mâr békén, ti régi, szép képek;
mikor lesz mâr vége az emlékezésnek?
Haragszom râtok, villâsfarkû fecskék,
ciripeld tûcskôk, ezûstôs jegenyék
mondjâtok, meddig él egy érzés,
harminc, negyven évig?



Csak nem fognak mind elkîsémi
életem végéig? Nem, azt nem akarom,
nem, azt nem engedem;
hogy megnyugodjék végre âbrandozô szîvem,
édes-bûs âlmok meglâtjâtok, tûljârok eszeteken:
minden emlékképem fiôkomba zârom,
a zârban a kulcsot kétszer megfordîtom,
a kulcsot pedig, hogy meg ne talâljam,
hosszu, hosszû îvben messze elhajîtom...
de nem tudom: aranylâncon, a nyakamba fûzve,
itt, a szîvem fôlôtt hordom.

il
A Magyar Bàïon: Stirîing Gyôrgy és /e/esége, NeszîényiJudit, dr. Sasvàri Làszîô

(dr. ÉrdyMikiôs)

Ezutân Abelovszky Eliz (Worthington, OH) felolvasâsa
kôvetkezett "Becsûletbeli" cîmmel.

Abelovszky Eliz (Worthington, OH):

becsVletbeu

Valaki azt mondta nekem nem régen: kônnyu neked sokat
tudni a tavkôziésrôl, mert féijed korâbban tâvkôzlési kutatô
mémôk volt.



Bizonyos szazalékig ez igaz is, mert azt valôbaji tô'le tudom,
hogy egyetemista korâban még lâmpâs vagy csôves râdiô
készûlékek voltak, a TV csak elméleti tudomâny volt még, a
telefon is mâskênt mûkôdôtt, még egy szép kisasszony is kellett
ahhoz, hogy a két hivôfél egymâsra taJâljon.

Azutan jôtt a tranzisztor hôskora, de par év alatt kindttûk azt
is. Édes uram mâr digital-szisztémâban tervezte Amerikâban a
telefonkôzpontokat, de napjainkban mâr az is môdosult;
beletettek egy "fiber optic"nevu csodaszert, aminek segitségével
ûgy halljuk hazai rokonaink hangjât, mintha a szomszéd szobâbôl
beszéinének! De el kell mondanom, hogy még nem is ismertem
férjemet, mikor mâr sokat tudtam a tâvkôzlés kûlônbôzô
môdjairôl.

Az egyik ilyen hirkôzlôt ûgy hîvtâk, hogy Rozi néni. Nem
volt ugyan semmilyen képzettsége a hirkôzlô szakmâban, tejet
ârult a Duna-kanyarban. Igy kiabâlt be minden hâzhoz:
Nagysâgâm, finom, firiss falusi tejet hoztam, meg jô hîreim is
vannak!

Erre a legtôbb nagysâga, ha kûlônben nem is akart tejet
vâsârolni, egy fél litert mégis csak vett, hogy hallja Rozi néni
hireiL

Még megjegyzem, hogy a vevôi kôzôtt nem volt egyedenegy
erdélyi fejedelem sem, csupân ûgy alakult ki a két vilâghâborû
kôzôtt a magyar demokrâcia, hogy a hâzmestemék, libâskofâk,
de fôleg a vevôk is megkaptâk a Nagysâgos Fejedelem rangjât

Rozi néni hires volt arrôl, hogy nemcsak gyorsan teijesztette
hireit, hanem olcsôn is: nem tett érte egy fîllért se a tej ârâhoz,
mint a mai hirkôzlôk. Képzeljûk, mennyivel olcsôbb lenne sok
élelmiszer, meg iparcikk, ha Rozi néni teijesztené a hireket itt,
Amerikâban is, nem az ABC, CBSvagy a tôbbi drâga hirhâlôzat!

Azt hiszem azonban, hogy nem kell tûlzottan hang-
sûlyoznom, hogy a Horthy-rendszerben nem biztâk teljesen Rozi
nénire a hirkôzlést. Volt râdiô, sok jô ûjsâg igazmondô
riporterekkel.

Ne tessék nevetni: hajdanâban tényleg voltak igazmondô
riporterek is! S orszâgszerte volt a falvakban egy kisbirô. Az ô
feladata volt, hogy hetenként 2-3-szor végig szaladjon a falu utcâin



és élénk dobpergéssel csalogassa ki a kiskapuba a lakossâgot,
hogy meghallgassa a kôzérdekû hîrekeL

îgy kezdte el: kôzhîrré tétetik elôszor, azutan mâsodszor,
harmadszor, néha még ôtôdszôr is. Ennél tobb hîre ritkân volt,
mert a kôzség bôlcsei szerint nem kâptalan az emberek feje,
ki tud annyl temérdek hirt egyszerre megjegyezni?

A dobolâs eredményessége ûgy elteijedt a kôztudatban, hogy
a pletykâs asszonytôl îgy ôvtak: el ne mondd annak, mert az
annyl, mintha kidoboltatnâd!

Gyakran hallottam én is dobolâst, de azthiszem, egykôzhîrt
sohasem felejtek el, pedig talân tiz éves lehettem abban az
idôben. Mikor az ôtôdik hiréhez ért a kisbîrô, komolyabb, kissé
ûnnepélyesebb lett és kb. ezt mondta:

A Hivô Kovâcs Jânosékat nagy csapâs érte. Tehenûk
kényszer-vâgâsra kerûlt,de betegsêgét nemlenyelt szog vagy drôt
okozta. Az âllatorvos nem engedélyezte a mészarosnak a hûs
kimérésèt. A kôzség vezetôsége ezt az ûgyet a becsûletbeli
biztositas csoportjâba sorolta. Arrakéri a vezetô'ség a lakossâgot,
hogy vegyen mindenki fél, egy vagy aki teheti, két kg. hûst Az
âmsitâs a Hivô Kovâcsék hâzânâl lesz pénteken és szombaton.
Egy kg. hûs ara 80 fîllér.

Hivô Kovâcsékat én is ismertem, azt is tudtam, hogyan
keletkezett a nevûk. Hârom Kovâcs Jânos volt a faluban. A
sôtéthajû lett a cigâny Kovâcs Jânos, a himlôhelyes a Ragyâs
Kovâcsjânos.

A Hivô Kovâcs Jânos nagybâtyja Amerikâbôl tért vissza.
Hazahozta megtakaritott pénzét, meg a baptista vallâsL Ô lett
annak papja, a rokonsâg a gyûlekezete ésJânos gazdâbôl pedig
a Hivô Kovâcs. A baptistâk ugyanis rôviden csak hivôknek
nevezték magukat

Az utca, ahol laktak, olyan volt, mint egy mézeskalâcs falu.
Alacsony, zsûpfedeles hâzak,talpig hôfehéren sorakoztak egymâs
utân. Minden hâz elôtt volt egy pâr lépésnyi kiskert, ahonnan
mâlyva, muskâdi, rôzsa, viola, orgona kandikâltki, attôl fûggôen;
mikor melyiknek volt virâgzô ideje. Festôien szép, jôszagû utca
volt ez.



Pénteken reggel anyâm engemet kûldôtt el hûsért ezekkel a
szavakkal: szépen és illedelmesen kôszonj és végy két kg. hûst.

A zsûpfedeles hâzak utcâjâban utolértem Madarâsz nénit, aki
szegény ôzvegyasszony voit Kôzelûnkben lakott s gyakran jôtt ât
kisebb munkâk elvégzésére. Tél idején mindig kora reggel jôtt,
mert akkor nemcsak éhezett, hanem fâzott is. Dyenkor mindig igy
kôszôntôtte a csalâdot: "Adjon Isten jô reggelt mindnyâjan
kegyelmeteknek. Egészségûkre az éjszakai nyugodalom.
Engedelmet kérek a korai zavarâsért".

Anyâm erre mindig azt felelte: "Készen van". Miutân soha
nem lâttam semmit, ami Madarâsz néni szâmâra elkészûlt volna,
egyszer megkérdeztem anyâmat:"Mondd, édesanya, mi van
készen mindig, amikor a Madarâsz néninek ezt mondod?"

Anyâm elnevette magât, âtôlelte vâllamat és ezt mondta:
"Kislânyom, az engedelem, amit ô a korai zavarâsért éntôlem kér,
az nâlam készen van. Ha felnôsz, te is igy felelj majd a hasonlô
kôszôntésre, hogy ne legyen rossz érzése a szegény embemek
tovâbbi kérését elmondani".

Ne felejtsûk el, a 30-as években a Trianon iszonyû csapâsât
az egész vilâgon végigfutô gazdasâgi vâlsâg a nemzeti nyomor
fogalmâig sûlyosbitotta. De nemcsak mi, hanem a gyôztes
hatalmak, kôztûk a gazdag Amerika is félelmetes nyomorral
kûszkôdôtt olyannyira, hogy még ma is elrettentô példaként
emlegetik, ha a gazdasâgi bajok kerekednek felûl.

Madarâsz néni megkérdezte tdlem: 'Te is becsûletbeli
ûgyben jârsz?"

Kérdôn néztem râ s ô igy folytatta: "Hivô Kovâcsékhozjôssz
te is, ugy-e?"

Kovâcsék hâza, talân még az udvara is, frissen volt meszelve.
Kovâcsné ûnnepi ruhâjâban âllt a konyhaajtôban. Madarâsz néni
igy kôszôntôtte: "Adjon Isten jô napot kigyelmeteknek, meg
vigasztalâst is, elhoztuk a becsOletbelit."

'Jôl tette, drâga nénémasszony, irja be a nevét abba a
kônyvbe".



Elôbb Madarâsz néni belenyûlt sokrâncû szoknyâja zsebébe,
elôvette zsebkendôjét, aminek sarkâba volt kôtve egy kis aprô
pénz. Kivette a 20 fillérest és egy kissé szégyenkezve mondta:

"Én csak negyed kilôt veszek. Ennyit szoktam venni minden
vasâmapra". A megmaradt 2 fillérest visszakôtôtte a zsebkendôbe
s kissé pironkodva mondta:

"¥jz kell még nekem vasâmapra, a perselybe".

Én is beirtam édesapâm nevét, meg azt, hogy 2 kg. hùst
veszek 1.60 (egy pengô 60 fîllérért) Dyen jô pénz volt a két
vilâghâborû kôzôtti magyar pengd. 40 fillér volt egy fél kg. hûs,
ami 5 dekagrammaJ tôbb, mint egy font!

Kôzben tôbben is jôttek. Kôszônés utân mindenki azt
mondta: "Elhoztuk a becsûletbelit". Aztan beîrtak nevûket a
kônyvbe, s egy-két vigasztalô szô utân elmentek. Mindenki hûs
nélkûl!

Hazamenve elmondtam a furcsa hûsvâsârlâst apâmnak kb.
ezekkel a szavakkal: "Én nem tudom, mit mondjak édesanyânak?
Elkûldôtt hùst venni Kovâcsékhoz. Beirtam a te nevedet egy
kônyvbe, odaadtam a pénztis én nem kaptam érte semmit"!

Apâm a térdére ûltetett, s néhâny mâsodpercig csendben
maradt.

Ez a térdre-ûltetés mindig nagyon Onnepélyes dolgot
jelentett. Valami nagy jelentô'ségu tôrténelmi tényt, dicsôséges
vagy gyâszos eseménytmondott el hazânk tôrténetébôl. Mârcius
15. tâjân mindig elôvette nagyapâm 48-as honvédsipkâjât is.
Ennyi maradt meg ugyanis felvidéki vagyonâbôl. A kiegyezés
utâni kôzkegyelem csak a fejére vonatkozott, birtokât "csâszârhû
tôtok és svâbok" kôzott elosztottâk, amig ô Olaszorszâgban ette
az elûzott szabadsâgharcosok kônnyel âztatott kenyerét.

Édesapâm mâr nagyon régen az égi mezokôn okta^a a kis
angyalokat Magyarorszâg dicsô torténelmére, amibôl most egyet
- rajtam keresztOl - elmond:

"Tudod, kislânyom, ez a terûJet a tôrôk hôdoltsâg idején
iszonyûan sokat szenvedetL Nem volt megszâllva a tôrôkôk
àltal, csak nagyon kôzel voltak, s gyakran betôrtek rabolni.
Elvitték a serdilld i^akat, hogy felneveljék janicsâmak, szép
fiatal lânyokat a hâremeikbe, elhajtottak szarvasmarhâkat,
lovakat, néha felgyûjtottak egy-egy hâzat is. Az osztrâkok sem



voltak sokkal jobbak hozzànk. Ôk is bejàrtak rabolni.
Természetesen bilntetésbôl, mert a tôrôkkel cimboràltunk.

îratlan tôrténelem ez, apàrôl-Rûra szâllô. Fizikai éîetiinket
megnyomoritotta, de talàn ettôl lettiink lelkileg erôsebbek. A
megmaradàsért folyô kilzdelem alakîtotta ki azokat a szép
emberbaràti szokasokat, amelyekbôl ma te is làthattâl egyet!

Ezek a nagyon szép és krisztusi cselekedetek az iszonyû
érzelmi ês anyagi veszteségeket a szeretet ôsszetartô és gyôgyitô
erejével elvîselhetôvé tették.

Az ilyen eljàràst az 1848-as szabadsàgharc leverése utân
nevezték el "becsûletbeli biztositas"-nalc. Akkor is sok volt a
tragédia és ez a hivatalosan politikamentes segitôszolgàlat nem
provokâlta az osztrâkok amûgy is puszdtô haragjàt.

Ennek a biztositàsnak nem volt irott szabâlya, sem
végrehajtô ereje. Az embereknek pénze sem volt, aminek
megvolt az az elônye, hogy nem kellett râ vigyâzni!

Csupàn az kellett hozzà, hogy a kôzség vezetôi
megàllapitsàk, hogy a tragédia vagy a kàr beletartozik-e abba
a csoportba, amelynek enyhitésére ezt a szép mozgalmat
létrehoztâk. Az elsô és fôszempont az volt, hogy ônhibàjân
kîvûl tôrtént a tragédia.

Ilyen eset volt a Kovâcséké is. Tehenûk megbetegedett,
elôbb azt hitték, szôget nyelt, ezért vâgta le a mészâros. Az
âllatorvos szerint lépfene okozta betegségét, ami sûlyos fertô'zo
betegség és ember is elkapha^a, Ezért kellett mindent lelocsolni
klôrmésszel, mégazudvartis, aholazâllatvégigmenL Ésmindent
el kellett âsni. Ez az eszmei hûsvâsârlâs lehetô'vé teszi nekik, hogy
egy mâsik tehenet vâsâroljanak, amire nagy szûkségûk van aratas
tâjân, mert ez volt az egyik igavonô âllatuk is.

Most az szeretném még elmondani neked, hogy akkor is,
mikor mi mâr nem leszûnk, ti âpoljâtok tovâbb ezt a szép szokâst
és sohase felejtsétek el, hogy aki segitségre szorul, azt segiteni kell!
És azt sem felejtsd el soha, hogy nem a te privilégiumod
eldônteni, hogy megérdemli-e?"

Ez a torténet régôta melengeti szivemet s azért irtam le
mindezt MA, mert a mai magyar nemzet 30-40 %-a a
"Becsiïletbeli biztositàs" kategôriàjâba zuhant.' S "magyar
nemzetben gondolkodva" elmondhatjuk, hogy ônhibàjân kivill!



A morâlis és anyagi csôdbe hajszolt orszag a segîtség ezerféle
môdjât igényli! A jô testvéri és biztatô szavak: a tudomânyos és
technikai segîtség; az életszînvonal és a kôzerkôlcs javîtasânak
sOrgetése; a hazaszeretô tisztesség feltâmasztâsa; befogadô
hazâink rokonszenvének és anyagi segîtségének nôvelése hazank
és népOnk irânyâban: ez mind a segîtség egy-egy môdja!

S hadd mondjam el édesapâm intelmét most mindyâjunk
felé: "Nem a mi privilégiumunk eldônteni, hogy megérdemlik-e?

* * ★

Kovâchné Bedrosziân Âlmâszt (Columbus, Ohio) ének-
mûvész — Marczi Zoltàn tehetséges zongoramûvész kitûnô
kîséretével - îskolâzott, szép hangjân eldadott énekszâmaival
"Délvidéki kihalô népdalkîncseink"-bdl mutatott be - nagy
sikerrel —néhâny szâmoL

Ft. Mustos Istvàn, Sch. P. (Passaic, Nf): "Sîk Sândor
emlékezete" cîmmel méltôképpen hôdolt nagy rendtârsa
halâlânak 30. évfordulôjân. Sîk Sândor, a kivâlô kôltd, nagy
cserkész, a szegedi egyetem irodalomtorténeti tanâra, a piarista
rend fônôke: 1963. szeptember 28-ân hunyt el.

Ft Mustos Istvân, Sch. P. (^Passaic, N[);

SÎK SÂNDOR EMLÉKEZETE

Az Isten kOld, testvêreim, tinéktek,
Hogy sugaral eleven tùzét,
Arrdk Arcàrôl a szîvembe égtek,
Sugârozzam csendesen szerteszét
A testvéreknek, kik az éjben jâmak,
Az Isten-kUldOtt szentjânosbogàmak".

Sik S.: Kôltemények, 1916.

îgy fogalmazza meg szerényen élete hivatasât Sîk Sândor, a
becsûletes magyar, az îrô, a kôltô, a szerzetespap, de tudjâk, akik
életének tanûi voltak: munkatârsai, rendtarsai, volt nôvendékei és
a ma is egyre nôvekvô olvasôk tâbora, hogy ô tôbb volt, mint az
éjben pislâkolô "szengânosbogâr":



Hosszû évtizedeken ât irânymutatô fény a Trianont kôveto
sûriï sôtétségben, fâklya az elôrehaladôk vezetésében, vilâgosan
égô làmpàs a keresztény és magyar utat keresôk életében, és
csonkig égô gyertya, amely a magyar sors oltârân égett, égett
Istent dicsôîtve, de égett âldozatot bemutatva is.

Harminc éve hait meg Sîk Sândor, a piarista, a pap, a poéta,
évtizedeken keresztQl a keresztény magyar szellemi élet egyik
kimagasiô egyénisége, akire ugyancsak âll a prôféta szava: "Qui
multos erudiunt ad iustitiam, fulgebunt quasi stellae ad
aetemitatem (Dan. 12,3) - "Akik sokat tanitanak az igazsâgra,
csillagként tûndôkôlnek az ôrôkkévalôsâg egén". - Mécses és
fâklyEL, parânyi csillag és egyben ûstokôs Sîk Sândor korânak
szellemi életében, aki tudott fényt talâlni a sôtétségben, tudott
meleget adni a hidegségben és tudott mindig ember és magyar
lenni az embertelenségben és a magyar éjszakâban.

Sîk Sândor 1889. januâr 20-ân szûletett, Budapesten. SzQlei
Gôdôllôn éltek, édesapja ûgyvéd volt. Édesanyja egy évben,
néhâny hêtre Sândor szûletése utân veszti el Sândor 7 és 5 és 4
éves testvéreit, majd 1899-ben féijét, az akkor tîz éves Sâjtdor
édesapjât. A kis Sândor nagyon szerette a "csupa szeretet"
édesanyjât. Életrajznak is beillô versciklusâban, a "Fekete
kenyér"-ben (1931) igy ir errôl az édesanyârôl:

ISTEN FORRÂSA

Ô, nyâri vasâmap reggelek!
Ô, fecskék firiss zenéje!
Anyâmmtil a kastélykerten ât
MegyOnk misère.

Kezében ôregszemû olvasô
S egy nyûtt Elmélkedések.
Es minden ember ismerôs,
Amerre nézek.

És minden ember rânk mosolyog
És rânk kôszon utcahosszat
Mindenki kapott mâr tôle jôt.
Es senki rosszat.



Ha îmi kell idegen levelet,
A jôtanâcs ha drâga,
Ha elfogyott a liszt, a 2sîr:
"Majd ad a Sîk-naccsâga!"

Kis ârvâkért ki tudja mas,
Labât térdig lejâmi?
Beteget mâs virrasztani ki fog,
S halott szemét lezârni?

Hâzak és szivek titkai

Elôtted nyitva régen.
De mit tudjâk az emberek,
Mi vagy te nékem!

Mit tudjâk az emberek,
És el hogy is beszéljem,
Hogy anya és testvér és barât
Vagy egy személyben.
Hogy a szemembdl olvasod.
Mit volna szeszélyem ennem.
De ragyogsz, ha kigyûl a gondolât
Szikrâja bennem.

Hogy testem lâgy pâmâja vagy,
És lelkem ihletoje,
Isten forrâsa: életet

Iszom belô'le.

A gyâsszal és jâtékos gyermekkorral teli gôdôlldi elemi
iskolai éveket a Pestre bejârô gimnazista évek vâlqâk fel, a jô,
jeles, majd kitunô alsô, majd a felsô gimnâzium elején megérik
benne a gondolât: pap lesz éspedig piarista: a "Pietas et Ldtterae"
"Vallâsossâg és a tudomânyok" jeligével nemzedékeket neveld
piarista tanitôrend tagja, amelynél kôzépiskolai tanulmânyait
végezte.

1902-ben megjelenik elsd verse nyomtatasban a "Zaszlônk"
cimu i^ûsâgi folyôirat elsô' évfolyamâban. Elvégzi a szerzetesi



prôbaévet (noviciâtust), majd a két utolsô kôzépiskolai évet a
Rend kecskeméti gimnâziumâban.

Tanâri-papi pâlyâjân olyan mesterekkel ismerkedik meg,
mint Ba.la.nyi Gyôrgy, Zimànyî Gyula, Beôthy Zsolt, RiedI
Frigyes, Schûtz Antal. 1910-ben teszi le a tanârvizsgât, szerez
doktorâtust (doktori értekeziete Mindszenty Gedeonrôl, a XDC.
szâzadbeli papkôltôvel foglalkozik), 1911-ben pappâ szentelik,
1910/11-ben Vâcott tanâr. Kôzben îija verseit, ismerkedik az
akkori "Nyugat"-os îrôcsoport ûj hangjâval. Nem tud a
"nyugatosok" korai, eléggé éles, talân éppen kihivô hangjâval
egyetérteni, ô nem kérkedni akar azzal, hogy ô mas, hanem
egyszeruen mas azâltal, hogy az emberit és az istenit egy
lâtomâsban lâ^a, s ebben a lâtomâsban, bâr nagyon is ember
marad, de lâtnoka lesz a tôbbnek, mint a csak emberi szemmel
nézô'k. Amit énekel, az sohasem csak "dal", az ének, himnusz és
zsoltàr és verseinek îrôja ônmagât nemcsak gazdagon adô,
hanem a jô ûgynek, igazsâgnak, szolgâlatnak âtadô lâtnok is.

Amit szemmel lâtunk, az lehet szép, nagyszerû, amit belsônk
lât, az a "titok", a "végtelen" lâtâsâhoz vezet:

A MECSES

Tâijuk ki szivûnket, hadd jâija fûrge szél,
Es tuzzel simogassa az ûj nap arany ujja.

Mert szâllton szâll az ôra, s az est jô kônnyesen,
Sok bolygô tuz kisért és ingô, âlnok âmyak,
És minden régi sirok rémei visszajâmak.
Akkor fâradt szemûnket hûnyjuk le csôndesen.

És gyûjtsuk meg a mécsest, a belûlvalôk mécséL
Tflznél tâgult szemmel lâss ôsi titkokat,
A percek suhanâsât, a kônnyek szûletését,

Titkât a titkos mûltnak s a titkosabb jelennek
S az eljôvendôségnek, és mindent és magad.
És îij egy csendes himnuszt a kettôs végtelennek.

(A "Belûlvalôk mécse" 1912,ÔsszesVersai, 39. oldal)



A maga û^'ât keresi, azt is jâija és.vezet rajta mâsokat is. Fz
azonban nem kônnyu ût:

A MÂSODIK SZÛLETÉSRÔL

Szuk ôsvényen magamban jârok.
Jobbrôl ârok, balrôl ârok.

Kôdben és porban, fâzvci, félve,
Jârok, didergek sok-sok éve.

Vilâgtalan Vcikon szûlettem,
De mâr tudtam, hogy lâtni lettem.

Amikor még csak félig voltam,
Az egész életet daloltam.

Sârban jârtam, sivâr sôtétben,
Keseru kônnycsepp volt az étkem.

Szazszor elestem, szazszor keltem,
Sôtlan kenyerem sîrva szeltem.

Es didergôn, sîrôn, rekedten,
En akkor is csak énekeitem.

Tudtam, hogy egyszer odaérek,
Hogy egyszer enyém lesz az Elet

Elalszanak a csalfa lângok.
Es megôlelem a vilâgot
Hogy egyszer, egy hivadan esten,
MegszOletik bennem az Isten.

A mért az ôsvényt végigjârtam.
Es meg nem âlltam, sose âlltam,

S ha rongyosan, ha megtiportan,
Mindig az Egészet daloltam,

Most mâsodszor is megszûlettem,
A zsoltar égd ajka lettem.

Himnusza lettem tuznek, fénynek:
Eneklô tuz és tuzi ének.

(ôsszes Versei, 63. oldal)



Ezek a sorok ûtkeresés, helyfoglalâs, de kimondâsa annak is,
hogy a vallâsos lira felelôsségteljes kûldetés az olvasôk felé,
amelyet hivatâstudattal kell vâllalnia a becsûletes magyar
kôltdnek. Vâllalta!

A "Szemben a nappai" (1910) cimû versciklus merész
nekiindulâsât kôveti a "Beltilvalôk mécse" (1912) cîmû ciklus, a
bensô érzés, a kora kérdései megoldâsainak keresésével
azonosîtja ônmagât. A "Kôltemények"-hen (1916) az I.
vilâghâborù elôtti csendesebb és mégis ideges idôk hangulatat
êrezzûk. Egyre jobban tudatossâ vâlik benne a tanîtô, a kôltd, a
pap hârmas elkôtelezettsége.

1916-ban lâtnak napvilâgot ma mâr alig ismert drâmâi:
"Ebredés" (3 felvonâsos), "Salomon gyûrûje" (misztériumjâték 5
felvonâsban); "Alexius" (misztériumjâték 5 felvonâsban)
1916-ban, majd felûjitva 1937-ben. Az 1919-ben megjelent
"Maradék magyarok" cimû verskôtet az elso vilâghâborù
tragikumâra irânyi^a az olvasô figyelmét, de a kôtet mâr a
magyar élniakarâs biztatô szavat is hallatja: a jovô, az
egészséges, tetterôs i^ûsâg reményteljes irânyvonalât: annak az
ifjûsâgi csoportnak iija versét, amelyet azutân majd ô is nevel
"emberebb emberré, magyarabb magyarrâ".

A "Maradék magyarok" versei az élni akarô, remélni tudô
"maradék"-hoz szôl:

NAPKÔLTE VAN

(1919 szeptember. A magyar cserkészeknek.)

Fonnyadt eszmények avarân,
Kiégett lelkek fâradt tôrmeléke kôzt
Reszketve nyilô hajnalég alatt:
Nézzétek, ott âll, ott âll
Egy hôfehér alak!

Honnan jôtt? Mit akar?
Mintha itt âllna ôrôk ôta,
Talpa a fôldbe ûgy-ûgy belenôtt,
Az anyafôlddel olyan-olyan egy;
Karcsû bokâja tân gyôkérbe fut



És szétgyôkérzdk inda-môd a mélybe,
A termd szîvnek kôzepéig,
Amely a magba életet dobog
És lâthatadan anyaereken
Tokaj méhébe szuri ôstuzéL

Szemében csend,
Az eljôvendô élet âhiga.
Az Alfôldôn, tavol tanyâk kôrûl
Hûsvétvasâmap hajnalân kôszonti
Az ûj vetés e csenddel a napot

És mosoly a szemében,
Olyan mély és olyan komoly,
Hogy lâtom benne a balatoni égnek
Rôzsâllô-kéklô alkonyât,
És hallom bùgni vén Bakony feldl
A rengeteg remete énekéL

Orcâja tiszta és fehér,
Mint egy ûj és csodâlatos virâg,
Amely nem ismert szennyeken,
Trâgyâk dombjân és hulla-rothadék kôzt
Merészen szôkkent hôfehér sziromba,
És szennyes esô nem fogja fehérét,
Lepereg minden gyô'zô szdrmain.

Hogy hull pedig râ minden, ami rontô!
Sorvasztô szâmum mérgezett szîvekbôl
Hogy fû feléje férget és halâlt!
És mennyi kullog mami kôrûlôtte
Kivert, kullancsos, nyâlagyiikos eb!
Ha fogna rajta gyiikos szemverés,
Hâny szembôl szûr ôlô mirigy feléje!
De ô csak âll és ép és mosolyog!

Testvérek, akik biztok és reméltek,
És akiknek lelkébôl lelkezett
E drâga, szép fehér magyar virâg:
Kiknek tomyosodô prôfétalelke
Imâdsâgos, szerelmes âhitattal
Szomjûhoz ûj, termd csodât:
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Nézzétek, ott, e szuzi sziklahomlokon
Titokzatos, nehéz rovâsok égnek,
Nagy fundamentxjmos magyar igék:

"Én vagyok az eleven Ûjsâg,
Én vagyok az épitô élet,
Én Vcigyok a kelô magyar.

Adatott nékem ôlmos ércôkôl,
Adatott nékem az êpîto élet,
Adatott nékem alkotâs.

Akarok lenni élet,
Akarok lenni orszâg,
Akarok lenni én."

Testvéreim, fol a szivekkel:
Napkôlte van!

i ;î:!P'3'-'';:fc.

k "Mazadtk mà^afak^ mku 1814 fefi« a "Ciend"
kôleiêben., a bûs magyar vilâgban, a "csendben"' keresi ^
magyart egyre mélyebb fbrràsokbôl tâplâîkozô lirâjàval.

Kozben egyre kôzelebbi, bensôséges kapcsolatban van^ ^
magyar cserkészettel. Megiija a "Cserkészvezetok kônyvé -b
amely ma is az iÇûsâg nevelésének, a cserkészek tovâbbképze
sének korszerû kézikônyve. ô az, aki 1912-ben megalakltja ^
budapesti piarista cserkészcsapatot, elsôk kôzôtt az orszâgban,
vezeto, tanâr, kôllô, lelkiatya és munkâssâga, mûvésze
mesterségének minden âgâban.

1926-ban aMegyeren rendezett orszâgos tâbor parancsnok^i
itt szûletik meg a hires "Megyeri hitvallâs".

icmeflIrodalmi munkâssâga, orszâgos jôneve, felkészûltsége
volt az akadémiai kôrôkben is, s igy kapott meghivâst 1929-
mint a szegedi egyetem irodalomtÔTténeti tanszékénekcg^cLcm jroaaiomtorteneu canszcjv-"—

professzora, egyetemi nyilvânos rendes tanâri beosztâs
Nemecak a Ko11n-.»tAJ 1_ ^ .r.» , Irarain^-'^
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Neixicsak a hallgatôi, nemcsak. az i^ù egyetem mâs karain^
halleatoi. nbvendpbpî Ao o naovszâinhallgatôi, nôvendékei, de a vârosbôl belâtogatô nagyszâo^

allgatôsâg betôltôtte az auditorium maximumot, az egy^*-^
legnagyobb elôadô termét nap-nap utân.
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Kôzben âllandôan îr, publikâl, méltatja az arra râszolgâlô
rtârsakat, elemzi az irodalom remekmûveit, de talâl iddt

cserkészei szâmâra is; elôad, tankônyveket îr, szellemi életet és
cserkészmozgalmi életet is irânyît, jô cserkészként jârja a
természetet és egyre jobban felfedezi leikêben a verseiben
^egénekelt "kettôs végtelen"-t.

1933-ban dr. grôf Teleki Pal mellett a gôdôllôi cserkész
^ ^gtâborozas (jamboree) tâborparancsnokhelyettese.

Megjelenik a Harmat Artûrral egyûtt szerkesztett magy^
^g'hâzi énekgyujtemêny, a "Szent vagy, Uram" (a ismert

1934-ben, ugyanabban az
y cîmû tragédiâja hârom felvonâsban. 1

^erkészet" dmu kônyve. 1936-ban hatrâdiôbeszédben meltaj
kft szentek ôrôkségét, eldadâsait a"Szent magyarsag

'lyvecskében kl is adja.
- ^ 1 I 1 M - 'ti i" annyit forga^
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Nézzétek, ott, e szuzi szikiahomiokon
Titokzatos, nehéz rovâsok égnek,
Nagy fundamentomos magyar igék:

"Én vagyok az eleven Ûjsâg,
Én vagyok az épito élet.
En vagyok a kelô magyar.

Adàtett altticjs éf/ifikôk
Àdatotl iiékcin az cpiid élet,
Adatott nékem alkotâs.

Akarok lenni élet,
Akarok lenni orszâg,
Akarok lenni én."

Testvéreim, fol a szîvekkel;
Napkôlte van!

(1919, id. ôsszes versei, 147. oldal)

A "Maradék magyarok" utan 1924-ben a "Csend" cfmu
kôtetében, a bùs magyar vilâgban, a "csendben" keresi meg a
magyart egyre mélyebb forrâsokbôl tâplâlkozô lirâiâval.

Kozben egyre kôzelebbi, bensdséges k^j^^ |̂̂ ^^van a
magyar cserkészettel. Megiija a "Cserkés
ameiy ma is az i^ûsâg nevelésének, a cserk
sének korszeru kézikônyve. Ô az, akl_1912
budapesti piarista cserkészcsapatc^
vezeto, tanâr, kôlto, lelkiatya
mesterségének minden âgâban. '

1926-ban a Megyeren rendez/ •" ^
itt szûletik meg a hires "Megyeri 1

Irodalmi munkâssâga, orszâg
volt az akadémiai kôrôkben is, s 1
mint a szegedi egyetem irodalà
professzora, egyetemi nyilvânos
Nemcsak a hallgatôi, nemcsak az i
hallgatôi, nôvendékei, de a vârosbd
hallgatôsâg betôltôtte az auditorium
legnagyobb eldadô termét nap-nap utan
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Kôzben âllandôan îr, publikâJ, méltatja az arra ràszolgâlô
kortârsakat, elemzi az irodalom remekmûveit, de talâl iddt
cserkészei szâmâra is; eldad, tankônyveket îr, szellemi életet és
cserkészmozgalmi életet is irânyit, jô cserkészként jârja a

X A . » m ^ ^ . 1 11 _ _

—* lo IIUXX^XI.^ —w J J

természetet és egyre jobban felfedezi lelkében a verseiben
megénekelt "kettds végtelen"-t.

1933-ban dr. grôf Teleki Pâl mellett a gôdôllôi cserkész
^lâgtâborozâs (jamboree) taborparancsnokhelyettese.

MegjeÎGnik a îlarniat Artuttîtl agyîitt gsctk^^itptt magyar
G^hâzi énekgyujtemény, a "Szent vagy, Uraro" (a ma Ismeit
•Mozsanna" elô'dje) 1934-ben, ugyanabban az évben "Istvàn

cîmu tragédiâja hârom felvonâsban. 1935-ben a
k-serkészet" cîmu kônyve. 1936-ban hatrâdiôbeszédben méltatja

amagyar szentek ôrôkségét, eldadâsait a"Szent magyarsâg" dmû
onyvecskében ki is adja,

A mâr 1913-ban kiadott és azôta is annyit forgatott
f ik-Schiltz: Imàdsâgoskônyv" utân 1950-ben, illetve 194^ben
t napvilâgot a "Dicsôség! Békesség!" cîmu Imâdsâgoskonyv,

yet az emigrâciô szâmâra kOlfôIdon is kiadtak.
, 1941-ben kerûlnek kiadâsra "Ôsszes versei", 1942-ben ahires
aromkôtetes "Esztétika", 1943-ban a "Himnuszok konyve

meg, majd luhàsz Vilmossal egyûtt adja ki a '«zeratet
Cîmu gyujteményt 1946-ban. Utânamegmegjelenik

verseskôtete: "Gyôzôd-e mégi a
|tesiJlagTj korona" ugyancsak 1946-ban, az Oszi fecske

"Âldâs" 1963-ban.

en az 58 éves kôltd-szerzetes a piarista
fonôke lett, az is maradt elete vegeig.
tûrelemmel, kitartâssal, bolcsessegge,

âgolâsât az egyetemrôl, de szolgalab
csak 1948. februar 6-an szunt

|as". Halâlâig
sors, a tôrténelem szânta;

lyfônôke; szolgàlta az
ryar cserkészet egyik
zôval, tollal, élete
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Nézzétek, ott, e szuzi sziklahomlokon
Titokzatos, nehéz rovâsok égnek,
Nagy fundamentomos magyar igék:

"Én vagyok az eleven Ujsâg,
En vagyok az épîtô élet,
Én vagyok a kelô magyar.

Adatott nékem ôlmos ércôkôl,
Adatott nékem az êpîto élet,
Adatott nékem alkotâs.

Akarok lenni élet,
Akarok lenni orszâg,
Akarok lenni én."

Testvéreim, fol a szivekkel;
Napkôlte van!

(1919, id. ôsszes versei, 147. oldal)

A "Maradék magyarok" utân 1924-ben a "Csend" cimû
kôtetében, a bùs magyar vilâgban, a "csendben" keresi meg a
magyart egyre mélyebb forrâsokbôl tâplâlkozô lirâjâval.

Kôzben egyre kôzelebbi, bensôséges kapcsolatban van a
magyar cserkészettel. Megiija a "Cserkészvezetok kônyvé"-t,
amely ma is az ifjûsâg nevelésének, a cserkészek tovâbbképzé-
sének korszeru kézikônyve. ô az, aki 1912-ben megalakitja a
budapesti piarista cserkészcsapatot, elsôk kôzôtt az orszâgban,
vezetd, tanâr, kôlto, lelkiatya és munkâssâga, mûvészete
mesterségének minden âgâban.

1926-ban aMegyeren rendezett orszâgos tâbor parancsnoka,
itt szûletik meg a hires "Megyeri hitvallâs".

Irodalmi munkâssâga, orszâgos jôneve, felkészûltsége ismert
volt az akadémiai kôrôkben is, s igy kapott meghivâst 1929-ben,
wint a szegedi egyetem irodalomtôrténeti tanszékének ûj
professzora, egyetemi nyilvânos rendes tanâri beosztâsban.
Nemcsak a hallgatôi, nemcsak .az ifjù egyetem mâs karainak
hallgatôi, nôvendékei, de a vârosbôl belâtogatô nagyszâmû
hallgatôsâg betôltôtte az auditorium maximumot, az egyetem
legnagyobb elôadô termét nap-nap utân.



Kôzben âllandôan ir, publikâl, méltatja az arra râszolgâlô
kortârsakat, elemzi az irodalom remekmûveit, de talâl idôt
cserkészei szâmâra is; elôad, tankônyveket îr, szellemi életet és
cserkészmozgalmi életet Is irânyît, jô cserkészként jârja a
természetet és egyre jobban felfedezi leikében a verseiben
megénekelt "kettôs végtelen"-L

1933-ban dr. grôf Teleki Pâl mellett a gôdôllôi cserkész
vilâgtâborozas (jamboree) tâborpcirancsnokhelyettese.

Megjelenik a Harmat Artûrral egyûtt szerkesztett magyar
egyhâzi énekgyujtemény, a "Szent vagy, Uram" (a ma ismert
"Hozsanna" elôdje) 1934-ben, ugyanabban az évben "Istvân
kirâly" cîmû tragédiâja hârom felvonâsban. 1935-ben a
"Cserkészet"dmû kônyve. 1936-ban hat râdiôbeszédben méltatja
a magyar szentek ôrôkségét, elôadâsait a "Szent magyarsâg" cîmû
kônyvecskében ki is adja.

A mâr 1913-ban kiadott és azôta is annyit forgatott
"Sîk-Schiltz: Imâdsâgoskônyv" utan 1950-ben, illetve 1944-ben
lât napvilâgot a "Dicsôség! Békesség!" cîmû Imâdsâgoskônyv,
timelyet az emigrâciô szâmârakûlfoldôn is kiadtak.

1941-ben kerûlnek kiadâsra "ôsszes versai", 1942-ben a hires
hâromkôtetes "Esztétika", 1943-ban a "Himnuszok kônyve"
jelenik meg, majd Juhâsz Vilmossal egyûtt adj'a ki a "Szeretet
breviârium" cimû gyûjteményt 1946-ban. Utâna még megjelenik
négy verseskôtete: "Gyôzôd-e még? 1946-ban, a
"Tizenkétcsillagû korona" ugyancsak 1946-ban, az "Ôszi fecske"
1958-ban, és az "Âldâs" 1963-ban.

1947 oktôberében az 58 éves kôltô'-szerzetes a piarista
magyar rehdtartomàny fônôke lett, az is maradt élete végéig.
Viselte ezt a "keresztet" tûrelemmel, kitartâssal, bôlcsességgel;
1945-ben mâr kérte szabadsâgolâsât az egyetemrô'l, de szolgâlati
viszonya, a politikai helyzet miatt csak 1948. febmâr 6-ân szûnt
meg: "nyugdijaztâk".

Nem lett azonban sohasem "nyugdijas". Halâlâig
fâradhatatlanul az volt, aminek a sors, a tôrténelem szânta:
szolgâîta rendjêt, mint annak tcirtomânyfô'nôke; szolgàlta az
i^ûsâgot, mint tanâr és nevelô', mint a magyar cserkészet egyik
legjelesebb pedagôgusa és vezetôje: szôval, tollal, élete



példâjâval; szoïgàlta a magyarsàgot îrâsaival, tanâri
munkâssâgàval, kôvetkezetes helytâllâsâval a kommunista
uralom legsôtétebb idejében is, szoïgàlta a kereszténységet,
mint keresett lelki vezeto, orszâgoshîru hitszônok; szoïgàlta az
egész magyar kereszténységet!

Irodalmilag is, mûvészetileg is, a lelkiélet vezetésében is
gazdag tartalmùak és kidolgozâsûak ûn. "Konferenciabeszédei"
advent és ncigybôjt minden egyes hetében, 1945-tôl egészen
1961-ig. Rzek abeszédek elôszôr nagyszâmû hallgatôjânak, majd
késôbb nyomtatâsban olvasôinak is meghatarozô jellegu volt az
otthoni "modem egyhâzûldôzés" sôtét éveiben.

Badalik Bertalan, O.P. (késôbb veszprémi pûspôk), Sik
Sàndor és késôbb GâJ Istvàn teolôgiai tanâr konferenciabeszéd-
sorozatai (s ezek kôzott szinte kétségtelenûl a leghatâsosabb volt
Sîk Sàndor) olyan embereket tett jobb kereszténnyé és magyarrâ,
akik magukban és fïaikban méltân tekinthetôk a mai keresztény
ûjjâszûletés bajnokainak még akkor is, ha ezt az ûjjâszûletést
lassûnak, nehézkesnek vagy nem egészen céltudatosnak véli a
nem egyszer csak az emeleti lelâtôkrôl tétovân bâmészkodôk
tômegembere.

Sik Sàndor poéta volt és professzor, aki kôlteményeivel a
legnemesebb môdon szoïgàlta az emberi muvelôdés nemes
ûgyét

Piarista volt és pedagôgus: akinek hivatasa és egyben
mélységesen szivûgye a nevelés, az ifjûsâg, akiket "Ketten a
Mesterrel", Krisztussal kôzelitett meg és hirdette igy mindig az
élô, személyes igazsâgot, amely szâmâra - mint magyar piarista
szâmâra Trianon elôtt és utân, 1945 elôtt és utân is - teljes
magyar és keresztény igazsâg maradt.

Végill is pap volt és prôféta: aki ezzel a kettôs cimmel
"Zrfnyi"-ként harcolt, "Pâzmâny"-ként hirdette az igét és
"Prohàszka OttoJcâr"-ként adta kortarsainak élete, munkâssâga,
szeretete legjavât.

Hite jellemének, életmûvének szikla alapja volt: hitt a
mûvészetben, hitt az emberben, hitt a magyarsâgjôvôjében, mert
torhetetlenûl tudott hinni Istenben. Sokat idézett, klasszikusan



nagy verse, a "Megyeri hitvallâs" leîija nemcsak azt, amiben hitt
kôltônk és amiért annyi odaadâssal dolgozott, de prôfétai erôvel
jelôli meg mai olvasôi szâmâra azt az utat, amelyen haladniakell
annak, aki a magyarsâg jôvôjét a kereszténység és magyarsâg
egységében lâtja.

r

Balrôl: Vitéz Martonfalvay Hugô, az MHBK kôzponti vezetôje, a Magyar Nemzeti
Vil&gtanàcs einôke ûnnepi beszédét mondja. (Kemenes Istvàn)

Jobbrôl: Ft. Mustos Istvàn Sch.P. elô'ad az Irodalmi és Mûvészesten (Kemenes Istvàn)

MEGYERI HITVALLAS

(Megyeri Cserkésztabor, 1926. jùlius)
— részlet —

A Lélekben hiszek,
Amely megzûdul ott, ahol akar,
Hiszem, hogy zûdul, akar és teremt,
Zûdul s teremt miâltalunk.

A Lélekben, amely az élet,
Amely tojâshéjat repeszt,
Bûzaszemet bukkant a haut alôl.
Es sziklâbôl Krisztust keleL

A Lélekben, amely bennûnk dôrômbôl.
Es az idôk méhében harsadoz.



És énekel az ajkamon: Hiszek!
Hiszek.

És hogyha nem: hât akkor is!
Ha mindhiâba: akkor is!

Ha minden âlom: akkor is!

Ha minden meghal: akkor is!
A szép akkor is szép marad,
A tiszta tiszta, rût a rûL
Az Igazsâg igazsâg akkor is,
Ha meg nem lâ^a senki szem.
A szeretet mosolyog és szeret,
És a kereszten is kirâly.
A tett kûlônb a tunyasâgnâl,
És hol a tépett lobogônâl
Tiszteletesebb szemfedô?

Mert akit egyszer meglehelt a Lélek,
Annak mindegy-lom élet vagy halâl:
Az él és âll és énekel és alkot,
Megyeren és Magyarorszâgon,
Hét vilâgrészen és a mâsvilâgon,
Az Isten ôtet ùgy segélje. Amen.

Jeszenszky Gyôngyi (Fairfield, OH) elôadômuvész nagy és
ô'szinte âtéléssel elszakitott terûleteink egy-egy kôltôjét szôlaltatja
meg :Kànyàdi Sândort (Indiân ének), GâJ Sândort (Tâvolodôk),
Gàî Lâszlôt (Hegy és kôlto) és Fehér Ferencet Az utôbbi
"Fjrdô'den erdô" cimû Ujvidéken 1965-ben megjelent versét
teljes egészében kôzoljûk is.

ERDÔTLEN FJWÔ

Munkâsok hoztak - még zsenge fâcskât
hâny éve is? - egy délelôtt.
Éles téglatôrmelékbe zârtâk
szegénykét lenn, a hâz elôtt...

Ésjôl meg is tapostâk azonnal,
de ô vâllalta reszketeg,



Mintha mâr akkor sejtette volna,
hogy sors ez, îgy rendeltetett.

Ki bânja^ ha elpusztul, ha vérzik?
Kevés e talpalatnyi hely?
Hiâba nyûl fol akâr az égig,
aki nem éri ennyivel.

"Itt eressz tovet! Hatolj a mélybe,
ko kôzt - îgy lelj hazâdra itt
Befurod magad, sebektol égve,
mélyebbre, mint a tarsaid..."

îgy beszéitem hozza, mondogattam,
mit nem mondhattam senkinek;
erdôden erdô, mint maradtam -
Ki mas, ha ô' sem érti meg?

Paréj kôzt nôtt, mas nem volt kôrôtte,
csak egy szil és egy gesztenye.
Kinjât erdô'tlen erdô hôrôgte,
s âtvette szobâm bôrtône.

Ô volt mégis a tartâs, a példa:
elég az ég, a szél, a nap.
Vagyunk, de munkâlni kell ezêrt a
sok sebû, fâjô fÔld alatt

îgy, csendes ôsszel, ha éjszakânként
szél zôrget szivet s ablakot,
két vârosszéli, virrasztô âmyék -
én itt bent, ô meg kint motoz.
Senkifâja. Akâc. Eszrevétlen.
Gallyait vissza nem nyesik.
Hogyha nem nyesték dércsipte télben,
tavaszra most mâr nyeshetik.

Van-e még szândék kûlônb minâlunk?
Jô gyôkerûnk betont repeszt!
Virâgban ûszô vilâg az âlmunk,
s leszûnk oszlop vagysirkereszt..

( Ujvidék, 1965.okt 18.)



Balrôl: S6 Bernât (Ruttkay Arnold) elôadàsa az Irodahni és Mûvészesten
Jobbrôl:Jeszenszky Gyôngyi versekef ad el6 (Kemenes Istvân)

Sô Bernât (Ruttkay Arnold, Brighton-le-Sands, NSW,
Ausztrâlia) "Derûs percek (ônéletrajzi feljegyzések)" cîmû
elôadàsa ôriâsi sikert aratott. A hallgatôsâgban felejtheteden
élményeket keltett.

*

Marczi Zoltàn (Cincinnati, OH) zongoramûvész Liszt
Ferenc: Magyar fantaziâja és Erkel Ferenc "Bânk ban" és
"Hunyadi Lâszlô" operâinak improvizâciôja leirhatatian mûvészi
teljesitmény, az irodalmi és mûvészest méltô befejezése volt.

Dr. Nàdas Gyula végezetûl a mindvégig kivâlô mûsorért
kôszônetet mondott az est kôzremûkôdôinek magcis szinvonalû
teljesitményeikért és ugyancsak megkôszônte a kôzônségnek az
esten igen nagy szâmban valô részvételéL

Az irodalmi és mûvészest utân ismerkedô és koktélparti
kôvetkezett.



K.

DlSZVACSORA

EREDMÉNYHIRDETÉSSEL ÉS

kttOntetésekkel

A MAGYAR BÂL

A XXXIII. Magyar Kongresszus és a Szabadvilàgi
Magyarok VI. Vilâgkongresszusa dîszvcicsorâja és az azt kôveto
Magyar Bal a Convention Ganter hatalmas termében kerûlt
megrendezésre.

A diszvacsora 1993. november 27-én, szombaton este
kezdôdôtt. Tiszteletbeli diszvédnôke ft. dr. Miklôshàzy Attila,
SJ. pûspôk, a kûlfbldi katolikus magyarok fôpâsztora voit A
diszvédnôkôk tisztêt Voinovich V. George, Ohio âllam
kormânyzôja, Perk J. Ralph, Cleveland vâros volt polgârmestere
és dr. Bonutti Karl, a Cleveland State University professzora és
Szlovénia tb. konzula tôltôtte be.

Balrôl: Ft. AntalAndrâsplébànos bevezetô imàjàt mondja, (Szent Kirâlyi Gyôrgy)
Jobbrôl: Fôt. dr. Vitéz Ferenc pûspôk zàrôimàt mond a banketen.



Az amerikai és a magyar himnuszt a kôzonség - Buza
Gyôrgyné Ormai Edikô (Bay Village, OEQ énekmûvész és
Peller Miklôs (Westlake, OH) zongoramûvész vezetésével -
énekelte el.

Ft. Antal Andràs (Cleveland, OH) plébânos, a Szent
Elrzsêbet rômai katolikus egyhâzkôzség lelkipâsztora felemeld
Imât mondotL

Dr. Nàdas Gyula, mint a két Kongresszus vezetdje, meleg
szeretettel kôszôntotte a dîszvacsorân megjelentekeL

Az îzletes vacsora elfogyasztâsa utân Harkay Péter
(Glendale, NY) âldomâsmester kôszôntotte a megjelent diszes
kôzônséget, majd bemutatta a fô'asztaloknâl helyet foglalô
vendégeket

Pust August (Columbus, OH), az âllam nemzetiségi ûgyeivel
foglalkozô osztâly vezetoje, Voinovich V. George kormânyzô
nevében is meleg szavakkal ûdvôzôlte a diszvacsorân megjelent
magyarorszagi orszâggyulêsi képviselô'ket, s a mâs orszagokbôl
érkezett kikOldôtteket és a diszvacsora minden résztvevôjét, majd
dr. Nadas Gyulànak, mint a kettô's Kongresszus rendezôjének,
âtadta a kormânyzô Resoiution-JâL

Harkay Péter âldomâsmester felkérésére vitéz Martonfalvay
Hugô (Glenn Cove, NY), az MHBK kôzponti vezetoje mondta
el ûdvôzlô' szavait:

Vitéz Martonfalvay Hugô (Glenn Cove, NY);

A MAGYAR KONGRESSZUS ÛDVÔZLÉSE

Meleg szeretettel és nagy ôrômmel ûdvôzlôm a kôrûnkben
megjelent magyarorszâgi képviselô' hôlgyet és urakat Ôrûlôk,
hogy tôbb vonalon megértettûk egymâsL Ahol nincs is teljes
megértés, szeretném hinni, hogy fegyverszûnet van kôztetek is és
az emigrâciô nemzeti csoportjai kôzôtt is és hogy ez a
fegyverszûnet tart legalâbb egy nappai tovâbb, mint az utolsô
szavazô cédula elszâmolâsânak napja.

Sokan azt âllitjâk és âllitottâk, hogy az otthoni nemzeti
gondolkodâsû politikai csoportok nem tudnak kôzôs nevezô're
jutni. Hât lâssuk csak: egy teremben, egy magyar csalâdban
egyûtt ûlnek és dolgoznak. Egyûtt maguk kôzôtt és egyûtt



RESOLUTION

WHEKEAS, During iheweekcnd of November 25-28, 1993, theBanquet and Gala
Bail of the XXXHr* HungaiianCongress and the VI*WorldCongreas of Hungarians Abroad,
hosted by the Hungarian Association. wUl be held in Cieveland, Ohio, and

WHEREAS, Wannest grectings and best wishes are extended to those Hungarians
visiiing Ohio from abroad who are gathered here and who traveiedlongdislances to attend this
most mémorable congress, and

WHEREAS, Ohiois proud to be caiied home by approximateiy 250,000 peopie of
Hungarian ancestry, the larges! concentration of any state in the union. These individuais
contribute daily to the vas! social fabric of Americaand in particuiarthe characterof the State
of Ohio; and

WHEREAS, Hungarians who settied in Ohio and Iheir descendants have contributed
greatly to the enrichment of àli aspects of iife in the State ofOhio; and

WHEREAS. The Stateof Ohiorecognizes the richciiiturai héritage passed aiong to
future générations through the numerous social, fratemai, reiigtous organizations; and

WHEREAS, Hungarians thatcame to Ohioand to the United Statesand manyother
placesaround the worid havenot forgotten thebravery of theHungarian Freedom Ftghters who
perished during their fight for freedomon October23, 1956;and

WHEREAS, TheState of Ohio isproud tohave Mr.liszid Bôjtôs represent interests
of the Republic of Hungaryas the Honorary Consul in Cieveland; and

WHEREAS, The Republit of Hungary was chosen as thefus! récipient of theState
of Ohio's 1992Overseas MédicalMissionwhichprovidedover70 tonsof suppliesfor refugees
and peopie in need, and Govemor Voinovich visited Hungary as part of a business mission in
Aprii iW; and

WHEREAS, There aremany public and privale institutions and organizations woridng
together in the State of Ohio'that have a progressive reiationship with Iheir counterparts in
Hungary, inciuding a sisler city reiationship between the City of Cieveland and the City of
Miskoic.

NOW, THEREFORE, I, GEORGE V. VOINOVICH, Govemor of the
Stateof Ohio, açknowiedge the contributions made by the Hungarian-American community to
the multiculturai diversityof the state, and do hereby designate November25-28,1993 as

VI"" HUNGARIAN WORLD CONGRESS DAYS

throughout the Stateof Ohioand inviteail multiculturai communities, especiaiiy theHungarian
community, to join in appropriale observances and célébrations of thi{ piqst distinguished
occasion.

On this 27" day of November, 1993;

Geor^V. Voinovich
Gov^or



mivelûnk. Az egység megtôrtént A csoda megszûletett. A csoda
él, mert élnie kell. Kérem a megjelent sajtôt, hogy ennek a
jelentôségét âtérezve ebben a szellemben îijanak az otthoni
lapokban. Ez a clevelandi Kongresszusnak nagy jelentôsége 1993
novemberében, az utolsô ôrâkban és napokban és semmi mas.

Szerény elgondolâsom, hogy ha itt meg tudunk egyezni a
MET munkâjânak a tâmogatasâban és az otthoni vâlasztâsok
elôkészito munkâjâban valô részvételûnket meg tudjuk egymâs
kôzôtt osztani egy laza, név nélkûli ôsszefogâsban, akkor
megtettûnk mindent, amiért ide jôttûnk.

Ennek a sikernek érdekében azt is javasolom, hogy a
vâlasztâsokig az eddigi kerekasztal konferenciâk, amerikai
lâtogatasok helyett hajtsuk fel ingOnk ujjât és kezdjûnk el igazân
dolgozni annak a szent ûgynek az érdekében, amelyet meg kell
tennûnk ahhoz, hogy ne kerûljûnk a lengyel példa kôvetôjévé.

Ne essùnk bele abba a tévedésbe, hogy elhiggyûk, ha a
kommunizmus uralmânak valahol formâlisan vége van, akkor
annak hatalma is azonnal megszunik. Mârai Sândor kivâlô irônk
ezt igy fogalmazta meg: "A kommunizmus megbukott
mindenfajta értelemben, de a kommunistâktôl nehéz meg-
szabadulni, mert senki sem olyan konok és veszedelmes, mint egy
bukott eszme haszonélvezoje, aki mâr nem az eszmét nézi, hanem
meztelen életét és a zsâkmânyt védi". Ez az ûgy otthon még nincs
elintézve. Felelôsségre kell a kôzeljôvôben vonni mindenkit,
akinek kezéhez magyar vér tapad.

Korâbban emlitettem a MET-et, a Magyar Egyeztetô
T estûleteL

Most szeretném megmagyarâzni, hogy itt mirôl beszélûnk, mi
is ez az egyeztetô târsasâg? Célja, hogy felhivja otthoni
szavazôinkat, hogy a 94-es vâlasztasokra menjenek el szavazni és
az âltalunk is elfogadott és a nemzetben gondolkodô képviselô-
jelôltekre és listâra szavazzanak.

Ennek a nemes célnak az érdekében kûzd tôbbet kôzott a

MET, amelynek alapitôjât, Bânkuty Gézàt és feleségét
kôrûnkben ûdvôzôlhetjûk. Ôk fâradtsâgot és anyagi âldozatot
nem kimélve dolgoznak az ûgy sikeréért. A legkevesebb, hogy
mi tâmogassuk ôket, ahogy csak lehet. Ha most nem tesszOk meg,
amit tennûnk kell, akkor mâsodik lehetôség nincs.



Hogy tudjuk mi ôket segîteni? Hogy tudjâkdk ezta segitséget
hazânk érdekében felhasznâini? Fizessûnk elô ûjsâgjaikra az
otthoniak szâmâra és kapcsolôdjunk bele abba a levélirô
hadjâratba, amelyet az MHBK mâr a "Hadak Ûtjân"-ban
meghirdetett. Fel kell ébresztenûnk a magyar nemzetotthoni fiait,
hogy értsék meg, elmaradâsukkal sajât halâlos îtéletûket iijâk alâ.
Mâr nem lesznek kâdâri kôlcsônôk, amelyekkel ki lehet tôrôlni
a lakossâg szemét âljôlétet szimulâlva.

Kérnûnk kell a jelenlevô otthoni képviselôket, hogy
maradjanak a helyzet magaslatân és az egysêg, a nemzeti
szellemû magyar egység érdekében, ha kell, sajât érdekûket is
vessék alâ a kôzôs nagy cél elérésének. Ha ezt megteszik, akkor
értelme volt Clevelandnek, a MET munkâjânak, az emigrâciôs
ûgyek félretételének, az âldozatoknak és ônzetlen munkânak.

Kéijûk az emigrâciôs egyesûleti vezetôket, hogy emelked-
jenek a helyzet magaslatâra és ne a parlamenti vitâk szôcséplôi
môdjân hivatkozzanak archaikus megoldâsokra és egyesûlet
kôzôtti erôjâtékra. Tudom, hogy mâsok is akamak segiteni, pl. a
svâjciak. En kapcsolatban vagyok velûk és ôsszemûkôdûnk. Nem
az a fontos, hogy ki, hanem, hogy mit akar. Mindenki szîvesen
lâtott, aki dolgozni hajlandô.

Ha a vâlasztâsoka nemzetérdekeitszolgâlô sikerrel zâmlnak,
akkor meg lehet kezdeni azt a nagy âtalakitô munkât, melyet el
kell végezni, hogy hazânk visszaformâlôdjék becsQletes,
tisztességes, erkôlcsiekben ûjjâszQletett orszâggâ; hogy a jôvô
fiatalsâga kiâllhasson Tôth Tihamérral és mondhassa, hogy
"szôlâsra most én kôvetkezek, én, a magyar ifjùsâg". Szentimrés
nekiâllâssal mâr az orszâg katonai fôiskolâin ez a folyamat
elkezdôdôtt, amelyet megâllîtani nem szabad. Ennek ât kell
fûtenie az egész fiatal nemzedéket, hogy az erkôlcsi megûjulâs
bekôvetkezhessék, amellyel egyûtt jâr minden mâsûjjâszûletés és
reform is. Ôrâkat lehetne errôl még beszélni, de hiszem, hogy ez
a néhâny szô is feléleszti bennûnk a lelkiismeret hangjât és
oktôber 23. szellemét.

Végezetûl engedjék meg, hogy hatârozottan kimondjam
felfogâsunkat és hitvallâsunkat. Mi nem azért gyultûnk itt ôssze,
hogy egymâst birâljuk vagy egymâs felett birâskodjunk. Ahhoz
nekûnk semmi erkôlcsi jogunk nincs. Mint az MHBK,
emigrâciônk legrégebben mûkôdô vilâgszervezete, mi nem



tôrôdûnk pârtpolitikâval, csak nemzetpolitikâval. De az orszag
felszabadulâsa ôtaûj szerepûnkben katalizâtori szerepet ôhajtunk
betôlteni. Mi ma még nem szavazhcitunk, de segitségûnkkel a
vâlasztâsok kimenetelét ôhaj^uk befolyâsolni.

Mi hiszûnk egy Istenben, kinek segitségét kéijûk.
Mi hiszûnk egy hazaban, melynek életéért és védelméért

mindent megteszûnk és a kisebbségben élô magyaijaink életének
és szabadsâgânak a jobbrafordulâsâért kûzdûnk.

Mi hiszûnk egy isteni ôrôk igazsâgban, amely feltâmasztja ezt
a szerencséden, elesett, sok sebbôl vérzo hazât.

Mi hiszûnk Magyarorszâg feltâmadâsâban, melynek
keresztûlvitele mind a ti kezetekben, a magyar nép és az
emigrâciô kezében van.

Vitéz Martonfalvay Hugo ûnnepi beszédét a magyar
Hiszekegy szavaival fejezte be.

Ezt kôvetden dr. Somogyi Ferenc az Ârpâd-pâlyâzatok
Birâlôbizottsâgânak elnôke beszâmolô jelentését Somogyi Lél
olvasta fel (Parma Heights, OH), az Ârpâd Akadémia titkâra.

A XXXTTT. Magyar Kongresszus

Arany Ârpâd-érem odaitélésével tûntette ki:

a "Frivatizaciô" cimû 215 oldalas kônyvet, amelynek szerzôje
dr. Bélyâcz Ivân (Fées) egyetemi ny. r. tanâr,

az "Adalékok Liszt életrajzâhoz" cimû tamilmânyt, amely dr.
Abraham Mariann "Két vilâgrész (Eurôpa, Amerika) tanâra"
cimû mûvének 255-277. oldalân jelent meg s szerzôje dr. Esztô
Maria (Budapest).

az "îgy lâttam, igy vélem" cimû 275 oldalas kéziratot,
valamint a "Magyar irodalmi gyûjtemény" cimû vâzlatot,
amelynek szerzôje Gunda Miklôs (Szeged),

a 'Territorial Adjustment as a Folitical Device" cimû 225
oldalas kéziratot, valamint a "St Stephen of Hungary Church,
1901-1978" cimû 192 oldalas kônyvet, amelynek (posztumus)
szerzôje Harkay L. Robert (Easton, CT),



a 'Tûndôklô szellemek" dmû 146oldalas kônyvet, amelynek
szerzoje Polgàrdy Géza (Budapest),

a "Vision of Utopia" cimû 217 oldalas kônyvet s annak
"Mégis kisût a nap" cimû 192 oldalas magyar vâltozatât,
amelynek szerzoje grôf Széchenyi Lâszlô (E^ton, CF.),

"Hangtalan jâr a kôd" cimû verseskôtetet, valamint a lengyel
Srebro professzorral egyûtt irt "Defences of the Brain" cimû 325
oldalas angol nyelvû mûvet, amelynek szerzoje dr. Szirmai
Endre (Stuttgart, Németorszâg).

Eziist Aipâd-éremmel jutalmazta:

a "Két vilâgrész (Eurôpa, Amerika) tanâra" cimû 586 oldalas
mûvet, amelynek szerkesztoje dr. Abraham Mariann
(Budapest),

Bronz Arpàd-éremmel tûntette ki;

a "25.000 Hungarian Martyrs" cim alatt 23 oldal teijedelmû
rôplapot, amelynek szerzoje ismeretlen.

fi
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Balrôl: Somogyi Lél elôadàs kôzben (Kemenes Istvân)
Jobbrôl: Harkay Péter, a Diszvacsora és Magyar BâI mûsorvezetôje (Kemenes Istvân)



Az Àrpâd Akadémia tagjai kôzill ûjabb sikerrel pâlyàzott:

"Honismeret" cimû 70 szînes rajzzal az Ârpâd-hâz
tôrténetébôl, Bàtky Zoltàn (Szeged),

"A Tree on Two Continents" cîmû 178 oldalas

tanulmânyâval, dr. Incze Lajos (Lewiston, ME),

"Igy lâtom én" cimû 186 oldalas, nyomtatâsban megjelent
versgyûjteményével, dr. Istôk Kâlmân (Sea Cliff, NY),

"Kôdirâs" cimmel sokszorositâsben megjelent 45 oldalas
vâlogatott versgyûjteményével, dr. Kristôf Sândor (Toronto,
Ont, Kanada).

*

Eizutân ugyancsak dr. Somogyi Ferenc birâlôbizottsâgi
elnôk nevében Somogyi Lél felkérte dr. Nâdas Gyulât, mint a
XXXin. Magyar Kongresszus vezetôjét, adja ât a XXXII.
Magyar Kongresszus âltal odaitélt

Arany Ârpàd-érmet

Daday Ferenc (Burbank, CA) festômûvésznek Neszlényi
Judit ûyân,
fôt. dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ) reformâtus
pûspôknek,

valamint a XXXIII. Magyar Kongresszus âltal odaitélt

dr. Bélyâcz Ivânnak (Pécs) dr. Debreczeni Jôzsef ûtjân,
Harkay L. Rôbertnek (posztumusz) ôzvegye ûtjân, és
grôf Széchenyi Làszlônak (Easton, CT).

Ezutân dr. Nâdas Gyula a Magyar Kongresszus legmagasabb
kituntetését, az Arpâd Szôvetség arany dîszjelvényét a szalagon
az egyetemes magyarsâg és nemzeti emigrâciô érdekeinek és
céljainak éveken keresztûl ônzetlen, fokozott mértékben valô
hûséges szolgâlatai elismeréseképpen a kôvetkezoknek nyûjtotta
ât:

Andahâzy Gézânak (Cleveland, OH), az MHBK clevelandi
fôcsoportvezetojének.
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Dr. Nâdas Gyula âtadja az arany Arpâd-érmet grôfSzéchenyi Lâszlônak.
Jobbrôl: Somogyi Lél (Kemenes Istvàn)
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Bâcskai Harsànyi Bélânak (Phoenixville, PA), a Magyar
Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség amerikai orszâgos elnôkének,

Helcz Tibomak (Englewood, FL), a Volt Politikai Foglyok
Vilâgszovetsége elnôkének,

Hetyey Sândomak (Fairfîeld, Vie., Ausztrâlia), az MHBK
ausztriai fôcsoportvezetôjének, az MHBK vilâgszervezete
helyettes vezetdjênek.

* * *

Harkay Péter âldomâsmester, majd dr. Nàdas Gyula
zârôszavai utân fôt. dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, bTJ)
reformatas pûspôk lélekbe markolô zârôimât mondott.

Dr. Nàdas Gyula âtadja dr. DebreczeniJôzsefnek dr. Bélyàcz Ivân részére odaitélt
aranyArpàd-érmet. (Kemenes Istvàn)



Dr. Nâdas Gyula âtadja Harkay Rôbertnénak az odaitéit arany Arpâd-érmet.
Balrôl Harkay Péter àldomàsmester. (Kemenes Istvân)

RuttkayAmoidné, Hetyey Sàndor, dr. Szilàgyiné CsâszârTerézia, Ruttkay Arnold,
dr. Nâdas Gyulàné, dr. Nâdas Gyula (Zolcsâk Istvân)



DomonkosJudit, Kâkonyi Kàroly és felesége, Szathmàry Kamillo és felesége,
Buzogâny Sândor és felesége, dr. Koe-Krompecher Làszlôné, (Buzogâny Sàndor)

Jobbrôl: dr. Forray Pàl àtadta a "Szabadsàg harangja" ci'mu emiékérmet Hetyey
Sândomak, aJd azt kezében tartja. Balrôl NesziényiJudit. (dr. Érdy Miklôs)
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. diszvacsorât jôl sikerûlt Magyar Bal kôvette, amelyhez a
dzenét Hegedeôs Kàlmân kivâlô zenekara szolgâltatta.
. Magyar Bàlt a két lelkes i^ûsâgi bâlelnôk:

Szabolcs Andréa és Csiszâr Istvân rendezte.

<Iyitô parole a kôvetkezôk voltak.
Kôrôssy Krisztina és Solymosi Aladâr,
Végh Kati és Rob Nelson,
Jâlics Emy és Norbert N.,
Szabolcs Krisztina és iÇ. Gâ\ Tarn' ,
Szentkirâlyi Kati ésJuhâszJânos,
Révy Rita és Dezsd Andrâs.

.r Bal reggel 3 ôrâig tartott
mindvégig hangulatos Magy
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Adîszvacsorât jôl sikerûlt Magyar BâJ kôvette amelyhez akitunô zen^^^eds KaJman kivâlô zenekara szolgaltatta.

Nyitô pârok akôvetkezôk ^tak:
Kôrôssy Krisztina és Solymosi Aladâr,
Végh Kati és Rob Nelson,
JâJicsEmyésNorbertN.,

——Krisztina. és îQ. Gâl Tamâs,
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Moinâr Lâsziôné, Bânkuty Géza és Szilasy Gyôrgy, a Magyar Egye^etd Testtilet
okleveléveL (Kemenes Istvàn)
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A dîszvacsorât jôl sikerûlt Magyar Bàl kôvette, amelyhez a
kitûnô zenét Hegedeôs Kâlmân kivâlô zenekara szolgâltatta.

A Magyar Bâit a két lelkes iQûsâgi bâlelnôk:
Szabolcs Andréa és i§. Csiszâr Istvân rendezte.

Nyitô pârok a kôvetkezôk voltak:
Kôrôssy Krisztina és Solymosi Aladâr,
Végh Kati és Rob Nelson,
Jâlics Emy és Norbert N., ^
Szabolcs Krisztina és iÇ. Gâl Ttimâs,
Szentkirâlyi Kati ésjuhâszjânos,

Révy Rita és Dezsd Andrâs.

A mindvégig hangulatos Magyar Bàl reggel 3 ôrâig tartotL

A Magyar Bâl nyitô j
Rob Nelson,Jâlics

Szentkirâ

i Aladâr, Végh Kati és
la és 10. Gâl Tamâs,
es Istvân)



.i.;-:," .'i;'••j f.

iiK:''' --' """

yj//y^ '-A':-: .-1 ••

• f A' ' Ai/.'' fA-A. .<• . . .•.'..l'Ai, .A ',. .••ï. ;•
• , ' • ' A, . •'.^A. M-Ai-'P- "P ' '• [ .'•'. • ... •, '-AAAAAA •

•• : , ' . A''k'.^ a'V'A/A • ' • A' AP:A%.-AA;Pà :AA
•i A: A' A,, ••' " A'.:':, ' A,A .A.\ri}PAA,A AAprMAiAf t

•"..'A'A',.•• •,•' . •„' ,A, .•AA.'A'AA A,i'AA A'f'AA'iAK'fe.A-AAi-'.iAA, -..''A.,.''A , .'.A'

fAA/A,'A
AVaA'A.^:'

• ' •:.AA';a'

,'tjM

•fyÀxy.

.:'f. v.';-,

'•":'/-/f y

:.
•i>A'

• pA-A •''VÀ'-- , .','>• .A.;,,.':"' ,,
A'̂ ;A'VA;,:;,;:^AA;AAi?r .' . A.,-..A-a ,.A

è;-'. ' -

1*1' ''-Mi • .'i-jLilît:

•'..A/M' 'A ASA"' A ,.:'••••>; A'A%',yf.i-,A'iiTr A, ,A A'• A'„-/'i.-A ' •A"a'AA " ''
è,:AA •; A.".AA'A.r:v;A':,:iAA . • A,.' •

, i,, A. • >TV;AArAiAA.;AAAA 'i' '. >A^ v- 'iA^: • 'A"- • A;
•A'' ' 'Au ,aa^]UAA A';-^A%;:au:-. ••,• •'aA;a''a.-.Aa ,

#• ,. . . V''.'"- '•• •/ •' 'A 'A 'A '••" A' A
A' • ', A':"^ A:-:jAS:UA-,;.r- •_ • a..o .... .â.''A.P:;;A,

• '"'Ai,.'.' • il V., •« i '/ •• •;. • • .

A,
r.,

•• AÀ'ÀA,: •• .-''A- AA(" A'

I '{y, .,:>• ..' .
.•.'•.l'Ai, ; A .', ,•, ••' • '• •' ' • Al •

••'A^fA ••'! r AUy.; Aa;'': 7A'.A.A^Wf;A,YA'Af?^ y;,yy ,iaaaA's^ ,
..SA i A, '" ; :• AA;.A;AiA«AAteA"'.'AAA. A'. /•., ,
-A'AA'', ;,,Â'A ' AA'AA'i:--"'' . , , .'V'V'v\;VA.A,A.'À'ÀAi-.-A'';i;

..; A,:; ; •,A':^.'̂ ^,AAA,,ÀAVAA A,,-/
' ' •' '•' A... • ' •. A'..'''''A''\/'À. ••/ ,/ '• ' ••

•,.A.„'. ; t: "A\r. :AA/"•'iAAUA.r
i . •••'?•, A. ,\,A '• -1 i'. ; . ta I .A.

•'A<AAÂ-AA^a
A', y.

.i : ' •'

• .m:'. : •
•;' • .i': ^i",'.'A.,;' ' : •' . A • •A, .A a i. •' ri v...;a ..

' • • i' • "". '' '••' .: ••'• • •'• l-i' ••' 'y- ''•,'!*.•• ' -
^ • .'^vv''--À -• " • •

- - i' • • , ' -.A' As •• à 'A

•' W "

•••••)•

A; '.A'v'

'.A;

•• • "• >•, .'t.

• ".Aa: AA..vAAAAa:;:,::a,,A; ^,..AvA::
'• •' . : .i ' • i. • . ,• '••• tA',', •' i , ,'.r''v* Y <!J

• •• a.''•â-'U-^ ÀÀ>À,'y.,A .a i
vy.ArfAw';'iy

'• .•iA'''À,v"'A;AyA'/iÀ.À A. A^

•/,A . -A, A'' A'.v. A;; .A.',". < a „/•."••



•M: J»\

/f

•' I-.

'•• ' I.''
i' ' '. '

'• v- .•:•
7 / •••'•W'il'V''' ••V '. ' •
• V î/.'-i'-s.'' - -i

f-M
;v;7,!'i' ; • ;. '

''s),. " U V: .• .'• . V ••'
I >V/.M'; , 1. •/. ,

,. • ; ; :,,i<n' ••- :,
=: f p.'. . 1 ] 1. '|'4 • .•' ;•/' .1 •

r

I *4\

*r'

•'f < '\' , '.• ;,' V

•i-V •; ; '''. 'S îr>',. • H- •

. V . 1"

jcKî.Vi

i.'> ;

\

k. ï.

:ij^-

J 'J

V

• Sf:'
'5 ...v \r ,

tm tfin»;'-.» -, • .
é- '<^r ,• '.
"w-v . • .

'pft'i.', ^• . •

mk-' •'«sV.-v^

MWx-' ': -"- '

y .'* ;•• • '/K . '••. '.i., : -.v î.

r ' w ..'V

!

I; I.< 'Il

m
it '

•i,j(

''H
ïjr ,,i,••'('.

•'"/f'->'i'.<: Kl.i.yt'.

;V-' , . -'V

• ' :'.:n r
• • t- • ; ;/ •• ;

>• . '" ». •.;• ' " -''J. '••• •'; \i .

fn.Vi-'<S
'• •• ''!n-

• •"^tiil^!/-., vi*'"!'; .;•• . ?••'f.Akiiî'!'-'-.; '̂
SI-v>^«:»V,''--- : ». •'/•v'V, •.;• ;• V.f-1

"iivV'. •:. ••^..: *•
^ r :• '•

•"''•-i'.Sk* •

-.#• ,

'j-Vph .îit

. Vr «T r ' '

/iK^: . ..•'-' ' t'y Jf. <^<•, , v/.Vf
•^Vyl'i

. I »

\

l > 'vV'» '"
'. • ^' . y - '/

•-'' •V *' ô "'•
, \ M*» .V J '."«••

r'.
•.T

iii \y-'\

' :'V--^.5 ''.'-A.^-' •..

j:-

/M
V» t '»'

w:'f.

•f'Kv'i'sKv^"' ^V'îî"«
.s-ivïî'i :
• - j . . 1 * » ' I . •/ t . . 1.Vl a. •. I f • ' . »

(f.. - °? *i u v. v:'"7,ïra™^'
' '••••A--' ",; • ^ '»v ••' • ' , ••' ^ "''f. ? ÀVumvK^'-^-.

.,.,">V"'; vï' , 'i, v:'1 :^4• .'iiP^^;', ^
•" ' •; •«' V'ît :•• •

'• • •'• • ,/•;. ^v'••il.'''; >: (' .'i •)

hi

r/ 7^/
TÎi /

'•.Tri

4"%iïs

V
m.:



X

l

A Magyar Bàl utôbbi i^ûsàgi einôkei: Csiszâr Istvân, Debreczeni Sonia, Szent Kirâlyi
Gyôrgy és Szabolcs Andréa. (Szent Kiràlyi Gyôrgy)
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Szaboics Krisztina tàncosàvaly ifj. Gâl TamâssaJ
(Szent Kirâlyi Gyôrgy)
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A clevelandi cserkészek regôs csapatànak tâncbemutntôja.
(Kemenes Istvàn)

A Bâl hangulatâban: Dezsô Andrâs, Domonkos Andrâs és Sziics Anikô.
(Szent Kirâîyi Gyôrgy)
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Nàdas Krisztina és Nâdas Gyula HT
(Szent Kiràlyi Gyôrgy)
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A tàncolô fiatalsâg. (Kemenes Istvàn)
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Hegedeôs Kâlmân és zenekara. (Szent Ktàlyi Gyôrgy)

Az irodahni és mûvészesten Marczi Zoltân zongorâzik. (Kemenes Istvân)



VESZTESÉGEINK

vrrÉz szABô zoltân

Vitéz Szabô Zoltàn (South Euclid, OH), a Magyar Târsasâg
alapîtô rendes tagja, az Arpâd Szôvetség Hivatas- és Hûség-
rendjének lovagja, s a Magyar Kongresszus legmagasabb
kitûntetésének, az Arpâd Szôvetség nagy arany dîsgelvényének
tulajdonosa.

1921. âprilis 29-én szûletett a Vas megyei Râbagyarmaton.
Kôzépiskolai tanulmânyait a szentgotthârdi ginnnâziumban
vêgezte, ahol érettsêgi vizsgât 1939-ben tett. Egyetemi
tanulmânyait a pécsi m. kir. Erzsébet Tudomânyegyetem jog- és
âllamtudomânyi karân végezte. Kevesen tudjâk rôla, hogy
doktori cimét azért nem hasznâlhattaj mert a felavatâs napjân
mint tartalékos tiszt, éppen katonai szolgâlatot teljesitett. Az
ôsszeomlâs utân kûlfôldre menekûlt, elô'bb az ausztriai
Feffernitzben, késôbb Innsbruckban tartôzkodott. 1952.
november 9-én mint alapîtô tag részt vett a Magyar Târsasâg
életre hivâsâban. Késôbb tevékeny részt vett Innsbruckban a dr.
Nâdas Jânos âltal alapîtott Magyar Târsasâg életében. A
clevelandi megalakulâs utân ônzetlenOl és lelkiismeretesen
végezte a MagyarTârsasâg kônyveinek ellenôrzését és intézte
adôûgyeit.

1990-ben a Magyar Kongresszus legmagasabb kitûntetését
kapta meg. Hosszû, tûrelmesen viselt betegség utân 1993.
szeptember 6-ân hunyt el. A clevelandi magyar târsadalomnak
és a Magyar Târsasâgnak nagy vesztesége.

vOrOsvâry istvân

Vôrôsvâry Istvân (Toronto, Ont., Kanada), a Kanadai
Magyarsâg szerkesztô-kiadôja 1993. december 17-én vâratlanul
elhunyt, 1984 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
rendes tagja volt. Halâlâval az egyetemes magyarsâgon kîvûl a
Magyar Kongresszusnak is igen sûlyos veszteséget jelentett



1913-ban szûletett Szentendrén. Kôzépiskolai tanulmânyait
az Arpâd reâlgimnâziuinban végezte. Érettségi utan a pécsi
Erzsébet Tudomânyegyetem hallgatôja lett, de egyetemi
t^ulmânyait megszakîtotta, mert 19 éves korâban a "Nemzeti
Ujsâg" parlamenti tudôsîtôja letL

"1943-ban, mint a magyar sajtô tôrténetében legfiatalabb
szerkesztô, engedélyt kapott lapalapîtâsra. Megindîtotta a
"Magyar Onnep" cîmû irodalmi és mûvészeti folyôiratot,
amelynek munkatârsai az akkori idôk legnagyobb kôltdi és îrôi
voltak. A hâboru elvesztêsêvel kettétôrt felfelé îvelô pâlyafutâsa.
Ô is âldozata lett a bolsevista megszâllâsnak. A mâsodik
vilâghâborû utan népbîrôsâg elé âlHtottak, majd Argentinâba
menekûlt, ahol a "Magyarok Û^a" cîmû lapot szerkesztette.
1955-ben az Egyesûlt Âllamokba, majd Kanadâba kôltozott s a
"Kanadai Magyarsâg" cîmû lapot szerkesztette".

Irodalomtôrténeti szempontbôl isJelentô's szerepet tôltôttbe.
Szamos tôrténelmi jelentoségû mûvet adott kl. Tôbbek kôzôtt
Horthy Miklôs és Mindszenty Jôzsef "Emlékirataim" cîmû
mûvét, valamint Màrai Sàndor tobb munkâjât is kiadta. Ô lett
Mârai îrâsainak egyedûli ôrôkôse is. Tagja volt a Szabadvilâgi
Magyarok Vilâgkongresszusânak. Az V. Vilâgkongresszuson
még jelen volt, tobbszôr felszôlalL Ugyanakkor a Szabad Magyar
Vilâgtanâcs elnôke kinevezte a Vilâgtanâcs végrehajtô bizottsâgi
tagjâvâ és felkérte annak hîrkôzlôjévé. Elhunytât az egészmagyar
emigrâciôs tarsadalom részvéte kîsérte.

DR. NÂVORIKORNÉL

1994. januâr 23-ân vâratlanul hunyt el Nàvori Komél
(Sarasota, FL), az orvostudomânyok doktora, szûlész- és
nogyôgyâsz szakorvos, egyetemi tanâr, kôzîrô, volt szerkesztô' és
lapkiadô, az Àrpâd Akadémia irodalmi fô'osztâlyânak rendes
tagja, az Arpâd Szôvetség hûség- és hivatâsrendjének 1971 ôta
lovagja és nagy arany dîsgelvényének tulajdonosa.

Két fîa gyâszolja.
Budapesten szûletett 1918-ban, 1936-ban Beregszâszon

érettségizett. Egyetemi tanulmânyait a Pâzmâny Péter
Tudomânyegyetemen végezte. Doktorrâ 1943-ban avattâk. A
mâsodik vilâghâborû idején a magyar légierôknél teljesîtett



katonai szolgâlatot Utâna a budapesti I. szâmû Nôi Klinikân
szakorvosi képesîtést szerzett, majd tanârsegédként mûkôdôtL
1948-ban kutatômunka végzése céljâbôl a chicagôi egyetemre
kapott meghîvâst, ahol 7 éven ât mûkôdôtt, amerikai szûlészeti és
nôgyôgyâszati képesîtést szerzett és mint tanârsegéd, majd mint
magântanâr mûkôdôtt. 1955-ben âllâsârôl lemondott és
Detroitba kôltôzôtt, ahol magângyakorlatot kezdett és kôzkôrhâzi
osztalyos fôorvosi minôségben mûkôdôtt. Detroitban a Wayne
Allami Egyetemen orvostanârrâ nevezték ki, de tanitasi és
magângyakorlati elfoglaltsâga mellett is bekapcsolôdott a
magyarsâg tarsadalmi és kôzmûvelôdési tevékenységébe, a
detroiti Magyar Mûvészkôr elnôke, majd az Amerikai Magyar
Szôvetségorszâgos igazgatôsâgi tagja, intézôbizottsâgânak elnôke
és a clevelandi Magyar Talâlkozôk egyik legtevékenyebb,
felkészûlt munkatarsa letL 1969-ben âtvette a Detroiti Magyar
Ujsâg szerkesztését és kiadâsât is, amirôl 1971-ig jôformân sajât
kôltségén gondoskodotL

1980-ig az "Ârpâd Akadémia tagjainak tevékenysége" cîmû
mû tanûsâga szerint 8, azôta "ônâmitâs" (1984), "Kôzép-Eurôpa
ûjjârendezése" (1986), "Dunai konfôderâciô" (1987), "A nemzeti
gondolât" (1989), "Gazdasâgi élet és a magyar mindennapok"
(1990) és a XXVIII. Magyar Talâlkozô krônikâjâban, a 284-299.
oldalon "Utazâs Kinâba és az ujgurok kôzé, akik azt mondjâk,
hogy a magyarok az o kôzeli rokonaik" cimmel tanulmânyokat
irt. A Szabad Magyar Vilàgtanàcs tagja és gazdasâgi
bizottsâgânak elnôke volt.

Dr. Nâvori Komél kezdeményezése volt az a 40-75 milliô
$-ba kerûlô, "American Hospital of Budapest" is, amelynek
felépitése Budapesten - floridai cég tarsulâsâval ~ az Orszâgos
Egészségvédelmi és Râkellenes Kôzpont kôzôs vâllalkozâsa lesz.

Dr. Nâvori Komélt mint a mâsodik vilâghâborû "Éjjeli
vadâszosztâly"-ânak orvosât tôbben bûcsûztattâk, élûkôn vitéz
Jezierski Lâszlô volt parancsnoka. Utolsô ùtjâra nagy részvét
kisérte.



A NEMZET SZOLGÂIATÂBAN

MÊSZÂROS LÂZÂR SÎREMLÉKE ANGUÂBAN

Vitéz Szakàly Jânos (London, Anglia), a Magyar
Szabadsâgharcos Szôvetség angliai elnôke sîremléket âlHttatott
Mészàros Lâzâmak (Magyarorszâg 1848-as hadûgy-
miniszterének) 1993. mâjus 17-én az angliai Tidey kôzségben.
Mészàros altabomagy hamvainak hazaszâllitâsa 1991-ben mâr
megtôrtént. A XXXI. Magyar Talâlkozô krônikâjâban a 160-161.
oldalon képeket is kôzôltûnk rôla.

%

• ^

""•* — —\ .m- ^

Si

Mészàros Làzér, az 1848-as magyar szabadsâgharc honvédelmi miniszterének siremiéke
az angliai Titley kôzségben. Bairôijobbra: Szûcs Péter ezredes, a Magyar Véderôk
attaséja, Szigeti Imre alezredes, Antal Péternagykôvet, a magyar badhgyminîszter

képviseletében, vitéz SzakâlyJânos tari, ô'magy, a Szabadsâgharcos Szôvetség és a
Vitézi Rend képviseletében. (vitéz SzakâlyJânos)



A SZENT KORONA EMLÉKMÛVE MATTSEEBEN

A magyar Szent Korona tôrténelmûnk sorân tôbbszôr volt
hatalmi vetélkedés târgya, amikor is elloptâk, elrejtették,
kûlfbldre vitték, s két alkalommal el is âstâk. Elôszôr 1849
augusztusâban a torôk hatâr felé menekûlô Kossuth Lajos
kormânyzô és Szemere Bertalan miniszterelnôk parancsâra
fôldelték el a tôbbi koronâzâsi jelvénnyel egyûtt Orsovânâl a
Duna ârterében. Mâsodszor 1944 végén, a Budapestet kôrûlzârô
szoyjet erôk elôl menekitette a koronaorség Ausziriâba, ahol a
német ôsszeomlâs napjaiban, 1945. âprilis 26-rôl 27-re virradô
éjjel Mattsee kôzség hatâràban, egy kettéfûrészelt benzines-
hordôban helyezték a fôld alâ.

Egy salzburgi szâllodâban 1944 âprilis végén tartott utolsô
koronatanâcsi ûlésen hataroztâk el, hogy a nemzeti ereklyét ily
môdon kell megmenteni. Joggal lehetett tartani ugyanis attôl,
hogy a megszâllô szovetséges haderôk valamelyike a koronât
hadizsâkmânyként magâval viszi.

Az elrejtési muveletet Pajtâs Emôezredesnek, a koronaorség
parancsnokânak irânyitasa mellett, azôrség néhâny tagja végezte,
s a mintegy 2 1/2 - 3 méter mély gôdrôt BundaJôzsef koronadr
àsta. Amikor nem sokkal késdbb a koronaorség amerikai
fogsâgba esett, a korona szâllitâsâra szolgâlô eredeti vaslâdât
Augsburgban felnyitottâk, de kiderûlt, hogy ûres. Kihallgatasa
sorân, Pajtâs ezredes végûl elârulta az elrejtés tényét és helyét.

Feltârasa utân innen kerûlt a Szent Korona az Egyesûlt
Âllamokba, mignem a Carter-kormânyzat visszaszolgâltatta
Magyarorszâgnak.

A nyugati magyarsâg âldozatkészségével, a Salzburg melletti
Mattseeben emlékmûvet emeltek azon a helyen, ahol a Szent
Korona mâsodizben a fôldbe kerûlt. Az emlékwu kezde-
ményezôje és szorgalmazôja, valamint a rejtekhely
topogrâfiâjânak felkutatôja vitéz Somorjai Bêla kartogràfus,
tôrzskapitâny, a Vitézi Rend archivumânak gondnoka volt. A
jogi, mûszaki és anyagi ûgyeket irânyîtô bizottsâgot dr.
Harangozô Ferenc prelâtus, a Mindszenty-alapîtvâny tanâcsosa,
s az Életunk cîmu katolikus lap szerkesztoje vezette. Az
emlékmu hatôsâgilag bejegyzett jogtulajdonosa és hivatalos



gondozôja: A Vitézi Rendjogi képviselôje: vitéz Radnôczy Antal
fôkapitâny és vitéz Balogh Âdâm tôrzskapitany.

Az ûnnepélyes felavatâst és beszentelést végezte 1983.
szeptember I5-én: Berg Karl salzburgi érsek, dr. vitéz Irânyi
Lâszlô, a kûlfôldi magyarok pûspôke és dr. Fây Gedeon, a
Johannita Rend kommendâtora,

Az Emlékmïï Bizottsâg tagegyesûleteinek anyagi és erkôlcsi
tâmogatôi:

a Vitézi Rend, a Mindszenty Alapitvâny, a Mûncheni
Fôlelkészség, az EurôpaiSzabad Magyar Kongresszus, a Magyar
Harcosok Bajtârsi Kôzôssége, a Németorszâgi Magyar
Szervezetek Kôzponti Szôvetsége, a Ludovika Akadémia
Egyesûlet, a Szabadsâgharcos Szôvetség, a Svâjci Magyar
Egyesûletek Kôzponti Szôvetsége, az Ausztriai Magyarok
Képviselete, a Magyar Szent Korona Védelmezdinek Szôvetsége
stb.

A KORONAÔR-PARANCSNOK HAZATÉRT

Nemes bankôi PajtàsEmô koronaorezredes a Szent Korona
Mattseeben valô elrejtôje (akit a honvédelmi miniszter
posztumusz vezérdrnaggyâ léptetett elô) fôldi maradvânyait
grabenstatti (németorszâgi) sirhelyérô'l hazaszallitottâk 1993-ban
és szeptember 19-én a sitkei rômai katolikus templom egyhâzi
szertartâsa utân katonai tiszteletadâssal a sitkei hôsôk és
âldozatok emlékparkjâban ravataloztâk fel és helyezték
ideiglenes nyugalomra.

Az emlékparkot dr. ÔdorZoltàn mûszaki professzor, aSzent
Korona Târsasâg ûgyvezetô elnôke komoly egyéni anyagi
âldozattal létesitette.

A Vitézi Rend képviseletében vitéz Somorjai Bêla
tôrzskapitany, a Vitézi Szék tôrténelmi és katonai térképészeti
elôadôja emlékezett meg: "Pajtàs ezredes a Szent Korona
ôrzôje, védelmezôje és megmentôje a màsodik vilâghâborû
végén" cîmmel.

Majd oktôber 9-én a koronaor egykori parancsnokânak
hamvait dr. Ôdor Zoltàn professzor kezdeményezésére katonai
pompâval helyezték végsô sirhelyére, a budapesti
Farkasréti-temetôben, a Vitézi Rend diszszakasza kiséretében.
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Pajtâs Emô m. kir. honvéd ezredes hamvainak hazavitele (vitéz Somoijai Béla)

1993. november 24-én vitéz Somoijai Bêla tôrzskapitany a
Hadtôrtèneti Mûzeum felkérésére elôadâst tartott "A Szent
Korona menekitése a mâsodik vilàghâborû végén" cfmmeJ.

Vitéz Somoijai Bêlât, a Vitézi Rend torzskapitânyât, vitéz
Baîogh Âdàm tôrzskapitany elôteijesztése és a VitéziSzék 1989.
december 16-i teljes ûlésênek egyhangù javaslata alapjân vitéz

Jôzsef Arpâd fôherceg a Szent Koronâval kapcsolatos kutatâsai
és ezen keresztûl tôrténelmi jelentôségének nôvelése terén
kifejtett nemzetszolgâlata elismeréséûl okirati dîcsérô
elismerésben részesîtette.

COLLEGIUM CORVINUM

Neszlényi Judith (Pasadena, CA) zongoramûvész, tanâr és
zeneszerzô, 1970 ôta az Arpâd Akadémia mûvészeti fô-
osztâlyânak tagja, Budapesten szûletett. Zenemûvészeti
tanulmânyait a Bartôk Konzervatoriumban és a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Foiskolân kitûntetéssel végezte. Zenei
tehetségével mâr 10 éves korâban feltûnt. A legkivâlôbb magyar
mesterek tanitvânya volt. Zeneszerzést Kodàly Zoltântôl tanult,
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Dr, Eckhardt Mâria âtveszi az "Ezùst HoUô" kitûntetését és oklevelét Neszlényijudittôî

zongoramûvészetet Southem Califomia Egyetemén Lhevinne
Rosinàtôl. Mint zongoramûvész, Magyarorszâgon is,
Amerikâban is szâmos hangversenyen kivâlô zenekarok
tagjakéntés kiséretével szôlôjâtékosként soksikert aratott. Ônâllô
hangversenyeivel és zenepedagôgiai tevékenységével âltalânos
elismerést vâltott kl. 1964 ôta a califomia! zenetanârok

szôvetségének igazgatôsâgi tagja. 1975 ôta Los Angelesben a
Califomia State University tanâra. Szerzeményeit, amelyeknek
târgya legtôbbszôr magyar vonatkozasû, az amerikai kôzônség is
kedveli. Kiemelkedô'bb mûvei az "1956" cimû cantateja, amely
mâr 1969-ben (késôbb 1979-ben) Ârpâd-érmet nyert.



Balrôl: A CoUegium Corvinum "Ezùst HoUô" kitûntetése Fennesy Comelia mûvészi
tervezése.Jobbrôl: Buzâné Ormai Hdikô énekmûvész az amerikai és magyar himnuszt

énekii a dSszvacsora elôtt (Szent Kirâlyi Gyôrgy)

1982-ben életrehivta a "Corvina Cultur Club"-ot (a
CoUegium Corvinumot) magyar eredetu mûvészek ôsszefogâsâra
fôként Los Angeles kômyékén. A nemes, ônzetlen vâllalkozâs
Hunyadi Corvinus Mâtyâs kirâly szellemében (1440-1490)
kîvânja szolgâlni a magyar mûvészetet és kultûrât, amelyet 20 tag
alapitott A disgelvényt, az Eziist Hollô érdemrendet, amely
Mâtyâs kirâly Corvinâja eredeti rajza szerint készûlt,
kitûntetésként azok kapjâk, akik hosszû éveken keresztûl kitûntek
mûvészi teljesitményûkkel ês humanitârius tôrekvéseikkel, hogy
az ûj vilâgban megôrizzék a régi magyar kultûrât és
hagyomânyokat a jôvô nemzedék szâmâra.

A CoUegium Corvinum legjelentôsebb akciôja a Liszt
"Hagyatéki katalôgus" elôâllitâsâra gyûjtôtt pénzôsszeg volt,
amelyet az ûgyvezetô, Neszlényi Judit âtadott a Liszt Mûzeum
igazgatôjânak, dr. Eckhardt Mâriânak. A kônyv 1993
februârjâban jelent meg. Tudomânyos kôrôkben a mû
felbecsûlhetetlen értékû és hézagpôdô. Minden évben kiadja az
Ezûst HoUô érdemrendet, amely egy-egy kivâlô magyar
humanista munkâjât kîvânja elismemi az Egyesûlt Âllamokban.
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NeszlényiJudit, dr. Eckhardt Mâria és Géraldine Keeling âtadja Paulovits Pâl "Liszt"

portréjât Rév Éva konzuinak, mini a "CoUegium Corvinum és a Liszt T&rsasâg
Mementôjàt Liszt vilàgot ôsszefogô magyarsâgàra." (NeszlényiJudith)

Az 1993-as kitûntetettek kôzôtt volt Daday Ferenc, az Ârpâd
Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak rendes tagja, a Magyar
Konjgresszus arany Arpâd-dîjas festdmûvésze, Ferenczy Zoltân,
az Arpâd Akadémia mûvészeti foosztâlyânak rendes tagja, a
Magyar Kongresszus âltal arany Arpâd-éremmel kitûntetett
faszobrâsz, dr. Eckhardt Mâria zenetudôs, az Arpâd Akadémia
jeles tagja, aki széles kôrû, vilâgviszonylatban és amerikai
kôrôkben élénken elismert Liszt-életmûvének akadémikusa,
Székely Gyôrgy gépészmémôk, irô, az "Aranyjânos Kulturkôr"
megalapitôja Los Angelesben 1972-tô'l, végûl dr. Nâdas Rôzsa
humanitâriânus, a kôzgazdasâgi és kônyvtâri tudomânyok
doktora, a clevelandi MagyarTalâlkozôk és Vilâgkongresszusok
fâradhatatlan rendezoje és kivitelezoje, az Arpâd Akadémia
tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagja és Igazgatô Tanâcsânak
tb. fôtitkâra.

A hôsOk emléke zalaszentgrôton

Molnàr Lâszlô, a kôzismert clevelandi ûzletember jelentos
âldozatvâllalâsâval a zalai Szentgrôt vâros hôseinek emlékére
méltô tôrténelmi emlékmûvet âllitotL A felavatâsi ûnnepség
1992. jûnius 28-ân nagy ûnnepség keretében folyt le.

A Magyar Târsasâg képviseletében Somogyi F. Lél, az
Arpâd Akadémia rendes tagja jelent meg.
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A zalaszentgrôti hôsi emlékmû (Molnâr Làszlô)

Az ûnnepi kôszôntô't Csàszàr Jôzsef Zalaszentgrôt polgâr-
mestere, az avatô beszédet dr. Fur Lajos honvédelmi miniszter
mondta, aki az emlékmûvet is leleplezte. Majd Tollas Tibor
emlékezett meg - szâmos alkalmi versének elôadâsâval - a
Fûggedenség Napjârôl.

A monumentâlis emlékmû felirata - "A hazâért és

szabadsâgért". Talapzatât Bajzajôzsef verse dîszîti:

"Vérzettek és elhulltak ôk,
De gyôzedelmesen:
Tettôk sugâra âtragyog
Idôn, enyészeten".



Az elsô és a mâsodik vilâghâborû, valamint az 1848-as és az
1956-os hôsôk emlékét megôrôkîtô zalaszentgrôti emlékmu
Tollas Tibor verset is idézi.

Molnâr Lészlôt ebbôl az alkalombôl a vâros dîszpolgârâvâ
vâlasztottâk, amelyrôl a vâros polgârmestere oklevelet nyûjtott ât
részére.

A felavatasi ûnnepséget - hatalmas kôzonség részvételével -
nagyszabâsù dîszebéd kôvette.

VrrÉZ NAGYBÂNYAIHORTHY MIKLÔS

Vitéz Nagybànyai Horthy Miklôs hamvait - felesége és fia,
Miklôs hamvaival egyûtt - Kenderesen, 1993. szeptember 4-én
ûjratemették. A dîszes temetésen a sajtô becslése szerint
60.000-70.000 fdnyi tômeg kîsérte utolsô ûgâra.

1920. mârcius 1. ôta 1944. oktôber 16-ig, a németek âltaJ
tôrtênt letartôztatasâig Magyarorszâg vâlasztott kormânyzôja
volt. Ebben a minôségben HunyadiJânost, Szilâgyi Mihâlyt és
Kossuth Lajost kôvette.

1868. jùnius 18-ân Kenderesen, Jâsz-Nagykun-Szolnok
vârmegyében szûletett. Kôzêpiskolai tanulmânyait Sopronban
vêgezte, innen kerOlt a haditengerêszeti akadémiâra, amelynek
elvégzése utan 1889 novemberébensorhajôzâszlôssâ nevezték ki,
szolgâlatra pedig a 'Taurus"nevuhajôraosztottâk be. 1901. jûlius
22-én kôtôtthâzassâgot Purgly Magdàval. 1909. november 30-tôl
1914. jûlius 14-ig I. Ferencjôzsefosztrâk csâszar ésmagyar kirâly
szâmysegéde voit Ekkor a "Habsburg" hajô parancsnoksâgât
vette ât, majd a "Novara" cirkâlô parancsnoka lett, s 1917. mâjus
14-én ennek fedélzetén vîvta meg hôsiesen az otrantôi tengeri
csatât, amelynek sorân sebesûlten hajôja ârbôcâhoz kôtôztette
magât és onnan vezette a tovâbbi harcot. A parancsnoksâga alatt
âllô hârom cirkâlô ôsszesen 21 halâszhajôtsemmisitett meg és 72
foglyot vett a fedélzetére.

Az otrantôi hôsi csata utân a "Prinz Eugen" csatahajô
parancsnokâvâ, majd 1917. jûnius 11-én ellentengemagyi ranggal
az osztrâk-magyar tengerészeti flotta parancsnokâvâ nevezték ki.
Az utôbbi minô'ségében adta ât a flottât 1918. oktôber 31-én -
felsôbb parancsra ~ a szlovének, horvâtok és szerbekZâgrâbban
székelô nemzeti tanâcsânak és visszatért Magyarorszâgra.



Magyarorszâgon éppen forradalom dûlt. Kun Béla
kommunista kormânyâval szemben Szegeden grôf Kârolyi
Gyula elnôkletével ellenkormâny alakult, amelynek
h^ûgyminiszteri tisztségére Nagybànyai Horthy Miklôst, mint a
legmagasabb katonai rendfokozat betôltôjét hîvtâk meg.
Hamarosan ô lett a nemzeti haderôk fôparancsnoka s mint ilyen,
megszâllta a Dunântûlt, ahonnan 1919. november 16-ân
Budapestre vonulL 1920. màrcius 1-én 131 szavazattal 10
ellenében Magyarorszàg kormânyzôjâvà vâlasztottâk. Meg-
vâlasztasât a nyugati nagyhatalmak is megerôsîtették. A trianoni
békeparancs (1920. jûnius 4.) nehézségei ellenére az orszagot a
forradalombôl ûjjâszervezte. 1926-ban a Népszôvetség a vezetése
alatt allô Magyarorszâgnak mâr kôlcsônt adott.

Orszâglâsa elején az orszag koronâs klrâlyânak visszatérési
kisérleteivel kapcsolatban meg kellett védenie az orszâg
fûggetlenségét Kormânyzâsa alatt a magyar nép felemelésén,
ga^asâgi megerô'sôdésén fâradozott az akkor felnôvô' fîatal
magyar értelmiség bevonâsâval. A szegény sorsû, fô'leg falusi
fiatalsâg részére ingyenes tanintézeteket, kollégiumokat létesitett,
a nép szociâlis szûkségleteinek ellâtâsâra az egész orszagot
behâlôzô szolgâlatot IntézményesitetL Gondoskodott tovâbbâ a
mûvészet és irodalom fellenditésérô'l, a béke és nyugalom
helyreâllitasârôl.

Mindvégig az orszâg régi hatârainak visszaâllitasât tekintette
legfô'bb feladatânak. Nemzetkôzi szerzô'dêsekkel biztositotta
megszâllt terûleteink azon részeinek visszacsatolâsât, ahol
magyarsâgunk lêlekszâm szerint tôbbségben élt. îgy
visszakerûltek hazânkhoz, az anyaorszâghoz a magyarlakta
Felvidék 1938-ban, Kârpâtalja 1939-ben, Észak-Erdély 1940-ben
és a Dêlvidék 1941-ben. A német elôretôrêssel szemben
Magyarorszàg kûlônâllâsânak biztositâsâra tôrekedett. Ez
vezette kûlôn békekôtês keresésére is.

Mint Magyarorszàg kormânyzôjât és a Vitézi Rend
megalapitôjât, egyben elsô' fô'kapitânyât, 1993. szeptember 4-én
dr. DomoTikos Béla szobrâszmûvész szobrâval ôrôkîtették meg.

Kenderesen az utolsô àllamfônek, a régi vilàg utolsô
âllamfôjének, a hôs, a tisztességes, becsilletes és csak népe
javât szolgâlô kormànyzônak emelt az orszâg népe halhatadan
emléket.



Vitéz Nagyb&nyai Horthy Mikiôs Magyarorszâg kormânyzôja.



xn.

BESZÂMOLÔK

LEVÉL MAGYARORSZÂGRÔL ÉS SZLOVÂKIÂBÔL

Dr. Châszâr Ede (Alexandria, VA);

Oktôber hônapban Budapesten két konferenciân vett részt,
mint elô'adô. Az elsôn, amelyet a kûlûgyminisztériuin égisze alatt
mûkôdô Kiîlûgyi Tanâcsadô Szolgàlat rendezett, "Magyar
érdekek képviselete nemzetkôzi fônimokon, kOlônôs tekintettel
a kisebbségek jogvédelmére" cîmmel adott elô.

A mâsodik konferencia ("munkamûhely") a kûlûgyminisz
tériuin klubtermében kerûlt lebonyolitâsra. Têmâja:
"Magyarorszâg a Nyugat kôztudatâban". Fôrendezôje: dr.
Ludânyi Andras egyetemi tanâr volt Ezen felkért hozzâszôlô
ként szerepelt két témakôrben: (1) "Az emigrâciôk (kezdve
Kossuthnâl) pozitîv vagy negadv szerepe a magyarsàg-kép
amerikai kialakitâsâban". (2) "A tudomânyos élit és a magyar
sorskérdések îsmerete Amerikàban". Majd végig lâtogatta a
Felvidék ôsmagyar telepûlései sorozatos meghatô ûnnepségeit,
amelyek részei annak a mozgalomnak, amely a magyar falvakban
szorgalmazza a mûlt emlékeinek âpolâsât és ezzel kapcsolatos
ûnnepi megemlékezések rendezését a magyar ôntudat és magyar
szellem megtartasâra és erôsitésére, valamint mutatja azt a hôsies
kûzdelmet, amelyet a Felvidék magyar népe fennmaradâsâért
folytaL

ÛNNEPSÉGSOROZAT PÂRIZSBAN

Az 1956-os magyar szabadsâgharc megemlékezéséûl hârom
napos ûnnepség volta franciaorszâgi Pârizsban.

1993. oktôber 22-én Pârizsban az eurôpai Magyar
Szabadsâgharcos Szôvetség elnôkének, Sujânszky Jenônek
vezetésével a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôssége, valamint a
Magyar Kôztârsasâg nagykôvetsége kôzremûkôdésével a pârizsi
diadalivnél impozâns zâszlôs felvonulâs és koszorûzâsi szertartâs
volt. A nagy szâmû magyar és francia kôzônség soraiban ott



voltak a franciaorszâgi magyar intézmények és szervezetek
vezetôi is.

1993. oktôber 23-ân, szombaton a pârizsi Magyar Intézetben
konferencia volt a magyar forradalomrôl, amelyen dr. Szàvai
Jànos nagykôvet einôkôlt Elôadott Rende Péter, ft. Bozsoky G.
Pal ferences, Sujânszkyjend és dr. Szénjôzsef.

1993. oktôber 24-én, vasâmap, a Magyar Katolikus Missziô
épûletében ûnnepi nagygyû'lés voit Az ûnnepély alkalmâval az
eurôpai Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség vezetô'sége De
Daruvâr Ivesnek, a magyarszarmazâsû francia diplomatânak, dr.
Szénjôzsefnek, az MHBK franciaorszâgi fô'csoportvezetôjének és
dr. Ruzsik Vilmosnak, a franciaorszâgi magyarKatolikus Missziô
vezetôjének tôbb mint 3 évtizedes emigrâciôs hazafias
munkâjânak elismeréséûl dîszoklevelet adott âL Az ûnnepély
végén 11 intézmény és szervezet koszoruzta meg a Mindszenty
Jôzsef hercegprîmâs tiszteletére felâllitott, nagy mârvâny
emléktâblât

1993. november 4-én, csûtôrtôkôn, a pârizsi Pere Lachaise
temetôben a mârtîrhalâlt hait Nagy Imre miniszterelnôk és a
kivégzett magyar szabadsâgharcosok jelképes siremlékmûvét
koszorûztâk meg.

A pârizsi emlékûnnepélyekrôl a pârizsi magyar televiziô is
részleteket kôzôlt.

FT. HTTES KRISTÔF, O.B. 80 ÉVES

Làngi A. Maria (Los Angeles, CA), az Ârpâd Akadémia
irodalmi fôosztâlyânak rendes tagjânak tudôsîtâsa :

San Franciscoban az ôbôlkôrnyéki magyarsâg augusztus
22-én, vasâmap ûnnepelte A. Mîtes Kristôf, O.B. 80. szûletés-
napjât. Az ôsszegyult kôzônség tisztelettel, szeretettel vette kôrûl,
hogy ezzel is kifejezze hâlâjât a Katolikus Missziôban évek ôta
végzett fâradhatatlan és lelkiismeretes munkâjâért.

Kristôf atya Csicsôn, a Csallôkôz legdélebbre esô' falujâban,
szûletett. Ôsei azÂrpâd-kori Taksony vezér szâllâsterûletén éltek.
Apja kântortanitô volt, aki 40 éven ât helyben tanitotL Hét
gyermeke kôzûl az egyik volt Gyermekkorât mâr a hazâtôl
elszakadt kisebbségben tôltôtte. A komâromi Bencés



Gimnâziuinban tanult, majd érettségi utân Nagyszombaton a
Pâzmâny Péter egyetemen folytatta tanulmânyât. Ott azonban
mâr soviniszta szlovâk szellem uralkodotL Prâgâba ment tehât a
Kâroly egyetemre, ahol vêgleg megûnta az idegen szellemet. Erre
Pannonhalmân jelentkezett, ott toltôtte novicius-éveit, majd ott
szentelték pappâ is.

Elôszôr Pâpân tanitott, majd visszakerûlt Komâromba.
Kôzben, 1945-ben ûjbôl megtôrtént a csehszlovâk megszallâs.
Ekkor 4 évre bezârtâk a magyar iskolâkat, fôleg a komâromi
magyar gimnâziumra irânyult a szétrombolâsi tevêkenység. Voit
diâkjaitS éven keresztûl ûn. "fôldalatti" môdszerrel tanîtotta. Éjjel
szôktette ât ôket a Dunân vizsgâzni magyar terûletre. Ebbôl sok
kellemetlensége adôdott. A csehszlovâk hatôsâgok vâlaszùt elê
âllîtottak: vagy elmegy vagy a bôrtôn vâr râ. îgy kerûlt
kivândorlô ûtlevéllel Kanadâba, Saskatchewanba, ahol a magyar
hîvek lelkipâsztora lett, majd 3 êv mûlva tanâri âllâst vâllalt egy
new yorki szerzetesrendnél.

Magyar tevèkenysége miatt onnah eltanâcsoltak. Ekkor mâr
megalakult a Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizottmânya.
Ebben mukôdôtt. Beadvânyokat szerkesztett a magyarsâg
tragikus sorsârôl, szenvedéseirôl és kûzdelmeirôl. Ezért a
clevelandi rendhâzbôl is tâvoznia kellett. A kilâtâstalansâg és a
hiâbavalô kûzdelem adta a gondolatot, hogy 7 magyar bencés
tanâr elhatârozta, sajât intézetet alaplt. Osszeadtâk kis pénzûket.
A vâlasztâs Kalifomiâra, Woodsidera esett. Ez a néhâny magyar
bencés tanâr az elsd kapavâgâstôl kezdve mindent maga végzett.
Munkâjukkal, fâradhatatlan helytâllâsukkal megnyerték a
kôrnyékbell kôzôsség és a vagyonosok bizalmât, igy a
legnagyobb tâmogatâssal elindulhatott a hiressé vâlt kôzépiskola,
a Woodside Priory School, amelynek 15 évig volt Kristôf atya az
igazgatôja. Az iskolât mindenûtt megbecsûlték.

Amikor Kristôf atya lassan kiôregedett, Magyarorszâgra
utazott, sorba jârta az intézeteket. Kilincselt, adjanak bencés
tanârokat, hogy az iskolât tovâbbra is fenn tudjâk tartani. Ez a
kérése azonban sikertelen maradt, mert a hazai kommunistâk
mindent korlâtoztak.Még az esztergomi érseknél is prôbâlkozott,
de sikertelenûl. Kôzben ft dr. Jaszovszky Jôzsef nyugalomba
vonult, ekkor elvâllalta a Katolikus Missziô lelkészségét, addig,
amig fiatalabb papot tudnak szerezni. Ez a mai napig nem



sikerûlL A 80. szûletésnapi ûnnepségen hîvei nagyrabecsûlésûket
és ôszinte ragaszkodâsukat fejezték ki irânta. A meghatô
ûnnepségen nt. Katona Jenô reformâtus lelkész és Csoboth
Tarnâs cserkészvezetô kôszontôtte.

VrrÉZ SERÉNYIISTVÂN TEVÉKENYSÊGE

Vitéz Serényi Istvàn (Bées, Ausztria), a Vitézi Rend kôzponti
tôrzskapitânya, az Àrpâd Szovetség hivatas- és hûségrendjének
lovagja, Veszprém szûlôtte, életét koraiÇûsâga ôtaa magyar ûgy
szolgâlataba âlHtotta.

Mint ismeretes, ifjû korâban Magyarorszâg tôbbszôrôs
kôzép-tâvfutô bajnoka lett, az olympiai keretbe is bejutotL

Amikor MindszentyJôzsefhercegprimâs Veszprémpûspôke
lett, vitéz Serényi Istvànt megtette a Veszprémi Hîrlap
fô'munkatârsânak. Vezércikkeiés politikai nézetei miatt1945-ben
ôt évi kényszermunkâra itélték. Kiszabadulâsa utan néhâny
esztendeig Salzburgban élt, majd sikerûlt az Egyesûlt Âllamokba
kijutnia, ahol hârom évtizedet tôltôtt Ez idô alatt, ahol csak tudta,
hûségesen végezte a magyar ûgy szolgâlatât

Dr. Mock Mois osztrâk killiigymmiszter vitézSerényi Islvinnal tàrgyal.
(vitéz Serényi Istvàn)



Hruscsov, az orosz diktâtor, az 1956-os magyar
szabadsâgharc véres kezû elnyomôja, 1959-ben az Egyesûlt
Allamokban tett lâtogatâsa alkalmâval vitéz Serényi Istvàn
felmâszott a new-yorki Szabadsâgszobor tetejére és hatalmas
fekete fâtyollal kôtotte be a szobor szemét, hogy felhîvja a vilâg
flgyelmét Magyarorszâg igaztalan elnyomâsâra. Ez a tette ôriâsi
visszhangot keltett a vilâgsajtôban. Igy vilâghîrre tett szert
nemcsak tette, de a magyar ûgy is. 1960-ban pedig New Yorkbôl
Washingtonig a magyarsâg ûzenetével futott a Fehér Hâzig. Az
akkori elnôk, Nixon, fogadta a vllâgsajtô képviselôi elôtt. Majd
emiékiratokat szerkesztett a trianoni kényszerbéke
igazsâgtalansâgairôl, amelyet nemcsak az elnôknek, de szâmos
vilâgpolitikai tényezô'nek is rendszeresen megkûldôtt.

Magyarorszâgnak a kommunizmus alôl tôrtént
felszabadulâsa utân majd a félvilâgot bejârta, mindenûtt hirdette
a magyar igazsâgot

Néhâny éwel ezeldtt Bécsbe kôltôzôtt, missziôjât ott is
tovâbb folytatta. Bekapcsolôdott az ottani politikai életbe és, mint
a Szabad Magyar Vilàgtanâcs tagja, targyalâsokat folytatott
vezeto politikai szemêlyiségekkel, igy fôként Mock Alois osztrâk
kûlûgyminiszterrel elszakitott terûleteink magyarsâgânak
Ogyében. Diplomâciai képessége, fellépése, izzô hazaszeretete a
magyar ûgyek egyik legértékesebb és legaikalmasabb
képviselôjévé tette.

A magyarorszâgi 1994-es vâlasztâsok nemzeti sikerének
érdekében hônapokat tôltôtt Magyarorszâgon, bejârta az orszâg
egyes részeit, hogy elôadâsaivalfelvilâgositsa a magyar népet igaz
tôrténelmérôl és râmutasson tôrténelmi kôtelességére, a
magyarorszâgi sorsdôntô vâlasztâsokban valô részvételére.

A Clevelandben megrendezett Magyar Kongresszusok
gyakori kôzremukôdôje.

TÂRSASEBÉD

1993. november 27-én, szombaton délben târsasebéd volt,
amelyen a két Kongresszus résztvevôinek nagy része megjelent
A târsasebéd keretében dr. Walter Istvàn, a Kanadai Magyarok
Szôvetségének elnôke a Balatonszârszôn tartott konferencia
eredményeirôl adott tâjékoztatâst "Szàrszô" cimû elôadâsâban.



SZENTMISE ÉS PROTESTÂNSISTENTISZTELET

1993. november 27-én, vasâmap délelôtt 9 ôrai kezdettel ft
Mustos Istvân, Sch.P., a kûlfôldi magyarok pûspôkének
helyettese szentmisét mutatott be és alkalmi szentbeszédet
mondott. A szentmisén kôzremûkôdôket ft. Mustos Istvân kérte
fel. Sokan jârultak szentâldozâshoz.

Egyidejûleg protestâns istentisztelet is volt, amelyet nt. Orosz
Csaba reformâtus leikész tartott.

ISMERKEDÔ ÉS BÛCSÛEST

A XXXEU. Magyar Kongresszuson megjelentekkôzûl tôbben
érkeztek szâllâsukra mâr a megnyitâst megelôzô estén is. Ezek
1993. november 26-ân, csûtôrtôkôn este, az amerikai hâlaadâs
Onnepén a szâlloda étkezôjében egyûtt vacsorâztak, majd ezt
kôvetôen vldâm ismerkedd esten jôttek ôssze.

1993. november 28-ân, vasâmap este nem tudott mindenki
tavozni. Ezek kôzôsen elkôltôtt vacsora utan vldâm bûcsûestet

rendeztek és a késd êjjeli ôrâkban vettek bûcsût egymâstôl.
Kôzremûkôdtek rôgtônzôtt mûsor keretêben:

...

I ;

M
H,

A vasâmapi bûcsûestén. Kemenes Emôné, Nérneth Gyulàné, Németh Gyula,
Buzogâny Sàndor és felesége, Kemenes Emô és ft. Mustos Istvân. (Kemenes Istvân)



Abelovszky Eliz, Bedrosziân Âlmâszt, Kemenes Emd, Lângi
Maria, Marczi Zoltân, ft, Mustos Istvân, Németh Gyula, Sô
Bernât (Ruttkay Arnold), Stirling Gyôrgyné Târczy Kovâcs
Erzsébet énekkel, zongoraszâmokkal, szavalatokkal és
szôrakoztatô kis elôadâsokkal.

BûcsûesL- Alapi Endréné, dr. Kovâcs Lészlôné, CsôkaJenô és felesége, dr. Balogh
Elemémé és féije, Szabolcs Lâszlôné (Kemenes Istvân)



xm.

ZÂRÔNYELATKOZAT

A Szabadvilâgi Magyarok VI. Vilâgkongresszusa és a
XXXm. Magyar Kongresszus, amelyazamerikai Ohio âllamban,
Cleveland vârosâban, 1993. november 25 és 28 kôzôtt ûlésezett,
a kôvetkezô zârônyilatkozatot adta ki, amelynek megszerkesz-
tésénél fïgyelembe vétettek azok a megâllapodâsok is, amelyek a
Vilâgkongresszuson megjelent hazai politikusokkal és egyes
magyarorszâgi nemzeti irânyû pârtok képviselôivel folytatott
targyalâsok nyomân jôttek létre:

1. A nyugati és a hazai magyarsâg ôsszefogâsa elengedhetet-
lenûl szûkséges ahhoz, hogy megâllithassuk az orszâg
helyzetének romlâsât, amely a nagy remênyekkel fogadott négy
év elôtti rendszervâltâs ôta megfïgyelheto. Ennek érdekében a
jôvô évben esedékes ûj vâlasztâsokig meg kell valôsîtani a
nemzeti erôk ôsszefogâsât, mert csak igy lehet felvenni a harcot
a baloldallal és lehet véget vetni a tômegtâjékoztatâst a
magyarsâg létérdekei ellen felhasznâlô idegen szellemû
csoportok kârtékony tevékenységének.

2. Kôvetelni kell a magyar vâlasztâsi torvény reformjât és a
titkossâg feltéden biztositâsât Ugyanakkor kôtelezôvé kell tenni
a szavazâson valô részvételt, ami annak biztosîtéka, hogy a
vâlasztâsok valôban az egész nemzet âllâsfoglalâsât tûkrôzzék a
vezetésre hivatott politikusok kivâlasztâsânâl.

3. Meg kell hatarozni azokat a legfontosabb politikai és
gazdasâgi kérdéseket, amelyekben szûkség van a kôzôs
stratégiâra s amelyek révén a nemzeti elkôtelezettségû magyar
politikai erôk cselekvô egyûttmûkôdése rôvid és hosszû tavon
egyarânt biztosithatô.

4. A nemzet biolôgiai tùlélése parancsolôlag veti fel a
magzatelhajtâs megtiltasânak kérdését a népességcsôkkenés
megszûntetése érdekében, a sokgyermekes csalâdok fokozottabb
tamogatasât, melyekkel hazânk jôvôje érdekében minden mâst
megelôzôen foglalkozni kell. A szellemi megûjulâs érdekében



szûkséges az i§ûsâg nevelésének ûj alapokra helyezése s azon
belûl kûlôn gond fordîtâsa a vallâserkôlcsi nevelésre, mert ez
biztosîya a magyarsâg nemzeti ônvédelméL

5. Gondoskodni kell airôl, hogy az emigrâciôban felnôvô
magyar nemzedékek magyar nyelvûket megôrizzék, népi és
nemzeti hagyomânyaikat âpoljâk.

6. A Kongresszus leszôgezi, hogy a Kârpât-medence
egységének alapjân âll és a trianoni igazsâgtalansâgokba soha
nem nyugszik bele. Ennek az elvnek sûlyos sérelmét lâtja abban,
hogy az ukrân-magyar alapszerzddês Kârpâtalja âtengedését
tartalmazza Ukrajna javâra.

7. Amint egyrészrôl a Kongresszus szûksêgesnek tartja a volt
politikai ûldôzottek megfelelô anyagi kârpôdâsât, ugyanakkor
ûgy véli, hogy tovâbb el nem odâzhatô a kommunizmus fô
bûnôseinek, ârtatlanok megkinzôinak és gyilkosainak
feleldsségre vonâsa és megbûntetése.

8. A tajékoztatâsminden eszkôzétfelkell hasznâlni arra, hogy
hazânk népe felismerje sajât nemzeti érdekeit és azok
ismeretében cselekedjék. Kûlôn sûlyt kell helyezni a kûlfôld felé
irânyulô propagandâra, amelynek feladata valôsâghû
magyarsâgképet sugârozni a nagyvilâgnak és câfolni a
magyarsâgrôl teijesztett torzképeket és râgalmakat, ezen belûl
elsôsorban az antiszemidzmus vâdjât.

9. A Kongresszus ûj magyar emigrâciôs csûcsszervezet
létrehozasât hatârozta el Magyar Nemzeti Vilagtanacs néven, az
1988-ban megalakult Szabad Magyar Vilagtanacs utôdaként.

10. A Magyar Kongresszus sokra értékeli a talâlkozô
kiemelkedô eseményeit, az Orszâgos Mûszaki Fejlesztési
Bizottsâg altal felmutatott tudomânyos eredményeket, a Szabad
Magyar Ujsâgirôk Szôvetségének 15. évi jubileumi ûlését, az
Arpâd Akadémia magas szinvonalû elôadâsait, a képzô- és
iparmûvészeti kiâllitâs, valamint a példâsan megrendezett
magyar kônyvkiâllitâs és a régi magyar kônyvek bemutatôjânak
sikerét is.



A hâromnapos Magyar Kongresszus târgyalâsain 4 fôldrész
és Magyarorszag kikûldôttei vettek részL

A Magyar Kongresszus rendezô'sége hâlâs kôszônetet mond
minden kôzremûkôdôjének, résztvevôjének és tâmogatôjânak,
kûlônôsen azoknak, akik mâs vilâgrészekbôl vagy orszâgokbôl,
âllamokbôl, tâvolabbi vârosokbôl jôttek és îgy jelenlétûkkel
komoly anyagi âldozatot vâllaltak.

A rendezôség kOlôn kôszônetet mond a hîrkôzlô szervek
vezetôinek és munkatarsainak, akik ezûttal is messzemenô,
megértô môdon és teljes ônzetlenséggel magyarsâgunk
életbevâgôan fontos kérdéseit szolgâltak.

Cleveland, 1993. december havâban.

Dr. Nàdas Gyula
a Szabadvilàgi Magyarok VI.
Vilàgkongresszusànak elnôke

A "zârônyilatkozat" 6. pon^aval kapcsolatban idézzûk David
Uoyd George beismerését egy, a londoni Guild Hallban 1928.
oktôber 7-én mondott bezédében, amit emiékirataiba is bevett:
"A teljes okmàny- és adattâr, amit egyes szôvetségeseink
szolgâltattak nekiink a béketârgyalâsok soràn, hazûg és
hamisîtott volt. Hamisitvanyok alapjan dôntôttiink".
"Megdôbbentô vâd, aminek jelentôségét sosem emelték kl
kellden, de amely a szôvetséges târgyalôfelek felelôsségét is
felveti" - fuzte hozzâ Pozzi. (Henri Pozzi: La Guerre revient
Paris. 1933. p. 137.)"

A szerkesztôk.



XIV.

AZ ARPÂD AKADÉMIA

XXVm. ÉVI RENDES KOZGYOLÉSE

Az Ârpâd Akadémia XXVUI. évi rendes kôzgyulésére
1993. november 28-ân, vasâmap délelôtt kôzvedenûl a rômai
katolikus szentmise és szentbeszéd, valamint a protestâns
istentisztelet utân kerûlt sor.

A kôzgyûlésen dr. Somogyi Ferenc, az elnôk
helyettesitésével megbîzott fdtitkâr elnôkôlt Ûdvôzolte ajelentô's
szâmban megjelent tagokat és kôzonséget, valamint dr. Nâdas
Gyulât, a Szabadvilâgi Magyarok VI. Vilâgkongresszusa és a
XXXm. Magyar Kongresszus elnôkét, aki a kôzgyulés egész
folyamân jelen voit

Fôtitkâji jelentês

Létszàm

Az Akadémia létszâma a legutôbbi kôzgyûlésen 413 volt
Elhunyt 4 tag, felveszQnk 6 ûj tagot, a létszam tehât 415 lesz.

Az Igazgatô Tanâcs ùlése

Az Ârpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsa - az Ârpâd
Akadémia fenntartô testûletének, a Magyar Târsasâgnak
vâlasztmânyâval egyûtt - augusztus 28-ân, szombaton tartott
ûlésL E^en dr. Somogyi Ferenc az elhunyt dr. Nâdas Jânos
elnôk halâlânak évfordulôjârôl emlékezett meg. Ezen az ûlésen
a Szabadvilâgi Magyarok VI. Vilâgkongresszusânak és a
XXXIII. Magyar Kongresszusnak egyûttes megtartâsârôl tôrtént
gondoskodâs.

November 9-én a rendezéssel kapcsolatos megbeszélés
tôrtént meg.



Elhunyt

Dr. Bognâr KàJmân (Sarasota, FL) nyugalmazott egyetemi
tanâr, 1969 ôta a tudomânyos fôosztâly rendes tagja, 85 éves
korâban,

dr. vitéz Csîk Lâszlô (Olivos, Argentina) nyugalmazott
fdorvos, 1984 ôta a tudomânyos fô'osztaly rendes tagja, 103 éves
korâban,

vitéz Hehs Âkos (Mayfîeld, OH) fô'mémôk, 1984 ôta a
tudomânyos fôosztâly rendes tagja, 86 éves korâban,

Szôts Vilmos (Mexico City, Mexico) festô'mûvész, 1970 ôta
a mûvészeti fô'osztâly rendes tagja, 66 éves korâban.

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

A kôzgyûlés utân hunyt el dr. Vatai Lâszlô réf. leikész, 1969
ôta a tudomânyos fôosztâly rendes tagja80 éves korâban.

Vôrôsvâiy Istvân és dr. Nâvori Komél halâlârôl kOlôn
emlékezûnk meg.

Az Ârpàd Akadémia ûj tagjal

Benkô Istvàn (Los Angeles, CA) okl. mémôk,
dr. Bélyâcz Ivan (Pécs), a Janus Pannonius Tudomâny-

egyetem kôzgazdasâgtudomânyi karânak nyilvânos rendes
tanâra,

ft. Demetzky Sândor (Cleveland, OH), a loraini mûzeum
megalapitôja,

dr. Hasznos Miklôs (Budapest) orszâggyulési képvsielô,
ft. Kàrpi Ferenc (Cleveland, OH) nyugalmazott plébânos, az

arany Arpâd-érem nyertese,
Lângi Maria (Menlo Park, CA) irônô,
vitéz Relie Ferenc (Columbus, OEl) okl. mémôk, 1970 ôta a

Civitan Club International ohiôi kormânyzôja, 3 kârpâtaljai és 11
magyarorszâgi Civitan Club szervezdje.



Egyéni mûkôdés

Abelovszky Aliz (Worthington, OH) cikkei és novellâi
jelentek meg hazai és kûlfôldi lapokban. Egyik novellâja a
Magyar Kongresszus pâlyâzatân "E^zter kônyve" cîmmel dîjat
nyerL A Magyarorszâgon mûkôdô Széchenyi ôsztondîjbizottsâg,
mint az Ohio Hungary Sister State elnôkét felkérte diplomâs
fîatalok amerikai tanulmânyûtjânak és/vagy tovâbbképzésének
megszervezésére.Az "Overseas Médical Mission" befejezodôtt. A
magyarorszâgi "Civil Defense" fejlesztésére igéretet kapott az
ohiôi National Guard-tôl. Az egészségûgy fejlesztéséért, a
demokratikus fejlddésêrt és a barâti kapcsolatok javulâsâért
végzett kivâlô tevékenységének elismeréséûl a magyar
egészségûgyi minisztertdl ezûst érmet és Ohio kormânyzôjâtôl
kôszônd levelet kapotL

Alpâr Jânos (Amarillo, TX) néhâny elôadâst tartott az
"American Society of Cataract and Refractive Surgery"
keretében. Kûlônbôzd tagegyesûletek elnôki tisztségét tôltôtte be
és vezette az amerikai "International Standard Organizations
Intraocular Lens Committee"-jét. Az American Médical
Association-tol orvosi elismerést kapott.

Ambrôzy Anna (East Brighton, V., Ausztrâlia) folytatta az
Ausztrâliâban élô magyarok szociogrâfiai felmérésének
munkâjât. Magyarra forditotta a "Survey of Hungarian
Community in Victoria" cîmu mûvét, amelyet a XXXI. Magyar
Kongresszus arany Arpâd-éremmel tûntetett ki.

Acs Zoîtàn (Phoenix, MD) szakîrô, egyetemi tanâr
kônyvének cime, amelyet a Cambridge University adott ki,
helyesen "Small Fiim and Entrepreneurship". Az elîrâs
tévedésbôl tôrtént

Baranchi Tamâska Endre (Sarasota, PL) cikkeket és
elbeszéléseket irt a 'Magyarsâg", a "Hadak Ûtjân" és a "Bajtârsi
Levél" szamâra. ôt akvarell tâjképet festett. Szerkesztette a
floridai "Bajtarsi Hiradô" 11. évfolyamât. Szâmos tisztségre ûjra-
vâlasztottak.

Benkô Jenô (East Lansing, MI) folytatta kôzremûkôdését a
United Nations Association michigani szervezetében.
Szaklapokban tôbb kônyvismertetést irt Afrika-târgyû
kiadvânyokrôl.



Bihar Berta (Los Polvorines, Argentîna) hârom kiâllîtâson
vett részL Selyemfestésû képét, amely Szuz Mariât a gyermek
Jézussal, mint Magyarorszâg patronâjât âbrâzolja a magyar
kirâlyi koronâzâsi jelvényekkel, râvarrtâk a Buenos Aires-i



magyar katolikus egyhâzkôzség âltal készîtett magyar zâszlôra,
melyet augusztus 22-én zarândoklattal adtak ât a lujâni
székesegyhâzban levô Szuz Mâria kâpolna részére, mint a
magyar emigrânsok adomânyâL

Buzàné Ormai Ildikô (Bay Village, OH) zeneszerzô,
énekmûvész, a zongora, az orgona, valamint az ének magân-
tanâra, két ùjabb szerzeményét adta elô "Ballada" és "Etûd"
dmmel a clevelandi zenetanârok hangversenyén. A Bay Village-i
kônyvtârban kiâlHtxjttâk II.Jânos Pal papa portrérajzaL

Dânielné Scipiades Katinka (Santa Barbara, CA) a Kodâly-
môdszer tanîtâsâért és vilâgszerte tôrténô teijesztéséért a Magyar
Kôztârsasâg arany érdemkeresztjét kapta, amelyet a califomiai
târsadalom kivâlô tagjainak, mûvêszeinek jelenlétében Tar
Pâl washingtoni magyar nagykôvet meghatô szavak kîséretében
adott ât Az ûnnepségen sok tisztelôje és barâtja vett részt, tôbben
Magyarorszâgrôl érkeztek és kôszôntôtték sok évtizedes,
fâradhatatlan munkâssâgâért. Az ûnnepelt tôbb zenei
konferenciân vett részt, legutôbb az utahi Nemzetkôzi Zenei
Konferenciân, ahol elôadâst tartott a Kodâly-môdszerrô'l.

Décsy Gyula (Bloomington, EN) kiadta az "Eurasian Studies
Yearbook" 1993/1994-es kôtetét, amelyben tôbb ismertetést
kôzôlt Hosszabb ismertetést irt a budapesti "Magyar Nyelvôr"
cimû folyôiratban is. Tôbb tudomânyos konferenciân vett részt,
cikkeket és szaktanulmânyokat irt. Az "Eurasian Studies
Yearbook"-ban tôbb ismertetése jelent meg. Finnorszâgban és a
Felvidéken is jârt. A pozsonyi "Irodalmi Szemle" hosszabb
inteijût kôzôlt tô'le.

Eckhardt Mâria (Budapest), a liszt-mûzeum igazgatôja. A
Liszt Târsasâg meghivâsâra részt vett az oktôber 6-tôl 10-ig
tartott konferenciân Washingtonban. Tovâbbi elô'adâsokat tartott
Colorado, Utah és Califomia egyetemein. Ezek ôsszes bevé-
telét a Los Angeles-i Liszt-zongoraversenyek fenntartâsâra
adomânyozta. A Collegium Corvinum Liszt életmuvének vilâg-
viszonylatban valô propagâlâsâért az Ezust Hollô érdemrenddel
tûntette ki.

Eszenyi Lâszlô (Reston, VA) "Idegenbe szakadt hazânk fia"
cimû kéziratât a Zrinyi Kiadô kiadâsra elfogadta. A Magyar
Kôztârsasâgi Rend tiszti keresztjével tûntették ki. 1993. mâjus
30-ân a Ludovika elé visszahelyezett Névtelen Hôsôk szobrânak



oldalân elhelyezett mûvészi bronztabla kôltségének zômét
viselte.

Érdy Mildôs (West New York, NJ) hun régészeti kutatâsait
széles kôrben méltânyoltâk tudomânyos fôrumokon. 1993-bîin
Aima Altaban a Nemzetkôzi Altaisztikai konferenciân két
elôadâst, a Harvard egyetemen és Budapesten, a belsô-
mongôliai régészeti konferenciân, és a nâpolyi Keleti Intézet
jubileumi kôzgyulésén egy-egy elôadâst tartott
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Dànielné Scîpiades Katinka mûvei môgôtt, meWén a Magyar Kôztàrsasàg
Érdemrendjének Kôzépkeresztjével. Jobbrôl Tar Pàl wasbingtoni magyar nagykÔvet

ûnnepi ixszéddel kôszônti (Dànieîné Scîpiades Katmka)

Fâj Attila (Genova, Olaszorszâg) "Fonti d'ispirazione
dell'icona del Santuario di Montallegro" (A montallegrôi
kegyhely bizânci ikonjânak ihletô forrâsai) cimen tanulmânya
jelent meg Rômâban, tovâbbâ "A Karamazov-testvérek
délnyugatl szélben" cimmel a budapesti Vigiliâban. Elôadâst
tartott a budapesti és a pécsi tndomânyegyetemek bôlcsészeti
karân. A szentpétervâri Orosz Irodalomtudomânyi Intézet meg-
hivâsâra egy hônapig Dosztojevszkij-kutatâsokat folytatott
PétervârotL



Fényes Maria (Los Angeles, CA), a "Califomiai Magyarsâg"
laptulajdonos fôszerkesztoje, tôbb cikket, beszâmolôt, novellât
îrt, vilâgkôrûli ûtjairôl szines, érdekes ûtleîrâsokat kôzôlt.
Hangulatos s^'tônapot rendezett, amelyen tôbb ezer magyar vett
részL

Gàl Imre (New York, NY) a nemzetkôzi kereskedelmi jog
mellett az emberi szabadsâg- és kisebbségi jogok tanulmânyo-
zâsâval foglalkozott Ebben a kérdésben tôbb tanulmânya jelent
meg.

Gratzer Miklôs (Syracuse, NY) nemzetkôzi tanâcsadôi és
kutatô munkât végzett terûletfejlesztés, kômyezeti kâr felmérése
és nemzetkôzi parkrendszerek felêpitése terén. Magyar
meghivâsra felsôoktatasi reformokon dolgozott. Nemzetkôzi
szinten kiemelkedô kutatôi munkâja elismeréseként a soproni
Erdészeti és Faipari Egyetem tiszteletbeli doktorâvâ avatta.

Gyimesi Gyula (Scarborough, Ont, Kanada) elbeszélései az
Amerikai Magyar Ertesitôben és a Nemzeti Ûjsâgban jelentek
meg. A Kanadai Magyar îrôk Szôvetségének vezetosége 12 évi
elnôki tisztségviselés utan ôrôkôs diszelnôki cimmel tûntette ki.
A Szabad Magyar tJjsâgirôk szôvetségének kanadai alelnôke.
14-30 év kôzôtti fiatalokkal két irodalmi délutant rendezett,
amelyeken keresztûl tôrekedett elmélyiteni a keresztény és
magyar szellemiséget

Hampelné Tallôs Katalin (Lakewood, OH) a magzat-
elhajtâssal és csalâdvédelemmel kapcsolatos tôbb mûvészi rajzot
készitett

Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont, Kanada), mint a Râkôczi
Foundation, Inc. elnôke, fejtette ki âldâsos tevékenységét. Az
Alapitvâny jelentô's adomânyaival segitette mind a kanadai,
mind a hazai és elszakitottterûleteink sokirânyû kulturâlis, fôként
oktatâsi jellegû intézményeinek munkâssâgât és tovâbbi
mûkôdésûk elômozditâsât.

Haralyi Fejér Pal (Bloomfleld Hills, MI) az ûj matematika ûj
nevérôl ir hosszabb cikket 'The Fejér Mathematics" cimmel.

Hoyos Jânost (White Plains, NY) a Magyar Kôztârsasâgi
Rend tiszti keresztjével tûntették ki.

Juba Ferenc (Bées, Ausztria) a hazai "Kapu"-ban "Hadi-
tengerészetûnk a kiegyezés utan" cimmel cikket irt, 4 tudomâ-
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H. Tallôs Katalin "Memento 1956" cimû festménye

nyos szakelôadâst tartotL A Szlovâkiai MagyarCserkészszôvetség
elismerô oklevéllel tûntette ki. Az MHBK németorszâgi fôcsoport
kôzponti tâjékoztatôja elismeréssel nyilatkozott a komâromi
Klapka Gyôrgy tengerészeti mûzeum gyûjteményérôl.
Megkoszorùzta a Zichy-palota falân Révkomâromban elhelyezett
grôf Széchenyi Istvân emléktâblât. Az "Ungvâr" és "Kolozsvâr"
tengeri hajôk emlékmûvének âltala megmentett horgonyât ûj
alapokra helyezte s mint "a vilâgtengereken hôsi halâlt hait



magyar tengerészek emlékmûvét" a felavataskor, 1993. âprilis
17-én megkoszorûzta.

Keviczky Kàlmàn Qackson Heights, NY) 1993. november
19-én az ELNSz elôtti ûrhâborû elleni tûntetés katonai fôszônoka
volt Beszéde "The United Nations Greatest Challenge" cimmel
hangzott el. Szôvegét az egész vilâgon kôzvetîtették.
Intergalaktikus ûrkutatâs terén szerzett nemzetkôzi érdemeinek
elismeréseként nyugalmazott honvéd ezredesi rendfokozattal
tûntették ki.

Kolozsy Sândor (Blacktown, NSW, Ausztrâliaj tovâbb
folytatta mûvészi tevékenységét.
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Balrôl: Dr. Kolozsy Sàndor szobràszmuvészNimrôd szobra (Dr. Kolozsy Sândor)
Jobrôl: Mindszenty biboros szobra elôU Csôk Etelka

és dr. Maharajàkné Molnàr Katalin (M. Molnàr Katalin)

Koppâny Endre (Bem, Svâjc), mint a Magyar Szent Korona
Vilâgszovetség elnôke fejtette ki mûkôdését. Tôbb elôadâst
tartott. Képviselte a Szabad Magyar Vilâgtanâcsot kûlônbôzô
nemzetkôzi megmozdulâsokon és a kormâny felé is.

Lengyel Alfonz (Ambler, PA) kônyvet irt és adott ki
"Archeology for Museologists", valamint "Chronological History
of China" cimmel. Az American Biographical Institute-tôl arany
érmet (Gold Medal of Honor) kapott. ôt tudomânyos cikket irt.
A Magyar Kôztarsasâg hadflgyminisztere alezredessé léptette elô.
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Dr. Koppàny Endre és ft. Hegyi Gyôrgy rômai katolikus leikész

Ludànyi Andràs (Ada, OH) târsszerkesztdje a 'The
Hungarian Minority's Situation on Ceausescu's Remania" cîmu
mûnek. A szerkesztô Rudolfjoô, Columbia UniversityPress,NY
157 pages. A szerzônek ezenkivûl tôbb tanulmânyais megjelenL

Mihàlyi Gilbert (Szombathely) "A târsadalom megûjitâsa
Krisztusban, a hivôk apostoikodâsa a vilâgban" dmmel kônyvet
irt. Cikkei jelentek meg a Teolôgia, a Vigilia és az Egyhâzfôrum
cimu katolikus kiadvânyokban. Szerkesztette a Leikipâsztori
Kozleményeket és folytatta a KatolikusMagyarokVasâmapjâban
irâsait.

Miska Jânos (Victoria, B.C., Kanada) a Hajdu-Bihari
Naplôban, a NyelvOnk és Kultûrânkban, a Kanadai
Magyarsâgban és a Szîvârvânyban, meg az Uj Arcban és a
Keseruben kôzôlte irâsait. A Victôriai Egyetemen kinevezték
tudomânyos kutatônak (visiting scholarnak). Ebben a
beosztâsban munkamôdszertani kônyvet készit az egyetemi
kônyvtâr részére.



Nagy Àkos (Hyde Park, Ausztrâlia) részt vett a Zûrichi
Magyar Tôrténelmi Egyesûlet ôstôrténeti tâjékoztatôjân
Kaposvârott, majd Tabon tartott tôrténelmi elôadâst. Megjelent
a balatonszârszôi kerekasztal konferenciân, az ausztrâliai,
ausztriai, kînai, svâjci és thaifôldi egyetem tanâraival egyûtt.

Nagy Gyula (Solothum, Svâjc) a "Magyar Szent Korona
védelmezôinek Szôvetsége" titkârakênt fejtett kl tudomânyos
tevékenységeL

Nàdas Jânos (Dayton, OH) orvos "Az energia pszihiâtriai
vonatkozâsai" cimû befejezés elôtt allô kônyvén dolgozott.

Neszlényi Judit (Pasadena, CA) folytatta zenemûvészeti
munkâssâgât. A Collegium Corvinum keretêben hangver-
senyeket és jôtékonycélû dîszvacsorât rendezett, amelyen kivâlô
mûvészeket és tudôsokat tûntetett kl az Ezûst Hollô

érdemrenddel. Mârciusban a londoni nagykôvetség vendége
volt. Részt vett az angol Liszt Târsasâg konferenciâjân.
Gyûjteményes verses kôtetének kiadâsân dolgozott, tobb cikke és
verse jelent meg a kûlfôldôn kiadott lapokban.

Németh Edit (Elizabeth, PA) alkotâsai: "A biofestészet ûj
technikai kidolgozâsa", "A selyemre valô festészet kûlônbôzô'
technikai tanulmânyozâsa", "Egy perzsaszô'nyeg tervezése és
késâtése", a "My World in Spinach Green", "Csalâdunk élete
messze idegenben" cimû mû kéziratânak illusztrâciôval valô
ellâtâsân dolgozott.

Németh Gyula (Yonkers, NY) "Felém forog a fôld" cimmel
munkâjân dolgozott

Oltvànyiné Kabay Uona (North Curl Curl, Ausztrâlia) a
"Széchenyi és Crescence" cimû kônyv pâlyadijnyertes szerzôje,
bekûldte édesapjânak, Kabay Jânosnak az Alkaloida vegyészeti
gyâr kutatôjânak a gyâr kôltségén kiadott kônyvét és az
ausztrâliai Magyar Elet hasâbjain az emlékére rendezett hazai
kiâllitâsrôl szôlô tudôsitâst.

Pàsztor Sândor (Surray Hills, Vie., Ausztrâlia) verseket és
elbeszéléseket irt.

P. Pereszlényi Maria (University Heights, OH) tôbb francia
és magyar irodalmi és kulturâlis konferenciân vett részt részben
mint elôadô, részben mint a szakûlések rendezôje: a Duquesne
egyetem (PA) tôrténelmi fôrumân az "American Association for



the Advancement ofSlavic Studies" (Honolulu, Hawaii) ésa West
Virginia Egyetem film és irodalmi konferenciâjân, valamint a
John Carroll egyetem rendezésein tartott magyar, francia
irodalmi târgyû elôadâsL

Petry Béla (Maitland, FL) kônyvcimlapokat, okleveleket és
emléklapokat, ex libriseket, nemesi cimereket festett eurôpai és
amerikai megrendelésekre. Négy kiâllitâst rendezett:
Komârom-Gadôcon, Ungvârott, Egerben és Pécsvâradon.
Polgârdy Géza 'Tûndôkld szellemek", Csiha Kâlmân "Fény a
râcsokon" cimû kônyvét, valamint a Hunnia cîmû folyôirat 40.
szamât illusztrâlta.

PénzesJànos (Mt. Eliza, Vie., Ausztrâlia) a "Honvéd mùlta
jôvôért" pâlyadijnyerteseinek âtutalt ezer AU dollârosjutalmakat
budapesti képviselôje ûnnepség keretében adta ât az
érdekelteknek a katonai fôiskolâkon tôrténô kiosztâs céljaira
oktôber mâsodik felében. A katonai fdiskolâk hallgatôi részére
jutalmul Alapîtvânyt hivott életre.

Râcz Marra (Pasadena, CA) folytatta alkotô munkâssâgât.
Tôbb târlaton szerepelt szimbolista mûvész-fotôival. A
Collegium Corvinum koncertjeinek és kiâllîtâsainak aktîv
szervezôje. A mOncheni Akasa GaJléria âllandô târlatra vette ât
mûvészeti alkotâsait. A Whittier Art Association elsô dijjal
jutalmazta.

Rédey Gyôrgy (Englewood, NJ) a Universe Publishing
Companyt vezette, kiadta Koszorùs Ferenc "Memoirs and
Essays", valamint Dessewfïy Gyula "Mi sem voltunk rosszabbak"
cimû s még 11 kônyvet, angolul 4 munkâL

Saâry Éva (Lugano-Cassarate, Svâjc)hazai és kûlfôldi magyar
lapokban 62 cikke és verse jelent meg. Képeibôl, mûvészi
fényképeibôl KaposfQreden és Dombovârott kiâllitâst rendeztek.
A budapesti TV "Évgyûrûk", valamint "Szabôfalvâtôl San
Franciscôig" cimmel két inteijût készitett vele.

Somogyi Ferenc (Cleveland, Ohio) 22 kisebb tanulmânyt
kôzôlt kûlônbôzo magyar lapokban Amerikâban és Eurôpâban.

Somogyi F. Lél (Parma Hts., Ohio) tôbb angol és magyar
nyelvû tanulmânyt tett kôzzé. Szerkesztette a "Siker a balsorsban
Somogyi Ferenc munkâssâga" cimû kônyvet, amely 192 oldalon
jelent meg.
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Stirling Gyôrgy (Arlington, VA) tovâbbra is szerkesztette és
kiadta a "Fûggetlen Magyar Hîrszolgâlat" szamait, hetente îrasa
jelent meg a "Katolikus Magyarok Vasâmapjâ"-banéshavontaaz
Amerikai Magyar Értesîtô"'-ben és mâs lapokban. Cikkeit hazai
ûjsâgokban és folyôiratokban is olvasha^uk.

Szablya Uona (Bellevue, WA) azelsô nôimagyar dszteletbeli
konzul lett az Egyesûlt Àllamok észak-nyugati részén. Mûkôdési
terûlete Washington, Oregon és Idaho. Tôbb szâz cikket irt a
magyar szabadsâgharc kivîvâsârôl. Az 1956-os szabadsâgharcrôl
menyével egyûtt szinmûvet îrt, amelyet a Magyar Kongresszus
arany Arpâd-éremmel jutalmazotL

Szeleczky Zita (Hollywood, CA) érdemeinek elismeréséûl a
Magyar Kôztârsasâg kôzépkeresztjét kapta. Az ûnnepséget dr.
Forray Pal (Los Angeles, CA) ûzletember, az "Ûj Magyarorszag"
cimû amerikai lap kiadôja rendezte tizteletére a Universal
Sheraton Hotelben.

Széplaki Jôzsef (Phyllisburg, NY) a Morris County Board
részérôl "Certifïcate of Appreciation"-t nyerL

Szîlassy Sândor (Glassboro, NJ) az Orszâgos Széchenyi
Kônyvtâr konferenciâjânak târselnôke volt s azon az "Amerikai
magyar kônyvtâri és levéltâri gyujtemények" és "Szâmîtôgépes
modemizâciô amerikai egyetemi és fôiskolai kônyvtarakban', az
eurôpai protestâns magyar szabadegyetem kaposvâri konferen-
ciâjân "ForradalmiMagyarorszag: 1918-1921", aMagyarNemzeti
Tôrténelmi Târsasâg rendezésében pedig 'Trianon okai és
kôvetkezményei" cimmel tartott elôadâst. Tôbb szakmai târsasâg
elnôkeként tevékenykedett. Szâmos cikket irt angol és magyar
nyelven.

Szirmai Endre (Stuttgart, Németorszâg) tôbb munkâja jelent
meg kûlônbôzô nyelveken és orszâgokban. Festményeit egyetemi
kônyvtârak és két mûzeum is ôrzi.

Tâlas Ernô (Solna, Svédorszâg) operaénekes a koncert-
pôdiumokon mindenûtt nagy sikerrel folytatja tevékenységét.
Svédorszâgonkivûl Szolnokon is tôbb egyhâzi ésvilâgi koncertet
tartott. Budapest ûjévi gâlakoncertjén is fellépett

Vadnay Zsuzsa (Rosplglîosiné) (Locamo, Svâjc) tanulmâ-
nyât a Budapesten megjelenô "Stâdium" kôzôlte. Elôadâsai a
Szabad Eurôpa Râdiô hullâmhosszain hangzottak el 1993.



oktôberéig, a magyar osztâly megszunéséig, a Kultûrâlis
Magazin és Nyugati Levél rovatokban.

Vaiju Uvia (Geneve, Svâjc) irodalmi vonatkozâsû îrâsait
rendezte, Tollas Tibor verseinek angol fordîtâsâval foglalkozott
és kiadta a United National High Commissioner for Refugees
Dialogue cîmû kiadvânyânak két szâmât, amelyekbe Editorial
dmmel cikket îrt

Vàrdy Béla (Pittsburgh, PA) torténész, egyetemi tanâr
"Kettôs és tôbbes kôtô'dés kêrdèse Magyarorszâgon", "A magyar
tôrténettudomâny helyzete a szocialista rend bukâsa utân",
"Hungarian National Consciousness and the Question of Dual
and Multiple Identity", "Peasant Rebellions", valamint
"Magyarok az ûj vilâgban" cîmmel (a "Kapu"-ban cikksorozat)
tanulmânyai jelentek meg, mûforditâst vêgzett, tudomânyos
konferenciâkon és mâsutt elôadâsokat tartott, ùjsâgokban és
folyôiratokban 4 méltatâst irt, a kaposvâri Berzsenyi Daniel
Târszisâg (feleségével egyûtt) Berzsenyi-dijjal tûntette ki.

Wagner Ferenc (Kensington, MD) torténész "Zoltân Bay
atomic physicist, a pioneer of Space Research" cîmû kônyvét
készîtette elô kiadâsra.

Elôadâsok

Németh Edit ndvér (Elizabeth, PA);

MAGYAR NÉPI HIMZÉS

AZ ÔSmÔKTÔL NAPJAINKIG
Az eloadô a cimben foglalt târgyat az ôsidôktôl napjainkig

ismerteti. Kôzben szebbnél szebb kézimunkâkkal Magyarorszâg
kûlônbôzô tâjairôl az anyagot szemléltetôen bemutatja.

Ft Mustos Istvàn, Sch. P. (Passaic, NY):

EMLÉKFZÉS EBUŒL FEJŒNCRE

HALÂLÀNAK 100. ÉVFORDULÔJÂN

Szâz éve - 1893. jûnius 15-én - hait meg a magyar zenevilâg
még ma is egyik legnagyobbnak tartottmûvésze,a keresett kivâlô
zongorista, az ûnnepelt kamagy, az akkori zeneélet legtevé-



kenyebb szervezôje, akiben a magyar operairodalom atyjât is
tiszteljûk.

Az Ârpâd Akadémia, amelynek kûlfôldôn hervadhatatlan
érdemei vannak a magyar mûvészet és mûvelôdés értékeinek
megôrzésében és tovâbbadâsâban, csak elismerést érdemei most
is, amikor gazdag mûsorâban helyet ad a magyar zeneirodalom
kimagaslô lângelméjének, ha rôvld is, de tisztelettel adôzô
méitatâsâra.

Emlékezzûnk ErJcei Ferencre, mint ahogyan teszik ezt
ezekben a hônapokban otthon is, Magyarorszâgon, kegyelettel,
alkotâsainak méltatâsâval, mûveinek ûjra musorra tuzésével.
Tesszûk ezt itt mi jôval szerényebben, mint a Magyar Operahâz
vagy a Liszt Ferenc Zeneakadémia tehetik, de tesszûk ezt nem
kevesebb tisztelettel és hâlâval az irânt, akire minden mûvelt
magyar ma is bûszke elismeréssel gondolhat és akinek operâibôl,

-îiSHU' '.I

Németh Edit nôvér akadémiai elôadâsàt taiija. Mellette dr. Somogyi Ferenc fôtitkàr.
(Somogyi Lél)



zenéjének dallamaibôl ma is a tiszta, a tôrténelmûnket dsztelô
magyar hazaszeretetre kap erôsîtést, ihletést.

Ma és itt nem értekezni kîvânunk a zenetôrténészek

tudomânyârôl, hanem szemeink elé akaijuk idézni azt a mûvészt,
aki karmesteri pâlcâjât és hangjegyîrô tollât vîvôkardként
forgatta egy szebb, igazabb magyarabb jôvenddért.

Erkel Ferenc Békésgyulân szûletett 1810. november 7-én,
atyja kântortanîtô, templomi kamagy, majd uradalmi szâmtartô
(Wenckheim uradalom), dz gyermek édesapja, amellett kitûnô
zenész, aki fiât 12 éves korâig maga oktatta zongora jâtszâsra.
Ferenc, a fiatal "zenész" azutan Pozsonyban tanul, majd mivel
fiatal és tehetséges, grôf Csâky Kâlmân meghivâsâra Erdélybe
megy, Kolozsvârt tanit, az ottani zenekar kamagya lesz. Tovâbb
képzi magât, majd az 1830-as évek végén Pestre kerûl, ahol
elôszôr a német szinhâz mâsodkarnagya, 1837-tôl pedig a
(magyar) Nemzeti Szinhâz elsô kamagya. Itt mâr vilâgosan
megmutatkozdk kitûnô szervezô képessége is és az elôadâsokban
magas mûvészi igénye.

1840. augusztus 8-ân mutatja be elsô "dalmûvét" a "Bàtori
Maria "-t, amelyhez a szôvegkônyvet (libretto-t) Egressy Béni iija.
Ettôl a naptôl kezdve nevezték az egykori Magyar Szinhâzat
(megkûlônbôztetésként a vâros ûn. "Német Szînhâzâtôl")
"Nemzeti Szinhâznak", amely azôta is szolgâlja szâmtalan siker
kôzepette a magyar kultûra szent ûgyét. "Bâtori Mâria" az elsô
"magyar" opéra, ha dallamaiban még itt-ott Bellinit, Mozartot
vagy Meyerbeert is érezhetjûk, mégis ez az elsô magyar opéra és
Erkel Ferenc a szerzô, akire ma mint a magyar operairodalom
megalapozôjâra emlékezhetûnk.

1844-ben, januâr 27-én volt amâsodik Erkel-opera:"Hunyadi
Lâszlô" ôsbemutatôja, amely zeneileg talân a Bâtori Mâria
folytatâsa, de egyben az abban kezdeményezettek kivâlô beérése.
Az opéra tôrténete, tragikuma (Hunyadi Lâszlôt ârtatlanul
kivégzik), vérpezsditô zenéje, a kômsok tômegeket megigézô
szépségeméltô folytatâsaaz 1840-es kezdeményezésnek a magyar
opéra tôrténelmében. Nyitânya ônâllô zenekari mûként is
szerepel hangversenytermek programjâban. (Az elsô finâlé;
"Meghalta cselszôvô, elmùlt a rût viszâly..." mâr szinte forradalmi
indulô; a "hattyûdal" és az eskûvôi jelenet "palotâs'-a igazi
magyar muzsika. A "De La Grange" âria, a Gara Mâria



fuvola-cadenciâs kabalettâja késôbb lett csak része az egész
operânak.)

Kôzben 1844-ben a Baktay Andrâs igazgatô âltal
meghîrdetett himnusz pâlyâzaton megnyeri az elsô dîjaL ELz a
himnusz ma is hazânk nemzeti imâja, himnusza.

1844-1855: népszânmûvekhez îija a mcLgyaros zenét
1848-ban nemzetômek jelentkezik, de azt kôvetelik tô'le -

nagyon helyesen -, hogy mint karmester szolgâljaa hazajô OgyéL
Az "Erzsébet" cîmû opérât mâsokkai (Doppler Ferenc és Kâroly)
egyûtt îrta, 1857-ben.

1861-ben fejezi be és kerûl elôadâsra, az êv mârcius 9-ên ~
Katona Jôzsef szôvege alapjân - Egressy Béni âltal îrt
szôvegkônywel, de igazi magyar zenével, a szerzô' legismertebb
operâja, a "Bànk bàn". A drâmât KatonaJôzsef (1791-1830) lija.
Ma is mint "irodalmunk legnagyobb tôrténelmi drâmâjât"
êrtékeljûk.

Az orszâgot nyomorgatô abszolutizmus idején a Bânk bàn
témâjâban szinte tûntetés volt az idegen uralom ellen; tûntetés az
osztrâk elnyomâs ellen, hitvallâs a magyar értékek, a magyar
mûvészet mellett.

Hallgatôsâga megértette a darab idô'szerûsêgêt, szivébe zârta
annak mondanivalôjât és ajkâravette a szépséges dallamokat A
keseru "bordai", a "hazâm, hazâm..." âria és Melinda âriâi a
magyar zeneirodalom legszebbjei a mai napig.

1862-ben adjâk elô' a "Sarolta" cimû vîgoperâjât, amelyben
hallhatunk verbunkost és népies dalokat, bâr ez az opéra messze
âll Erkel egyéb kôzismertebb operâitôl.

1867 a kiegyezés éve: ekkorjelenik meg a "Dôzsa Gyôrgy"
cimû opéra. Librettôjât Szigeti iija, bâr szôvegében nem, a meg-
zenésitésében Erkel mâs értelmezést ad egyesjeleneteknek.A mû
a kiegyezés elleni szinvallâsnak is értelmezhetô'.

1847-ben "Barankovics Gyôrgy" cimû operâjât mâjus 20-ân
mutatjâk be. Zeneszerzô'nk itt mâr a wagneri zenedrâmai
kifejezésmôd képviselôje a magyar sânpadon. ELz az"operastilus"
nem olyan népszerû Budapesten, îgya Barankovics Gyôrgy cimû
opéra sem tett olyanhatâsta kôzônségre, mint a Hunyadl Lâszlô
vagy a Bànk bàn cimû opéra.



1880 novemberében a "Névtelen hôsôk" cîmû mûvében a

szabadsâgharc hôseinek âllît zenei emléket.
Utolsô operâjât, amelyet az Operahâz megnyîtâsâra

rendeltek, de 1885. mârcius 15-én mutattâk be elôszôr "Istvàn
kirâly" cimen. Ebben mâr târsszerzôként segîtett neki fia, Gyula.
Az 1887-ben îrt "Onnepi nyitâny"-a mâr csak fia, Gyula
kezeîrâsâban maradt fenn.

Bâr az operâk dallamai a magyarsâg szîvéhez nôttek, a
szovegek, a rendezés tobbszôr igényelt szinpadi korszerûsîtést. Ez
idôrôl-idôre meg is tortént, îgy Erkelt és zenei ôrôkségét a
kôvetkezô nemzedékeknek is alkalma van ûjra felfedezni,
értékelni és ûjra elfogadni.

Németh Amadé "Erkel Ferenc életének krônikàja naprôl
napra" cimû kônyvêben (Zenemû Kiadô, Budapest, 1973. 221
oldal.) olvassuk a kôvetkezô értékelést a kortars szavaival:

"1883. szeptember 22. Kirâlyi Pal a Székesfôvâros Tôrvêny-
hatôsâgi Bizottsâgâhoz Erkel ôtven esztendôs karmesteri
jubileumânak megûnneplése târgyâban:

"...eltekintve alkotâsainak âltalânos mûvészi értékétôl,
elôttûnk, magyarok elôtt, van egy speciâlis érdeme, amely elôtt
a hazafiûi tisztelet és becsûlet érzelmeivel kell meghajolnunk, s
az, hogy megteremtôje volt a magyar nemzeti dalmunek s hogy
azaltal a magyar nemzeti zenének utat nyitott s méltô helyet
biztosîtott kûlfôldôn is. A fôvâros kôzonsége kôrében
mozgalom induit meg, amelynek célja: Erkel Ferencz 50 éves
mûvészi és zenei jubileumânak méltô megûnneplése. Az
ûrmeplés programjânak megâllapitâsâra és keresztûlvitelére
alakult bizottsâg felvette programjâba a kivàlô zeneîrô
mûveinek ôsszegyûjtését és kiadâsât is, hogy ilykép az ôrôk
becsû mûvek fennmaradàsa az utôkor szâmâra biztosittassék...,
inditvânyozzuk: hatarozza el a kôzgyûlés, hogy Erkel Ferencz
hervadhatatlan érdemeinek elismeréséûl a mûveinek

kiadâsaival Jârô kôltségek fedezéséhez ôtezer forinttal jârul, s
utasitsa a tanâcsot, hogy ezen ôsszeg fedezése irànt mielô'bb
tegyen elôteijesztést".



100 éve hait meg, de lelkes magyar zenéje ma is leikesîtd
hazaszeretet, hitvallâs a mellett, amiben annyian - magyarok -
hiszûnk. Zenéje: "zenei hitvallâs", amely ûjabb és ûjabb
reménységre lelkesit és 100 év utân is tettre serkento példaképe
annak a hazaszeretetnek, amellyel ô a hangjegyeket papîrra
vetette, kôrusait, zenekarât tanitotta és vezette és amely
hazaszeretet fellângol bârhol, ahol a magyar szôzatot és nemzeti
himnuszt magyar énekli.

*

100 éve hait meg Erkel Ferenc, de mûvészete, zenéje, élete
példâja megmarad szent magyar ôrôkségnek.

Eckhardt Maria (Budapest):

USZT FERENC, MINT HAZÂMNAK HÛ FIA

A székfoglalô elôadâsânak megtartâsâra felkért elô'adô
levelét NeszlényiJudit rendes tag ismertette.

Kôszônettel emlékezett meg arrôl a megtiszteltetêsrôl, hogy
az Arpâd Akadémia tagjai kôzé vâlasztotta.

Ôszinte sajnâlatât fejezte ki a felett, hogy nem tudja eldadâsât
megtartani, mivel oktôber elejére meghîvâst kapott Washington-
ba az Amerikai Liszt Târsasâg meghivâsâra az ott megrendezett
nemzetkôzi Liszt konferenciâra és jôllehet még par hétig az
Egyesûlt Âllamokban maradt elôadâsokat tartani, de nem tudta
meghosszabbîtani tartôzkodâsât a clevelandi Kongresszusig.
Fenti cimmel székfoglalô elô'adâsâban azt akarta kihangsûlyozni,
hogy Liszt Ferenc nagy zeneszerzônk miként is fogta fel a
hazafîsâgot, akirô'l mindannyian - Magyarorszâgon vagy az
anyaorszâgtôl tavol élô' magyarok egyarânt - példât vehetûnk.

Szolgâlatot teljesitett Liszt Ferenc, amikor idô's korâban
vâllalta a budapesti Zeneakadémia alapitô elnôkségét és minden
évben par hônapra hûségesen visszatért tanitani a kezdetben
szâmtalan kûlsô' és belsô' nehézséggel kûzdô', de egyben erô'sôdô'
intézménybe.

Szolgâlat: ez az elô'adô munkâja is, akinek az a megtiszteltetés
jutott, hogy a budapesti Zeneakadémia Liszt-ôrôkségêt
gondozhatja az utolsô budapesti Liszt-lakâsban, a régi
Zeneakadémiân kialakitott "Uszt Ferenc Emîékmûzeum és



Kutatôkôzpont" igazgatôjaként. S épp ez a szolgâlat — a
visszatértekor râzûdulô rengeteg sûrgôs és fontos intézni valô —
akadâlyozta, hogy szândékât megvalôsîthatta volna. Abban a
reményben bûcsùzik, hogy talân mégis lesz alkalma személyesen
talâlkozni az Arpâd Akadémia tagjaival és az elmulasztottakat
pôtolhaga.

Miskolczy Kàlmàn, Sch. P. (Derby, NYj;

MÂRTON ÀRON, ERDÉLY MINDSZENTYJE

Ezt az elôadâst ft. Bàlint Lajos gyulafehérvâri érsek
lâtogatâsa és a vele valô beszélgetés ihlette. Erdély jelenlegi
magyar érseke ez év mârciusâban Kanadâban jârt, az ottani
Magyar Katolikus Papi Szôvetség elnôkének, ft. Erô's Sândor
wellandi plébânosnak meghîvâsâra. Végig lâtogatta a kelet-
kanadai magyar plébâniâkat és szôlt nemcsak az erdélyi katolikus
egyhâz jelen helyzetérô'l, de szentéletu elô'djérô'l, Mârton Aron
pûspôkrô'l is.

Mârton Aron 1896-ban — négy éwel késô'bb, mint
Mindszenty Jôzsef - szûletett csikszentdomonkosi fôldmûves
csalâdbôl, mint szûleinek harmadik gyermeke a négy kôzôtt Az
elemi iskola négy osztalya utan Csiksomlyôra kerûlt a ferencesek
gimnâziumâba. Négy évet toit itt is, de az 5. gimnâziumi osztâlyt
mâr Csikszeredân végezte, ahova a gimnâziumot âthelyezték. Itt
ébred fel benne a papi hivatâs vâgya és a VI-VII-VIII. osztâlyt
mâr Gyulafehérvârott végzi, mint kékreverendâs papnôvendék.
Éppen érettségije utân tôr ki azelsô' vilâghâborû. Mintônkéntes,
bevonul a 82. gyalogezredhez, ahol tizedes, hadaprôdjelôlt, végûl
hadnagy letL Megjârta a harctereket, hâromszor sebesûlL A
hâborû végén leszerelt, de lâtta a kôrûlôtte zajlô beteg életet,
népe sôtét jôvôjét a român megszâllôk kegyetlen csizmâja alatt,
ûjra lângra gyûllad benne a hivatâs vâgya. KOldetést érez
magâban: vallâsât, népét szolgâlni az igazsâg hirdetésével. Kétévi
gondolkodâs utân ûjra belép a gyulafehérvâri papnevelôbe, ahol
négy év alatt elvégzi a teolôgiât és Majiâth Gusztàv pûspôk
1924-ben pappâ szenteli.

Tôrtént ez akkor, amikor Popescu Stellan szavai el-
hangzottak: "A magyarsâgnak még az emlékét is kiirtjuk
Erdélybôl"!



Kâplâni évei utân Marosvâsârhelyre kerûl hittanâmak, ahol
komoly sikerei vannak az i^ûsâg kôrében. Nem a legbôlcsebb
intézkedéssel Majlâth pûspôk maga mellé veszi "levéltârosnak",
de ebbôl annyi haszna van, hogy alkalma nyilik megismerai a
roman âllam és az ortodox egyhâz megûjulô kôrmônfont
tâmadâsait a magyarsâg és a katolicizmns ellen.

1931-ben az érsek kinevezi egyetemi hitszônoknak. Elôzô'leg
bemutatta Rômâban XI. Pins pâpânak, aki az iÇûsâg szeretetét és
nevelését kôti lelkére. Az egyetemi templom, mely a piaristak
temploma volt, mindig megtelt beszédei meghallgatâsâra. A
Katolikus Népszôvetség gyûlésein is ô volt Temesvârtôl a csiki
hatârokig az ûnnepi szônok. Tartalmas beszédeit oly szônoki
készséggel adta elô, hogy a kôzônségbôl gyakran tapsolâsban tôrt
kl a lelkesedés, valahânyszor egy-egy konklùziôrajutott. Amikor
Majlàth Gusztàv pûspôk lâtta Mârton Âron hatalmas sikereit, a
Katolikus Népszôvetség igazgatôjâvâ nevezte ki. Mint ilyen,
létrehozta a Népmûvelô Bizottsâgokat, amelyek a kôrzetûkbe
tartozô falvakat kidolgozott mûsorral keresték fel, gazdag
anyagot, forrâskészletet nyùjtottak a népnevelôk kezébe.

1933-ban meginditotta Gyôrgy Lajos egyetemi tanârral
egyûtt az Erdélyi Iskola cimû folyôiratot, amely korânak leg-
kiemelkedô'bbje lett.

1936-ban, a legnehezebb idôkben lett Erdély legnagyobb
plébâniâjânak, Kolozsvârnak plébânosa. România akkor
gazdasâgi csôd elôtt âllott, de Mârton Aron jôl megvâlasztott
segitôtarsaival anyagilag is egyensûlyt teremtett

1938-ban meghalt Vorbrucher, a gynlafehérvâri pûspôk. A
papa elôszôr adminisztrâtornak, majd rôviddel késôbb
piispôknek Mârton Aront nevezte ki.

1939. februâr 12-én szentelték pûspôkké a kolozsvâri Szent
Mihâly templomban, ahol akkor még a roman kormâny ki-
kûldôttei is méltattâk erre a feladatra valô alkalmatossâgât,
elismerték, hogy mindig a két nép kôzôtti megbékélésen
mnnkâlkodott. Pûspôki jelmondataul a pannôniaiszûletésû Szent
Mârton pûspôk (Tours pûspôke) hires mondâsât vâlasztotta, aki
még végelgyengûlésében is igy imâdkozott; "Uram, ha
népemnek szilksége van még râm, nem vonakodom a
munkàtôl!"



1942-ben az ûn. "bécsi dôntéssel" Észak-Erdély és a
Székelyfbld visszcikerûltaz anyaorszâghoz, de ô Gyulafehérvârott
maradt. Par év mûlva, mint tudjuk, a românok ârulâsa a
németekkel szemben jôl kifîzette magât: Erdély ûjbôl elveszett a
magyarsâg szâmâra. Elképzelhetjûk, hogy tekintett a
kommunista, de ugyanakkor soviniszta magyarfalô românsâg
Erdély îzig-vérig magyar pûspôkére.

Annak a torekvésûknek, hogy "a magyarsâgnak még emlékét
is eitôrôljék Erdélyben", egyik eklatâns példâja a gyulafehêrvâri
Baithyaneum kônyvtâr, mûzeum és csillagvizsgâlô kifosztâsa: ez
a mûzeum a mindenkori gyulafehêrvâri pûspôk tulajdona. A
kônyvtârban megvoltak az ôsszes ôsnyomtatvânyok, szâm szerint
533; kôztûk 148 darab magyar nyelvu. Teljes épségben megvolt
a Codex Aureus, a vilâg egyik kincse, amely a VIII. szâzad végén
Nagy Kâroly udvarâban titkârânak, Aicuinnak az Iskolâjâban
készûlL (Azéri nevezik Codex Aureusnak, mert az iniciâléi arany
szinnel nyertek kidolgozâsL)

Felbecsûlhetetlen kincsek ezek, nem szôlva a kâptalani
levéltar nagyon értékes kéziratairôl. Azéri hîvjâk Batthyaneum-
nak, mert Batthyânyi Ignâc alapitotta, aki 1780 és 1798 kozôtt
volt Gyulafehérvâr pûspôke. Ezt az épOletet a roman kormâny
lefoglalta, legériékesebb anyagât elszâllitottaismeretlen helyre, és
mindezideig nem adta vissza a pûspôkségnek annak ellenére,
hogy Mârton Aron ismételten kérie a tulajdonjog elismeréséL

Bâlint érsek elmondâsa szerint 1945-ben a hâborû ntan a

romeltakaritas és az ûjrakezdés mnnkâja hârnlt râjnk. A pûspôk
sûrgette a râszomlôk segélyezését. Ô maga a hâborû alatt jârt a
fogolytâborokban és még az orosz hadifoglyokat is meglâtogatta.
Vitt nekik, amit lehetett. Amikor tndomâst szerzett arrôl, hogy
Gyulafehérvârott rabszâllitô szerelvények mennek ât, kiment az
âllomâsra és ennivalôt, gyûmôlcsôt, amit lehetett, iparkodott a
vonatra feljnttatni. Egyik papja, aki ott volt a rabszâllitô vonaton,
mint élményét mondta el késô'bb, hogyan talâlkozott, mint rab,
akkor Mârton Àron pûspôkkel.

Késô'bb, az 1946-os nagy szârazsâg s az azt kôvetô éhinség
ideje, 1947-ben, ismét nagy gondot jelentett szâmâra. Akkoriban
sokan mentek Szatmâr és Arad vidékére, ahol nem volt olyan



nagy az inség. Vitetett Hollandiâba is gyerekekeL Ô pedig a
szebeni Teréziânumban nagy ârvahâzba gyujtôtte ôssze a nagy
csalâdosok gyermekeit, ahol részûkre legaJâbb a mindennapit
biztosîtani tudta. Ugyanott ô fiatal pap korâban prefektus volt és
Szeben kômyékének szôrvânylelkésze.

Akkor mâr megkezdôdôtt a kûzdelem az ûjabb roman
elnyomâs ellen. Egy ideig a Magyar Népi Szôvetségben lâtta a
magyarsâgjogi védelmének lehetdségét. Dea szervezet politikâja
annyira baloldali lett, hogy nyiltan szakîtott vele. Még meg is
leckéztette a vezetôket, papjainak pedig megtiltotta a belépést és
a velûk valô egyûttmûkôdést. Gondolom, a Magyar Népi
Szôvetség balra valô elhajlâsa életének nagy csalôdâsavoit

1948-ban, amikor Kâroly roman kirâlyt kiutasitottâk az
orszâgbôl és România kôztârsasâg lett, ugyanaz a folyamat
kezdô'dôtt, mint a tôbbi ûn. szocialista orszâgban. Ahogy a
kommunista diktatûra vette ât a hatalmat, ùgy nehezedett
fokozatosan az Egyhâz helyzete.

1949 nyarân bérmakôrûton volt Csikban, ami diadaJmenet
volt. Nem kereste a népszerûséget, de szôkimondâsâval
megnyerte a sziveket. A Szamos vôlgyében bérmâlt, amikor
onnan a csiksomlyôi bùcsûra kellettmennie. Mivel mâr érzô'dôtt
személye kôrûl a veszélyezettség, tobb ezer csângô kisérte el a
somlyôi bùcsûra, hogy védelmérô'l gondoskodjék. Persze a
hosszû utat (30km) nem gyalog, hanemlovontette meg, amineki
természetes volt, mint egy beszélgetésnél elmondta: 'Mi lôhâton
jârtuk a fîliâkat, ti majd mâr motoron teszitek". E "fehér lovon
valô bevonulâsât" nem feltunési vâgybôl tette. Természetesnek
tunt szâmâra. Viszont elképzelhetô, milyen pârhuzamotvontak
ebbôl ellenségei. Csîksomlyôn még nem merték bântani, de el
akartâk fogni Udvarhelyt Egy szâllitâsi vâllalattal rendelkezô'
csalâd (két testvér) lopta ki Gyulafehérvârra, megtévesztette a
szekuritét (titkosrendôrséget). Ez tôrtént 1949 kora nyarân,
pûnkôsdkor.

Akkor azt a cselt talâltâk ki, hogy Bukarestbe hiyjâk azért,
hogy mutassa be a katolikus egyhâz statutumât és târgyaljanak
rôla. A pûspôk ûtnak induit, de Gyulafehérvâr és Tôvis kôzôtt a
"sziguranca" û^âtâllta, letartôztatta. ÂtQltették egy mâsik kocsiba
s utâna nyomtalanul eltûnL Mint szabadulâsa utân elmondta, az
autôban még cigarettâval is kinâltâk az elvtârsak. Szebenben



"kezdôdôtt a tânc", de mint csendes humorâval mondta: "ICi
lehetett bîmi". Tôbbet nem beszélt arrôl, ami tôrtént. A pOspôkôt
Nagyszebenbdl Pitestire vitték, onnan Nagyenyedre, majd
Szamosûjvârra, ahonnan Mâramarosszigetre kerûlt. Innen
szallitottak Bukarestbe, a belûgyminisztérium jilavai fôldalatti
bôrtônébe.

Itt a fbld alatt hârom szinten voltak a cellâk. Mâron Âront a
kôzépsô szinten tartottâk. Hâtrakôtôtt kezeit a lâbâhoz
bilincselték, hogy még ûlni se tudhasson. A zârt rabszâllitô
kocsiban levôk kôzûl csak ô volt bilincsben. Egy alkalommal egy
rablôbandâval egyûtt szâllitottâk. A pûspôk gûzsbakôtve ûlt,
fekûdt a padlôn, a rablôk kârtyâztàk, hangoskodtak. Màrton
Aron csendesitette ôket. A bandavezér odafordult a kocsiban ûlô

fegyveres rabkisérôhôz:
- Miért van ez az ember - mutât a pûspôk felé - ennyire

megbilincselve?

- Mert ez nagyon veszélyes ember - feleli az ôr. Erre a
rablôvezér, aki azt gondolta, hogy megbilincselt tarsuk nâla is
nagyobb bandavezér, megâllt Màrton Aron elôtt és tisztelete
jelekênt cigarettât tett a pûspôk szâjâba.

A targyalâson a katonai ûgyész felvilâgosîtasa nyomân
értesûltek a vâdlottak, hogy 1945-ben és 1946-ban hatalmas
ôsszeeskûvést szôttek a roman kormàny megbuktatàsàra. Az
ôsszeeskûvés szellemi vezetôje Româniâban Màrton Âron volt,
a gyakorlati vezetô'k pedig a tôbbi vâdlottak. Màrton Àron
pûspôk hogy mentse, amennyire lehet, a tôbbieket, igyekezett
mindent magâra vâllalni.

Az îtêletet 1951. augusztus 7-én olvasta fel a katonai ûgyész:
Màrton Âron volt gyulafehérvâri katolikus pûspôk:
a) 10 évi nehéz bôrtônt és 5 évi politikai jogok felfûggesztését

kapta ôsszeeskûvésért,
b) életfogytiglani kényszermunkâra itélték hazaârulâsért,
c) 25 évi kényszermunkârci,valamint politikai jogainak 10 évi

felfûggesztésére ugyancsak hazaârulâsért, tovâbbâ teljes
vagyonelkobzâsra és 10,000 lej perkôltség megtéritésére
kôtelezték.

A legtôbb vâdlott hasonlô bûntetést kapott.



A bôrtônôkben oly rossz volt az élelmezés, hogy a rabok
szâzai haltak éhen. Az ablakokat bedeszkâztak, hogy a rabok ki
ne lâthassanak. Reggel 5 ôrâtôl este 10-ig nem volt szabad az
âgyra ledôlni, csak az âgy szélén ûlni, amitô'l a lâbuk ôsszedagadt.
Volt idô, amikor 14 személyt zsûfoltak ôssze egy egyszemélyes
cellâba. Enyeden a gyârban a munkaidô 12 ôra volt nappali és
éjjeli vâltâsban, de sem vasâmap, sem hûsvét vagy mâjus 1-je
nem volt munkaszûnet. A fizetés 12 ôrâra egy lej volt, de a rabok
68 %-a azt sem kapta meg, mert a tûl magas normâkatnem voltak
képesek teljesîteni. Az elitéltek nagy része betegen, nyomorékon
szabadult. A szômyuséges veréseket és kînzâsokat soha el nem
lehet felejteni.

Mârton Aron letartôztatâsâval kezdôdôtt munkatârsainak
letartôztatâsa. Ezek kôzôtt volt az elsô Sândor Imre, aki a
bôrtonben hait meg, Balogh Lajos,szinténa bôrtonben hait meg.
Azutân kôvetkezett Jakab AntaJ, aki akkor teolôgiai tanâr volt,
Màrton Môzes, szûldfalujânak plébânosa, és igy sorban
mindegyik. A hatôsâgoknak az volt a szândéka, hogy az egyhâzat
elszakîtsâk Rômâtôl, tehât amolyan kinai mlntâjû "népiegyhâz"
létrehozâsa. Marosvâsârhelyen és Kolozsvârott prôbâlkoztak
ilyesmivel, amit "Marosvâsârhelyi gyulés" cimen tart szâmon az
egyhâzmegye tôrténelme. Sajnos, akadt egy pap, aki vâllalta a
neki szânt szerepet. A Szentszék kikôzôsitette, mint "vitandus"
(azaz kerOlendô) eretneket, akita hivek és a papsâg bojkottâltak.
Akkor megprôbâltak mindenféle csalafintasâgot, hogy valami
tôrvényes lâtszatot adjanak az egyhâzmegye vezetésének, ami
nem sikerûlt nekik. Voltak ugyanis, akik tâjékoztatni tudtak a
papsâgot és a hîveket, hogy ti. ezeknek nincs tôrvényes egyhâzi
joghatôsâguk,vagyis nincs joguk azegyhâzmegye vezetéséhez. A
papok nem fogadtàk el tôliik a rendelkezéseket, kôrleveleket,
amelyek a kormâny kampànyait szolgàltàk, nem olvastâk fel
azokat és amelyik pap ilyen "kooperâlâs" gyanûjâba esett,
annak a miséjére a hivek nem mentek el. Tehàt a hivek és a
papsâg hûségén hukott meg e tekintetben a rendszer
szeparatizâlô tôrekvése. Valôjàban az egyhâzmegye
koimânyozhatatlannâ vâlt.

Ez jârultahhoz, hogy 1955-ben kegyelmi kérvény és minden
feltétel nélkOl Mârton Aront szabadlâbra helyezték. Két napig a
bukaresti érsekségen tartottâk, hogy egy kicsit felépûljôn és 1955.
mârcius 25-én jôtt Gyulafehérvârra, de mâr Bukarestbôl



megûzente, hogy azokat a papokat, akiket az érsekségre
betelepîtettek és akik torvénytelenûl és igazâban az egyhâz ellen
dolgoztak, nem akaija Gyulafehérvârott lâtni.

1955 nyarân és 1956-ban még mehetett bérmâlni a nagyobb
vârosokba és Felsô-Hâromszékbe, ahol még nem volt bérmâlâs.
Egyébként ott folytatta, ahol elhagyta. Az igazsâgot ùgy kimondta
akkor is, mint elôbb. Az âllammal valô kollaborâlâst éppûgy
nem vâllalta, mint Mindszenty. Ekkor a pûspôki rezidenciât nem
hagyhatta el, illetve csak a székesegyhâzba mehetett ât, mâshova
nem. A papok és a hîvek folkereshették, azokat fogadhatta, sot
bérmâlt is a székesegyhâzban; a felkészitett csoportokat elvltték
oda hozzâ. Nem lehetett tudni, hogy ez az âllapot meddig tart.
Kônîg biboros làtogatàsa vetett ennek véget, aki a katolikus és
ortodox egyhâz kôzôtti pârbeszédnek volt a hive és Ilyen
minôségben az ortodox egyhâz meghivta Bukarestbe. Ô viszont
kifejezte szândékât, hogy a katolikus pûspôkkel is talâlkozni
akar. Ekkor Mârton Aron pûspôkôt Bukarestbe hivtâk, de d azt
a vâlaszt adta, hogy nem mehet, mert "kényszerlakhelyen" van.
Erre kénytelenek voltak hivatalosan is feloldani ezalôl. îgy aztân
elment és talâlkozott Kônig bîborossal s ezutân mâr szabadabban
mozoghatott. Elkezdhette ûjra a bérmaûtjait, amelyek mindig
eseményszâmba mentek.

A român âllam egy ideig szinte teheteden volt a feltôrô
lelkesedéssel szemben; a gyermekek, az iQûsâg tôdultak hozzâ.
Csikszeredâban példâul egyszer 18 ezren bérmâlkoztak meg.

1969-ben és 1971-ben eljutott Rômâba is, ahol VI. Pâl pâpa
ûgy fogadta, mint a jelenkori katolicizmus egyik legnagyobb
alakjât 1971-ben a pûspôki szinôduson beszédet mond latin
nyelven; a hatâs elképzelheto. Vértanû szôlt a nyugati civilizâciô
kényelmében és biztonsâgâban élô pûspôkôkhôz. Nem magârôl
vagy szenvedéseirô'l beszél, kimond egy mondatot, mely ma is
érvényes: "A hierarchia feladata, hogy szavât felemelje, amikor az
igazsâgot vagy az emberi személyiség méltôsâgât és alapvetô'
jogait tâmadâs éri".

Gyulafehérvârott folytatta megszokott életét és munkarendjét
az egyhâzmegye életének irânyitâsâban és gondjainak
enyhitésében. 1976-ban sûlyosan megbetegedett, majdnem
meghalt.



1977-ben a roman hatôsâgok még egyszer megkîsérelték,
hogy zsaroljâk, lelkileg ôsszetôijék. A kûlfôldi segélyek mialt
valutabûncselekményt akartak a pûspôki adminisztrâciô nyakâba
varmi. Heteken keresztûl zaklattâk, kihallgattâk, gyôtôrték a
pûspôk hû embereit, bôrtônnel ijesztgették ôket, a pûspôki
irattârat feldûltâk, aktakat vittek el és sohasem adtâk vissza. A
mâr nagyon ôreg és beteg pûspôk îgy bâtoritotta ôket: "Fiaim, ne
tôrôdjetek semmivel. Ezta kort éljûk, most aza feladatunk, hogy
kibîijuk". Kérte Rômâtôl felmentéséL

1980 mârciusâban felmentettêk és utôdjâul Jakab Antalt
nevezték kl, aki mâr segédpûspôke voit Fél év mûlva, 1980.
szeptember 29-én, Szent Mihâly ûnnepén hait meg. Oktôber 4-én
temették 6 pûspôk, tôbb mint 500 pap és tengernyi hîvô
jelenlétében. A gyâszmisét Lékai Lâszlô biboros mondta, a
temetési szertartast Jakab Antal végezte. "Elô tanûk vagyunk
Isten és ember elôtt, hogy pûspôksége vilâgitô fâklya volt" -
mondta. A koszorûk kôrûlérték a katedralist, ahova a magyar
nemzet olyan nagyjai mellé temették, mintHunyadi Lâszlô,Jânos
Zsigmond, Izabella kirâlyné, Bocskai Istvân, Kârolyi Zsuzsanna,
Bethlen Istvân, tovâbbâ Martinuzzi Frâter Gyôrgy és tôbb
kôzépkori pûspôk. (Bâlint érsek szerint boldoggâ avatâsi eljârâsa
megindult. Az imameghallgatâsokrôl valô jelentések âllandôan
érkeznek a pûspôki hivatalba.)

A beszélgetés folyamân Bâlint érsek szôlt a gôrôg katolikus
egyhâz kâlvâriâjârôl, erôszakos beolvasztâsârôl az ortodoxiâba,
Rômâhoz hû papjai és pûspôkei elhurcolâsârôl; a jelen idôkre
nézve pedig beszélt azokrôl a nehézségekrôl, amelyek tovâbbra
is bénigâk a katolikus egyhâz életét. Erre nézve hazatérése utân
1993. mâjusâban kôrlevelet intézetta papjaihozés a hivekhez. Az
ûj "demokratikus" român kormâny egy része a régi levitézlett
kommunistâkbôl és a "szekuritât" vagyis a titkosrendôrség
tagjaibôl âll, akiknek magyar gyûlôlete és ônteltsége ugyanaz,
mint a "fordulat" elôtt. Bâr itt-ott iparkodnak fenntartani a
tôrvényesség lâtszatât, ezer furfangjuk és cselûk van arra nézve,
hogy meghiùsitsâk a magyarsâg vagy azegyhâz érdekeit szolgâlô
bârmely kônnyités bevezetését vagy elfogadâsât. Mint a
marosvâsârhelyi pogrom bizonyi^a, alegdurvâbb erôszaktôl sem
riadnak vissza. Ezért most a legnagyobb veszély, amely a
magyarsâg ottani tovâbbi életét fenyegeti, a kivândorlâs,
helyesebben a kimenekûlés akâr Magyarorszâg, akâr a Nyugat



felé. S ezt- gondolhatjuk - Ro"mania"jelen urai ôrômmel veszik
tudomâsul, hiszen tovâbbra is Erdély teljes elromânosîtâsa a
céljuk, hogy a jogtalanul szerzett terûlet birtoklâsânak jogalapot
adjanak.

*

Mit tehetûnk mi, emigrâciôban élô magyarok, e folyamat
ellensûlyozasâra? Azt, amit ez a Kongresszus tesz és amit példâul
a hamiltoni (kanadai) ôregcserkészcsapat Hunyadi Mâtyâs
kôzôssége mâr évek ôta tesz: Magyarorszâgrôl szôlô olyan
kônyvek angolra forditasa vagy angolul valô megîrâsa és azok
eljuttatasa egyetemi kônyvtârakba, tudomânyos intézetekhez,
politikusokhoz, eimelyek reâlis kêpet nyujtanak nemzetûnkrôl,
nem azt az eltorzitottat, amellyel ellenségeink mâr évtizedek ôta
félrevezetik a vilâgoL

Zârszô gyanânt mit mondhatunk?
1896-ban egy "gyermek szûletett" Csikszentdomonkoson, aki

termetre alacsony, Qzikailag gyôngének tunt fel. A sors azonban
~ amit nevezhetûnk jô vagy bal sorsnak - megtanîtotta ô't arra,
hogyan kell népét szolgâlnia. A csôndes szavu Mârton Aron
szavâra felfigyelt Erdély, mert kiâllt népe és az Egyhâz igazsâga
mellett. Az akkori kôrûlmények kôzôtt nemcsak kitartâsra
buzditotta a râbizottakat, de vâllalta a keresztutat is. Ma is utat
mutât népének és azoknak a magyaroknak, akiknek hazat kellett
cserélniûk.

Siratjuk Erdélytés elveszettnek hisszûk: ajelenkori tôrténelmi
kôrûlmények - ûgy lâtszik - nem kedveznek e térség
rendezésének. De éppen par éve, hogy tanûi lehettûnk oly
vâratlan eseményeknek, amelyek môgôtt hivô' ember csak a
Felsô'bb Erô' intézkedését lâthatja.

Ezért, az erdélyi himnusz szavaival kell zâmunk ezt az
elôadâst Annyi sok vértanû: Mârton Aron, MindszentyJôzsef és
sorolhatnânk neveket reggelig - érdemei âltal:

"Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenilnk"!



Mester Fiore (Toronto, Ont, Kanada):

PÀZMÀNY PÉTER

SZEMÊLYISÉGÉNEK KORSZERJj MEGVILÀGÎTÂSA

— îràsban bekûldôtt elôadàs —

Maradandô intellektuâlis, érzelmi és viselkedési tulajdon-
sâgaink ôsszeszervezô'dését, mâsszôval, a személyiségvonâsok
vagy jegyek megismételheteUen egyéni ôssqâtékât, személyiség-
nek nevezzûk. A személyiség30 és 80 éves kor kôzôtt âltalâbaji
nem vâltozik meg (MacRae and Costa, 1990).

Pâzmâny személyiségével behatôan foglalkozott Komis
Gyula (1935) és Sîk Sândor (1939) a korabeli, elsôsorban
filozôfîai lélektan alapjân SzeldÏÏ Gyula (1943, 585. o.), Sîk
Sândor (405. o.) és ôry Mikiôs (1970, 6. o.) hiânyolja Pâzmâny
egyéniségének ôsszefogô modem arcképét és belsô fejlodésének
megfigyeléséL Itt néhâny tîpustan vetûletében kôzelîyok meg
ezeket.

Pâzmâny Péter (1570-1637) az orszâg hârom részre
szakadâsa idején - kirâlyi Magyarorszâg, tôrôk terfllet, Erdély -
mûkôdôtt és a 30 éves hâborû alatt volt az orszâg fôpâsztora,
esztergomi érsek, 21 éven ât. Mîg az 1600-as évek elején
Magyarorszâg lakossâga 95 %—ban protestâns volt, Pâzmâny
halâlakora tôbbség katolikus. AmbârPâzmâny vezette azorszâg
ûjrakatolizâlâsât, megakadâlyozta az ô korâban jellemzô
erôszakos téritést, a protestânsok ûldôzéséL 1608-ban, még
viszonylag fîatalon, egy személyben kivivta Magyarorszâgra a
vallâsszabadsâg biztosîtâsât, feletteseivel is bâtran szembeszâllt.
Hasonlôan kiâllt idds korâban is, amikor az 1630-as évek végén
katonai erôszakkal akartâk Erdélyt katolizâlni. Ez az idôtâllô,
védelmezô embertisztelet, és a merész kiâllâs tehât Pâzmâny
személyiségének vonâsai kôzé tartozik. Hogyan lâtha^uk ô't a
minden emberi tulajdonsâgotôsszehasonlitô csoportokba sorolô
tîpustanok alapjân?

a.) 1600-ban grâci elôljârôi a Hippocrates-Galenus-i négyféle
temperamentum alapjânjellemzik Pâzmânyt: "Acuti ingenii, boni
iudicii et pmdentiae, experientiae exiguae, profectus valde boni
in litteris, cholericus et submelancholicus, aptus ad docendam
Philosophiam et Theologiam et forte ad gubemandum" (Ôry,



143. o.), tehât kolerikusnak és szubmelankôlikusnak lâtjâk és
elismerik rendkîvûli tehetségeit.

A kolerikus ember ingerlékeny, gyors, lelkes és szenvedélyes,
nagy energiâjû, vilâgos cêlkitûzêsû. Kivâlôan koncentrâl.
Egyenes jellemû, hôsies, makacs. Nagy az ônbizalma és
ambicîôja, ônmegmutatô. Hatalomra tôrekszik és haragra
gyullad, ha kritizâljâk vagy akadâlyozzâk. Pszichiâtriai
kifejezéssel: tôbbé-kevésbé hipomâniâs. Megemlîthetjûk, hogy a
"Szondi Test" kôdolâsa szerint valôszînûleg erôsen
"kapaszkodô", féltékenyen ôrzô "+m" tîpus, folyamatos,
szocializalt aggressziôval (0 vagy +s).

Pàzmàny a tehetségének megfelelôen ambiciôzus volt és
élete végéig érzékeny maradt az akâr kûlsô, akâr belsd (lelki-
ismerèti) kritikâra. Idônként vâlsâgba esett (szubmelankôlia),
mint 1601-ben kassai beosztâsâban, ahol a protestânsok elleni
katonasâg papja volt és katolikus elkôtelezettsége az erôszakos
térités helyeslését kîvânta volna meg. Àltalâban hamar ôssze
tudta szedni magât, és alkotâsba menekûlve vezette le az
eredetileg negatîv emôciôkaL Szubmelankôlikus volt, mint
valôszînûleg minden kolerikus ember, amikor boldogtalan.

b.) A legûjabb tipustanok kôzûl Alan Miller (1991)
hâromdimenziôs ûn. konflîktus-modeljét alkalmazhatjuk,
amelynek minden dimenziôja két ellentétes tulajdonsâg
kombinâciôjân és dominancia-viszonyân alapszik. Az ideâlis
felnôtt a kûlônbôzô' szituâciôknak megfelelô'en mind a két pôlus
felé tud mozogni, tehât âdagosan a skâlâk kôzepéhez kôzel
helyezhetô' el.

A hârom dimenziô:

- agency versus communion (tevékenység - intimitâs), az
akarati és érzelmi élet stîlusa;

- analitikus - holisztikus (felbontô vagy egységben lâtô)
ismereti orientâciô;

- emocionâlis stabilités, vàltozékonysàg.
Az agency (tevékenység) kôrébe tartozik a tettkészség,

teljesitmény, ambiciô, hatalomvâgy, objektivitas és extraverziô.
Az ellenkezô', communion (intimitâs) pôlus jelenti a
szubjektivitâst, szeretô fûggést, bensô'ségességet, introverziôt.
Pàzmàny kifejezetten a tett, az elôretôrés és az objektiv târgyhoz



kôtottség embere volt, az agency tîpusba taxtozott, amint erre
Komis Gyula is râmutatotL SokkaI kevésbé volt szeretôenintim.
A konkrét intimitâs hiânyât magasabb szinten kompenzâlta
részben vallâsossâgâval, részben extravertâlt, mindenkirôl
gondoskodô szeretettel, mint példaképe, Szent Pâl.

A mâsodlagos, elveken alapulô humanista beâilîtôdâst a
magyar Szondi Upôt szerint az erôs, de minus elôjelûvé,
kôzvetette, vâltoztatott romantikus érzéki szeretet (-h) és a
tettekben levezetett férfîas (0 vagy Û s) aggressziô jellemzi. A
Pâzmâny irâsaiban megjelend mûvészi szînezôdés, és a
vallâsossâgâban is kifejezêsre jutô gyôngédsêg erre a humanista
szervezôdésû, âtalakult szeretetre utal. Imakônyvében és
Prédikâciôiban olyan sok a tapintat és annyira elkerûlte a harcos
kritikât, hogy Imakônyvét Bârtfân ûjranyomtattak és kiadtâk,
mint protestans imakônyvét Iddsebb korâban néha elbûvôlôen
kedves volt, és melegszivu humort is tudott sugârozni. Az
"életûnk végéig elkisérô" szekszuâlis kîsértéseket is elismerte,
majdnem hogy dicsekedett velûk. (HozzâfÏÏzte: tapasztalatbôl
tudja, hogy el lehet tumi ezeket) Az intimitasi képesség tehât
nem veszett el. Valôszinû, hogy az ûgyszolgâlat, és ambiciô
irânyâba terelôdôtt, majd az idôs kor bizonyos fokig
felszabadîtotta. Meg kell jegyezni, hogy egy érsekprimâs és
misszionârius esetében éppen erre, a személyi intimitâstôl
megtisztult, tâvolsâgtartô, "humîinista" szeretetre van szûkség.

A Miller-féle mâsodik, analitikus-holisztikus gondolkodâsi
dimenziôt tekintve: Pâzmâny elsôdlegesen analitikus, de
mâsodlagosan szintetizâlô is. Prôkâtor elme, ahogy Ravasz
Làszlô nevezte. Élesen logikus, elméleti, ugyanakkor induktiv,
enciklopédikus és rendszerezo is, tovâbbâ szociâlis szervezô, és
komplex helyzetekben târgyalôképes vezetô is. (Pâzmânynâl
valôszinuleg a logikât és kontrolt jelentô bal agyfélteke
mûkôdése dominâlt, de fejlett volt a holisztikus értelmet ado,
alakzatokkal és érzékeléssel fimcionâlô jobb oldal is.) Pâzmâny
ôntudatosan a "dialektikus môdszert" kôvetônek (Kalauz III; 16.),
tézist és antitézist ôsszeegyeztetô'nek vallotta magât, és tôbb
alkalommal is kifejezte, hogySzent Agostont kôveti elrendezô és
kontextusba rendezô môdszerében, azazigyekszik minden dolgot
a "maga helyére" tenni és ott megitélni. Szinte zseniâlis volt az
analizisen alapulô, szintetizâlô kontextus-egészek meg-
teremtésében.



Pàzmâny szerint példâul a Szentirâs még le nem zârt
értelmezési lehetôségeinek az alapjân "egybebékéltethetjûk"
SzentJakab és Szent Pal apostolok szentirâsi ellentmondâsait.
Mindôssze arrôl van szô, hogy a megigazulâsi folyamat mâs-mâs
mozzanatâra néznek oda (tézis, antitézis ôsszehozâsa fokozati
sorba âllîtô kontextusba helyezéssel). Lutherrel kapcsolatban is
kifejti Pâzmâny, hogy Luthemek részben igaza volt: "mi is azt
mondjuk", hogy a hit âltal igazul az ember, csupân hosszâtesszûk,
hogy az érdem is szûkséges. Egy politikai példa az analizisre
épûlô kontextus âttekintésével dôntésre: a jôhiszemû protes-
tansokat "nem kell ... eretnek néwel illetni", (Kalauz III; 1.3.) és
minthogy nem elkârhozô eretnekek, Erdély katolizâlâsât sem
szabad erôszakkal sûrgetni, hanem idôtâvlatban kell nézni.

Miller harmadik, stabîlîtâs-labîlitâs skâlâja értelmében a
kolerikus és a szubmelankôlikus tipus emocionâlisan eleve magas
tônusû, dinamikus, tehât vâltozékony. Emlitettûk Pâzmâny
krizisre hajlamossâgât és azt, hogy ha akâr az egyhâzi érdeket,
akâr sajât személyét igazsâgtalansâg érte, gûnyos és marô (de
nem ârtô) tudott lenni. Bethlen Gàbor egyik hâborûjânâl éppen
az érsek gùnyossâgât hasznâlta fel indokul.

Volt azonban fejlô'dés Pâzmânynâl emocionâlis nyugalom
szempontjâbôl. Elérte a fokozôdô stabilitâst, amit ô "lelki
béké"-nek nevezett, amikor "mâsok felé is" "békét sugâroz" az
ember. Bizonyos fokû felhâborodâsi és kiborulâsi hajlam mégis
élete végéig elkisérte.

A hârom dimenziô jellegzetességei kôzûl az "agency" volt a
dominâlô. A korlâtozâst, fQggést, a mâsodik rangûvâ lefokozâst
nehezen viselte el Pàzmâny. A kritikâk hatâsa alatt a jezsuita
renddel is konfliktusba kerûlt és elbocsâtâsât kérte. Asdiétikus
élete ellenére sùlyos problémât okozott az ôriâsi energiâjù,
tehetséges ember szâmâra a prototipikusan emberi eredeti bûn,
Pâzmâny szerint a "nagy emberek bukâsa", az alâzatossâg
hlànya, illetôleg a tûlsâgosan erôs, antagonisztikussâ vâlô
ônâllôsâg, "agency". Sîk Sàndor szçrint Pâzmânynak ez az
expanziv energiâja a patolôgiât sûrolta, és csak szigorû aszkézissel
tudta egyensûlyban tartani.

Sîk Sàndor véleményét kiegészithegûk azzal, hogy maga a
szellemi tevékenység, az intellektuâlis tâvolsâgtartâs és
objektivitâs is elôsegiti az emocionâlis nyugalmat, és a szociâlis



és egyéb tettek is kanalizâljâk, azaz elirânyitva vezetik le az
indulatokat. Egy komplex célkitûzés is vitorlâba fogja az
energiâkat, és megelôzheti a vlsszeiszoritô, kontrollâlô "gâtak"
tûlterhelését ês âttôrését. Pâzmânnyal kapcsolatban tôbbféle
ellensûlyozâsi môdot lehet feltételezni.

Pâzmâny ônismeretét és tudatos belsô kûzdelmét fejezhette
kl, amikor fiatalabb korâban leforditotta Kempis Tamâs
"Krisztus kôvetésé"-t, ami gyakorlataz intimitâsban és ônmagunk
lekicsinyitésében. (A forditâs a magyar prôza megteremtését
jelentette.)

Késôbbi szôvegei mârtîromsâgi komplexumra utalnak, azaz
aggodalomra, hogy nem lesz eléggé kedves Isten elôtt,mert nem
eléggémardr. Az életevégén megjelenô' "Prédikâciôk"-ban pedig
kifejti az alâzatossâg olyan koncepciôjât, amely szerint nem
vagyunk kôtelesek az emberek elô'tti alâzatossâgra, csupân Isten
elôtti, "teremtményi alâzatossâgra" vagyunk kôtelezve.

Valôszînû, hogy Pâzmâny eltûlzott agency hajlamâban és
kiszolgâltatottsâgi félelmében lényeges szerepet jâtszott az
ârvasâgi csalôdottsâgi trauma. Agyermek életét az alaktalan, igen
lâgy fôldhôz hasonli^a, amelyet még egy "szalmaszâllal is âltal-
lyuggathatsz", amelyet azonban a Szentlélek erôs "kôvé"
formâlhat. A hasonlat élete mottôja lehetne. (Szinte lâ^uk a
szubmelankôlikus, ârva gyermeket, amintûresnek érzett életében
a sarat szûrkâlja; majd boldogan vâlik Egyhâzat védô kemény
"sziklâvâ".)

A MilIer-féle mode! szerint tehât Pâzmâny emocionâlisan
vâltozékony, tevékeny, rezervâlt, és anallzisen alapulô
kontextuskiteijesztéssel intégrale személyiségu.

Erdekes môdon, amint ez a tovâbbiakban még jobban
kitûnik, Pâzmâny nyomon kôvethetô eszményképei és az
elkerûlhetedenûl magânyosan dônto érsek belsô dialôgusâban
mentorai hasonlô kOzdelmekben jâratos emberek voltak: az
angol és a magyar reneszânsz és a fiatal Aquinôi SzentTamâsra
hatô neoplatonista, a lelki békét âtélô, e mellett minden
gyakorlati papi problémâban jâratos és a protestantizmus és
katolicizmus kôzôtt potenciâlisan kôzvetîto és szintetizâlô, kôzôs
szellemi ôs, Szent Agoston pûspôk; a Jézusban szûntelenûl
tevékeny és az erkôlcsi tôkéletességet elérô Szent Pâl apostol; a
pâzmânyi leirâsban is bol szelid és megbitt, bol mennykô- vagy



saskeselyuszeruen lecsapô, szélsôséges emôcionalitâsû teolôgus,
Szentjânos apostol, aki "megértettejézust"; aszlâvok megtéritôje,
a nagyon "elfoglalt" és ôsszeférhetetlenségbe keveredô mârtîr,
Szent Adalbert pûspôk; az Ôszôvetség nagyjai kôzûl pedig
leginkâbb talân az Istennel beszélgetô (dialekdkus) barât és
szolga, az igazsâgtalansâgokat turô (fôlêjûk kerûld), hûségesjôb;
az antik vilâgbôl a szimultan értelmi és erkôlcsi vilâgossâgot
képviselô, analitikusan szintetizâlô Seneca.

c.) A fentieket kifejezhegûk Jung Karl rendszerezésével is,
amelyben négy ellentétpâr feltételezésével 16 tîpus
kOlônbôztethetô meg (Briggs Myers, 1980.): Pâzmâny
"extravertâlt" (tevékeny, ûgyszolgâlô, kûlsô elismerést igénylô);
erôsen gyôkerezik az "érzéki" jôzan valôsâgban (a "keresztyéni
jôzansâgot" hangsûlyozza; "intuiciôjât" megfékezi); "gondolkodô"
(az "érzelmek" hâttérbe szoritasaval); és "îtélô" hozzââllâsû
(szemben az egyszerûen észlelô, "percipiâlô" magatartâssal).
Ugyanakkor ellentétes irânyokban is tud mozogni, integrâlt.
(Lathattuk példâul, hogy az introvertâltak âltal egyoldalùan
hangsûlyozott "hitet", amely szerint kûlvilâgi dolgok, mint a
tettek, nem érinthetik Isten és a lélek viszonyât, és az
extravertâltaknak a kûlsô tettekre és az "érdemekre" irânyulô
fokozott koncentrâlâsât egységes (is - is) kontextusba igyekezett
hozni.

d.) Pâzmâny egyszeri, sajâtos egyéniségét leginkâbb McRae
és Costa (1990) ôtdimenziôs Five-Factor ModeJjével (the Big Five
Model) tudjuk megkôzeliteni. Ezt a kûlônbôzô kérdôives
személyiségvizsgâlatok egymâsra-vetitése és faktoranalizise
alapjân hoztak létre. A szerzôk remélik, hogy megtalâltâk a
személyiség véglegesnek tekinthetô dimenziôit, amelyeken az
ôsszegyujtôtt tôbb ezerszemélyiség-vonâst (traits), mind el lehet
helyezni. A dimenziôk:

- extraverziô;

- neurôzishajlam (neuroticism; emocionalis labilitâs);
- antagonizmus (tûlzottagency a békés egyûttéléssel

szemben);

- nyitottsâg (openness);

- leikiismeretiség (conscienciousness).



A két utolsô dimenziôval még nem foglalkoztunk.
Elgondolhatjuk, hogy mennyi ôrômet és mennyi szenvedést
okozhatott Pâzmânynak a "nyitottsàga" (tûlâradô fogékonysâg;
sebezhetôség; vagy akâr egy reneszânsz Kékszakâllû is lehetett
volna), és mennyi vigaszt, majd gondot nyùjthatott a
kompenzâlâsként keresett "zârtsâg" (i^ù szerzetes ôrôme; papi
hivatâs; nemes elkôtelezettség; alkotmânydrzês; egyhâzatyâk
teolôgiâjânak és az egész Egyhâz védése; biztonsâgnyûjtô
aszkézis-készség; logika; rendszeretet, mâsrészrôl pedig
tehetetlenség, sot lelkiismereti konfliktus, a fOggetlen
gondolkodâs tilalma és az erôszakos téritéssel kooperâlâs
engedelmességi kôvetelménye miatt). Vaiôszînû, hogy a
nyitottsâg és zârtsâg feszûltsége (sâr és ko); szenvedély és rend;
irânyitâs és engedelmesség) hajtotta a hatalmas integrâlô
alkotôtevékenységre.

A "lelkiismeretiség", felelôsség-képesség, illetve gondat-
lansâg és "éretlenség" dimenziôjât tekihtve feltunô, hogymîg az
ôsszes tôbbi tendencia irânya hullâmzott (pl. introvertâlt
szerzetes, extravertâlt politikus), Pâzmânynâl a lelkiismeretiség
âllandôan toredenûl magas volt. (Szôvegei stilusâbôl itélve,
Pâzmâny maga is a sokat kapott "gazdag iÇûval" azonositotta
magât, aki gyermekkorâtôl fogva megtartotta a parancsolatokat)
Kiderûl, hogy Pâzmâny elsôsorban nem is annyira a tettvagy a
gondolkodâs embere, hanem lelkiismeretessége a legâllandôbb,
természetes jellemvonâsa (a szûlôk erkôlcsôsségének az
interiorizâlâsa). Elsôsorban erkôlcsi orientâciôjû, humanista (a
maslowi negyedik és ôtôdik fokozat kôzôtt elhelyezhetô),
rendkivûl magas emberi érettséget felmutatô személyiség volt
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Marczi Zoltân CCincinnati, OH):

USZT FERENC "MAGYAR TÔRTÉNELMIARCKÉPEK"

CÎMÛ ZONGORACIKLUSÂNAK BEMUTATÂSA

Az elô'adô a fent emlîtett mûvet mutatta be brilliâns

elô'adâsban. Egyes szâmaihoz magyarâzatokat fiïzôtt
A zongoraciklus bemutatâsânak leirhatadan sikere volt.



Németh Gyula (Yonkers, NY):

DE CONSOLATIONE PHUOSOPHIAE.

(Az elôadô az elôadàs szôvegét nem kiildte be.)

Neszlényi Judit (Pasadena, CA);

kitOntetések àtadâsa az
ÂRPÀD AKADÉMIA ÛLÈSÉN

NeszlényiJudit ûnnepélyes szavakkal és indokolâssal adjaât
a Collegium Corvinum "Eziist Hollô" érdemrendjét a betegsége
miatt tavol levd dr. Nàdas Rôzsânak, a Magyar Kongresszusok
fâradhatadan rendezôjének. A kitûntetést nevezett helyett dr.
Nàdas Gyula, a Magyar Kongresszus vezetoje veszi âL

A tovâbbiakban dr. Forrai Pal kitûntetéseként nyûj^a ât a
"Magyarorszâg Szabad 1991. jûnius 30." [eliratû emlékêrmet
Bànkuty Gézânak, a Magyar Egyeztetô Testûlet alapitô

Marczi Zb/tin, dr. Nàdas Gyula és dr. Somogyi Ferencaz
Arpâd Akadémia XXVUI. kôzgySlésén (Somogyiné Sarolta)



elnôkének, dr. Érdy Miklôsnak, a kivâlô Kelet-kutatônak,
Kovàch G. Istvânnak, a kitunô elô'adônak, ft. Mustos Istvân
Sch.P-nek, a kûlfôldi katolikus magyarok pûspôke amerikai
megbizotgânak, dr. Nàdas GyuJânak, a Szabcidvilâgi Magyarok
VI. Vilâgkongresszusa megrendezojének és a XXXITT. Magyar
Kongresszus ôsszehîvôjânak, dr. Sasvâri Lâszlônak, nemzetkôzi
jogtanâcsosnak, dr. Somogyi Ferencnek, az Ârpâd Akadémia
elnôki teendôinek ellâtâsâval megbizott fôtitkârânak és a
Magyar Kongresszusok krônikâi mindenkori szerkesztdjének,
Stirling Gyôrgynek, a Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetsêge
elnôkének és Vicziân Zsuzsânak, a Magyar Amerikaiak
Orszâgos Szôvetsêge tarseinôkének.



XV.

A XXXm. MAGYAR KONGRESSZUS

KERETÉBEN RENDEZETT ÛLÉSEK

ÉS ELÔADÀSSOROZATOK

A mémSkSk talâlkozôja

Az Arpâd Akadémia mémôktudomânyi osztalya a Magyar
Mérnôkôk és Épîtészek Vilàgszôvetségével egyûtt 1993.
november 27-én, szombaton déleldtt 9 ôrai kezdettel tartotta
ûlését.

Burgyân Aladâr, okl. vegyészmémôk, a Magyar Târsasâg
alelnôke, a MMÉV igazgatôja ôrômmel ûdvôzli a megjelenteket,
kôztOk dr. Pungor Ernô minisztert, egyetemi tanârt és
akadémikust, a MMÉV elnôkét, aki nagy elfoglaltsâga kôzepette
is talâlt môdot arra, hogy eljôjjôn kôzénk elôadâsânak meg-
tartâsâra, tovâbbâ Ivânyi Gyôrgyôt abbôl az alkalombôl, hogy
fia az EgyesOlt Âllamok tâbomoka lett.

Vitéz Hamvas Jôzsef, okl. vegyészmémôk (Toronto, Ont,
Kanada), a MMÉV ûgyvezetô elnôke, rôviden bemutatja dr.
Pungor Emô minisztert

Dr. Pungor Emô (Budapest):

MAGYARORSZÀG MÛSZAKI FEJLESZTÉSÉRÔL

Mint az Orszâgos Muszaki Fejlesztési Bizottsâg elnôke, a
Bizottsâg tôbb éves mûkôdésérôl és az 1993. év szeptemberi
helyzet ismertetésérdl tart elôadâst.

Eldszôr a nemzeti kutatasi és fejlesztési terveirôl beszélt.
Ezekre vonatkozôan pâlyâzatot irtak ki, amelyek alapjân a
tehetséges tudôsok meghivâsa tôrtént. A hatârozatokat a
technolôgiai szakértôk tanâcsa hozza.



1991 mârciusa ôta versenyszerû kilrâsok tôrténtek meg. 1993
jûniusigbenyûjtottak 6.835 pâlyâzatoL Ebbôl segélyeztek 1.112-t,
a benyûjtott pâlyâzatok 28 %-ât. Teljesen befejeztek 6 %-ot. A
segélyek végôsszege 10.7 milliard forintot tett ki. A végre-
hajtâsban sikeresnek mutatkozott 70 %. 1993 ôta megoldâst nyert
a tervek szerint a nucleâris salak (szemét) kezelése, az élelmiszer-
ipar és a szallitâstechnika fejlesztése, a fôldrajzi informâciôs
rendszer kiegészîtése, valamint a magyar gépkocsigyârtâs
szempontjâbôl elengedhetetlen kôvetelmények megâllapitâsa.

A târsadalmi viszonyok javîtâsâra és a technikai fejlesztés
kôrûlmênyeire vonatkozôlag 1993. jûnius 30-ig befutott 5.666
pâlyâzaL Ezekkôzûl segélytkapott 2.870 pâlyâzô a pâlyâzatok 50
%-a. 6.5 milliârd forint erejêig.

Az elô'adâs màsodik részében az elô'adô azokkal a
lehetô'sêgekkel foglalkozott, amelyek a kis- és kôzépvâllalkozâsok
létesitésével kapcsolatosak vagy a kisebb kivitelre irânyulô
kutatâshoz és fejlesztéshez, a kûlfôldi szabadalmak
megszerzéséhez szûkséges segitség megszerzéséhez vezetnek. Az
elsô célra 380 milliô forintot âldozott a magyar kormâny, az
utôbbiak tekintetében 60 pâlyâzat kôzûl 33 pâlyâzat 640 milliô
forinttal nyert tâmogatâst

Az elô'adâs harmadik része a nemzetkôzi kapcsolatok
kiépitésével, tudomânyos és technikai attasék kinevezésével
foglalkozott. Nemzetkôzi kapcsolat (kétoldalû kormânykôzi
megegyezés, tudomânyos és technolôgiai egyûttmûkôdés
alapjân) létesitésére befutott 11,722 terv, amelybôl magyar2,019.
Helyben hagyott terv 3,233, ebbô'l 454 a magyar. A mâr meglevô'
kapcsolatokon kivûl az elô'adâs kûlôn foglalkozott az egyûtt
mûkôdés magyar kérdéseivel. Az EUREKA keretében Magyar-
orszâg teljes értékû tag 1992 mâjus ôta. A magyar részvétel
1992-ben héttervben, 1993-ban 15 tervben (21 intézet keretében)
tôrtént meg (egy egyetemen 10 kutatôintézet 10 vâllalkozâssal). A
magyar részvétel 1991-ben 3 terwel, 1992-ben 11 terwel,
1993-ban pedig 29 terwel tôrtént

Az Eurôpai Kôzôsségben 5 terûleten nyilt meg Magyarorszâg
részére a kutatâsi és fejlesztési lehetô'ség: 1. a kômyezet, 2. az
orvosi és egészségûgyi kutatâs, 3. a nem nucleâris energia, 4. a
nucleâris bontâs biztonsâga, 5. az emberi tôke és mozgâs
vonalân.



i^.

Ûrmôs AntaJ, dr. Pungor Emô miniszter, vitéz HamvasJôzsefés Bwgyân Aladâr
(vitéz Hamvas Jôzsef)

1991 mârcius ôta az EC magyarorszâgi kutatâsi és fejlesztési
albizottsâg az OMFB irânyîtâsa alatt mûkôdik. Részvételi
lehetôségek: direkt a kutatâsi tevékenységben vagy verseny-
târgyalâsokon a kiszâilîtâsban nyilvânulnak. Ilyenek a FIT
(Partners In Transition, a magyar tudomâny, technolôgia és ûjitâs
politikâjânak orszâgos tanulmânyozâsa), a NATO-ban a
tudomânyos programok (lefegyverzés, kôrnyezet, magas
technolôgia, emberi forrâsok), az ESA (European Space Agency
az eurôpai ûrkutatô bizottsâg terûletén), a CEI (Central European
Iniciative, a kôzép-eurôpai kezdeményezés tudomânyos és
technikai munkacsoportjâban 7 szakértô'bô'l âllô csoportban), az
EMBO (European Molecular BiologicalOrganization, az eurôpai
molekulâris biolôgiai szervezetben), amelyet a Magyar
Tudomânyos Akadémia lât el és az ESF (European Scientific
Foundation, az eurôpai tudomânyos alapitvânyban), amelyben a
képviseletet szintén a Magyar Tudomânyos Akadémiabiztosiga.

A tudomânyos és technikai attasék mûkôdését az OMFB és
a kûIOgyminisztérium irânyi^a. Jelenleg mûkôdô' âllomâsok:
Bonn, Helsinki, London, New Delhi, Pârizs, Tel Aviv, Tokyo,
Vienna és Washington (DC).

Uj helyek felâllitâs alatt: Brussels és Roma.
A miniszter elôadâsât mindvégig nagy érdeklôdéssel

kisérték.



Ûrmôs Antal (Woodstock, Ont. Kanadaj:

FÔTITKÂRIJELENTÉS

tyrmôs Antal okl. gépészmémôk, az Arpâd Akadémia
tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagja, mint a Magyar
Mérnôkôk és Epîtészek Vilâgszôvetségének fdtitkâra és
pénztârosa kûlôn ûdvôzli dr. Pungor Emôt, Burgyàn Aladârt,
vitéz Falk Viktort, Fejér Pâlt, vitéz Hamvas Jôzsefet, Sass
Mârtont, Somogyi Léit és Zolcsâk Istvànt.

Elbûcsûztatta az évben elhunyt tagokat: Bay ZoJtant, a szazad
legnagyobb fizikusât, Csikos Veràt, Draskôy Gyôrgyôt
(Ausztrâliâbôl), Hehs Akost (Clevelandbôl és Tôth Jànost
(Ausztrâliâbôl).

Emlékûknek 1 perces néma felâllâssal adôzott a Mémôk
Talâlkozô.

A tovâbbiakban felkéri dr. Pungor Erno elnôkôt, hogy
tisztségêt- Bânkuty Géza vâlasztâssaJ kapcsolatos elfoglaltsâgâra
valô tekintettel - az elkôvetkezd magyar vâlasztâsokig lassa el.
ELzutan elmondta: az Orszâgos Mûszaki Fejlesztési Bizottsâg
(OMFB) 1991-ben pâlyâzati rendszert vezetett be s a pâlyâzatok
szakembereinek elbirâlâsâra szakértôket kérnek fel. Ehhez

szûkséges az adaÙap kitôltêse és bekûldése.
Buzai Kâroly, Simonffy Gyula, Kazinczy Ferenc és

Kàszonyi Gâbor fôtitkâr levelébôl részleteket olvas fel. Bejelenti,
hogy Bânkuty Géza 2,000 $-t, Esztergàly Elod budapesti
tagtarsunk pedig 100,000 forint felajânlâsâval vagy az utôbbi a 3
napos konferencia idején Budapesten 20 fô ellâtâsârôl
gondoskodik.

Sass Mârton igazgatô bejelenti, hogy a tagokat chicagôi
lâtogatasuk alkalmâval vendêgûl fogadja, elszâllâsukat biztositja.

A beszâmolô végén Vrmôs Antal, mint pénztâros, a
Vilâgszôvetség anyagi helyzetét ismertette.



Szappanos Istvân okl. em. (Gates Mills, OH);

MAGYAR MÉRNÔK TAPASZTALATAI KÎNÂBAN

— kivonatosan —

Elmondta, hogy amikor most 5 év utân ùj'ra Kinâban volt,
olyan emberekkel talâlkozott, targyalt, akik Kîna ûj és talân
félelmetes arcât mutattâk. Ellentétben az évekkel ezelôtti

meglehetôsen félénk és avatatlan tapogatôzâsokkal a technika
terên, ma hatarozott irâny tapasztalhato.

Megérkezésûkkor az ûdvôzlô beszédben arra mutattak râ,
hogy Kîna eltôkélt szandéka 10 éven belOl elémi a Nyugatot a
technika és termelés terén. Ma még "kénytelenek" kûlfôldhôz
fordulni ilyen irânyu segîtségért, mert sok tanulni valô van, de
hamarosan ônellâtôk lesznek. Mâs szôval, ma még kénytelenek
drâga pénzen vâsârolni a nyugati technolôgiât és gépet, de annak
minden részecskéjébôl ki akarnak minden ismeretet, tudâst
préselni, hogy azutân mindent megtanuljanak s fïityflljenek a
Nyugatra. Az az érzése, nem ûres szavak ezek, hanem komoly
fîgyelmeztetés nyilvânul meg bennûk.

Érdekes és sokszor vidâm esetekkel tarkîtott elôadâs voit

vitéz Relie Ferenc okl. vm. (Columbus, OH):

A MAGYARORSZÂGI TIZENÔT CWITAN KLUB

MEGSZERVEZÉSE

— kivonatosan —

Magyarorszâgon és Româniâban Civitan klubok felâllitâsât
szorgalmazta emberbarâti, târsadalmi segitô szândékkal. Igy
alakult meg Gyôrôtt és Téten, azeldtt Szolnokon, Hôdmezd-
vâsârhelyen, Râbapatonân, Szegeden, Debrecenben, Tôrôk-
szentmiklôson és Budapesten.

A magyar kluboknak vannak az Egyesûlt Àllamokban testvér
klubjaik, amelyek tâmoga^âk ôket addig, amig azok sajât
lâbukra nem tudnak âllni. Megkezdték a klubok alakitasât
Româniâban és Szlovâkiâban is. Igy a testvéri egyûttmûkôdést a
hatârokon tûlra is kiteijesztik. Reméli, hogy még sok Civitan
Club cdakul a jôvôben is.



Haxalyi Fejér Pal okl. gm. (Bloomfîeld Hills, MI):

A MATEMATIKAI FEJLÔDÉS

Azemberi tudomâny 4500 éves. Ûr vârosânak a felépitésével
kezdôdôtt, amely a Tigris és Euphrates folyôk vôlgyében
talâlhatô Mezopotâmiâban. Nagy felfedezése ennek a komak a
"fôldmûvelés"-e volt Az akkori kor embere felfedezte, hogy
miként lehet a fbldeket ôntôzni a két nagy folyô vîzével és
nôvényeket termelni anélkûl, hogy a természet szeszêlyes
idôjârâsâra kellett volna szoritkoznia. Az emberek a nôvények
termelésêt tanultâk meg a halâszat és vadâszat melletL

îgy a fôldmûvelés felfedezése gyôkeresen megvâltoztatta az
emberek életmôdjâL Felépitették az elsd vârost, aminek a neve
tJr volt A vârosba épitettek lakôhâzakat és raktarakat, ahol az évi
termést târolhattâk és megszabadultak a napl élelmiszer
gondoktôl. A szabad vârosi életmôd magâval hozta a kûlônbôzo
mesterségek fellendûlését és megkônnyîtette mindenféle mâs
tudâs fejlesztéséL

Fontes dolog az, hogy a nyugati civilizâciô kezdete ettô'l az
Idôponttôl szârmazlk. Mindent, amit tudunk, minden
tudomânyâg innen kezdôdik. Alapvetô dolog volt a "fejlôdés" és
"kifinomultsâg". tJgy gondoltâk, hogy a fejlôdés és kifînomultsâg
ûgân eljutunk a végsô célhoz, a "tokéletesség"-hez.

Hogy elérhessék céljukat, minden erejûket a "mûvészet" (art)
kûlônbôzo formâjâra forditottak. A kôvetkezô évezredekben a
mûvészetek fejlôdtek, de a nép életszinvonalân nem sokat tudtak
segîteni. Az ember belsô énjének szOksége volt elôtérben, mert
azt kônnyebb volt kielégiteni, mint az emberek napi szûkség-
leteirôl gondoskodni. Tehât a "mâsvilâg" volt elôtérben és nem
az "itteni vilâg". îgy az élet nagyon nehéz volt âltalâban
mindenkinek. Nem csoda, hogy ilyen kôrûlmények kôzôtt a
kûlônbôzô "vallâs"-ok kerûltek vezetô helyre, amelyek azt
igérték, hogy a fôldi szenvedés utân a "mâsvllâgon" az ember
megkapja Jutalmât. îgy a nép szOkségessége: az élelem, ruhâzat
és lakâs hâttérben maradt Azokon javitani valôban alig lehetetL

A nagy reneszânsz ezen gyôkeresen vâltoztatott. Àtterelte
figyelmûnket a "mâsvilâgrôl" "erre a vilâgra". A kûlônbôzô
felfedezések sokasâga lehetôvé tette, hogy az emberek jobb életet
tudjanak maguknak teremteni. Végûl a gyâripar felfedezése



teljesen megvâltoztatta az emberiség életmôdjât. Ez megindîtotta
az "ipari forradalmat". Végre elérkeztûnk ahhoz a ponthoz, hogy
az egyén képes volt magârôl gondoskodni, hasznâlta a kOlônbôzo
"gépeket", amelyek megsokszoroztâk munkâjânak erejét.
Elérkeztûnk a "gépkorszakba".

Ez a nagy vâltozâs magâval hozta a régi hit végét, amikor azt
hittûk, hogy a belsô énûnk kifejlesztésében van felszabadulâsunk
és a mûvészeteken keresztOl jutunk végsô célunkhoz.

A felfedezések sora végre meggydzte az emberiséget, hogy az
ût a boldogulâs felé nem a mûvészeteken keresztûl érheto el,
hanem a "tudomânyok" û^ân.

A modem nemzetek a tudomâny fejlesztését tették
magukévâ, mert tudtak, hogy csak a tudomânyok alapjân lehet
ûjabb és ûjabb felfedezéseket tenni és megtalâlni a természet nagy
titkât, a természet tôrvényeiL Dyen alapon épûltek a modem
âllamok: Anglia, Németorszâg, Franciaorszâg és minden mai
eurôpai âllam. Vezetô' helyet az Amerikai Egyesûlt Allamok
harcolt ki magânak, ahol az emberi életszinvonal soha nem lâtott
magaslatot ért el.

Mi a 4500 éves kultûrân nôttûnk fel és minden, amit tudunk,
ez alatt az idô alatt kristalyosodott ki.

A legfontosabb tudomânyâg a "matematika" lett, mert ez az
az egyetlen tudomâny, amely pontos vâlaszt tud adni az
"ismeretlen"-re feltéve, hogya târgyatki tudjukfejezni szâmokkal.
Ezért a matematika lett a "tudomânyok kirâlynôje".

1958-ban, amikor 37 éves voltam, elhatâroztam, hogy teszek
valamit az életemmel. Az évek sorân sokmindent ôsszegyûjtottem
az agyamban és arra gondoltam, elérkezett az idô, hogy tegyek
valamit gondolataimmal.

Jôvôbeli munkâssâgom hârom alapvetô témakôrre
szoritkozott: a fizikâra, a kémiàra és a matematikàra.

Mivel mérnôk vagyok, és nincsen doktorâtusom egyik
alapvetô târgyban sem (fizika, kémia és matematika) s az itteni
életem nem adott lehetôséget, hogy ilyen rôvid idô alatt vagyont
szerezzek, igy a ûzika és kémia kiesett jôvô tevékenységem
terûletérôl, mert nem volt sem idôm, sem pedig pénzem arra,
hogy 4-5 évet egyetemen tôlthettem volna. Nekem a csalâdom
jôlétérôl kellett elsôsorban gondoskodnom.



îgy a matematika maradt az a terûlet, amin dolgozhattam a
napi munkâm elvégzése utân. Pénzbe nem kerûlt, csupân
idômbe. Csak egy papîr és ceruza kellett és egy tisztânlâtô agy,
hogy dolgozhassak ûj munkaiemletemen.

Ahogy munkâmat elkezdtem, készîtettem a magam részére
egy nagyon kiterjedt tanulmânyt, hogy valôban mi is a
matematika.

Tanulmânyom hârom részre oszlott: a "geometria" (mértan),
a "szàmok rendszere" (szamtan) és az "eszkôzôk".

E nélkûl a hârom csoport nélkûl nem beszélhetûnk
"matematikârôl", ez nagyon fontos, amint azt késôbb majd lâtjuk.

Geometria: geometriât a gôrôg Thalész (kereskedô)
alapitotta 600 éwel Krisztus eldtt. Meg kell emlitenem, hogy a
geometria sokkal régebbi alapokon épûlt, de a nyugati civilizâciô
nem tudott ezekrdl a régi alapokrôl tudomâst szerezni, mert a régi
irasok, hieroglifâk olvashatadanok vagy érthetetlenek maradtak
szâmunkra, mert senki ezeknek az anyagoknak a tartalmât és
titkât lefordîtani nem tudta.

Meg kell jegyeznem, hogy Thalész idejében a piramisok
mind felvoltak épitve és tôbb mint ezerévesek voltak. Bizonyitott,
hogy a "kôkorszakban"élô embereknek nagyon kifejlett mértani
tudomânyuk voit îgy Thalész volt az egyeÛen alap az eurôpai
civilizâciô szâmâra, hogy tudomâst szerezhettûnk a geometriai
(mértani) alapokrôl.

Hâromszâz éwel késôbb (K.e. 300) egy mâsik gôrôg,
Eukleidész ôsszegyujtôtte korânak minden matematikai tudâsât
és kiadta 13 kôtetben. Ennek a mûnek olyan ôriâsi nagy sikere
lett, hogy iskolâinkban mindmâig a geometriât (mértant), mint
eukleidészi vagy âltalânos mértant tanuljuk. Vagy 2100 évig ûgy
tudtuk és gondoltuk, hogy mâs geometria nem létezhetik. Majd a
mûlt szâzadban az 1830-as években a magyar Bolyai, a német
Riemann és az orosz Lobachewski egymâstôl kûlôn, felfedezett
egy ûjfajta geometriât, amely nagyban kûlônbôzik az âltalânos
vagy eukleidészi geometriâtôl, de éppen olyanjô és kôvetkezetes,
mint az eukleidészi. Ez az ûj geometria mint non-eukleidészi
geometria szerepel a vilâgon. Ez az ûj geometria a hajlott felûletû
târgyak geometriâja.



A ketto kônnyen megkûlônbôztethetô egymâstôl. A mai
âltalânos vagy eukleidészi geometriâban a hâromszôgek ôsszege
mindig 180 fok. Ezzel szemben az ûj nem-eukleidészi
geometriâban a hâromszôgek ôsszege kevesebb vagy tôbb mint
180 fok. Attôl fugg, hogy homorû vagy domborû felûletekkel
dolgozunk-e vagy a kettô kombinâciôjâval.

Mi ûgy tudjuk és gondoljuk, hogy minden itt a fôldûnkôn és
az egész vilâgegyetemben minden egyénekbôl, egyedekbôl,
darabokbôl, részecskékbdl, atomokbôl épûlfel. Ezt azatomokbôl
felépîtett vilâgot a gôrôg Démokritosz hozta létre (K.e. 300) és a
modem kutatô tudôsok is egyetértenek vele.

Ez az atomokbôl felépîtett vilâg a mi matematikânkban mint
"pont" szerepel. A pontnak nincsen kiteijedése, "dimenziôja",
csupân helye a térben. Ez az alapvetô' kezdete matematikânknak
és geometriânknak, a pont és ezekbô'l a pontokbôl ôsszerakott
"vonal", ami egy dimenziôs, mert hosszavan.

Valôban, a geometria nem mâs, mint:

- dimenziô nélkûli pontok,
- az egydimenziôs kûlônbôzô' vonalak,
- a kétdimenziôs kûlônbôzô' formâk (kôr, hâromszôg,

stb.),
- a hâromdimenziôs testek (kûp, kocka, stb.)

tulajdonsâgainak tanulmânyozâsa.

Nagyon fontos, hogy mindkét geometria, az eukleidészi és a
non-eukleidészi geometria is bizonyos fontos tulajdonsâgukban
megegyezik:

- a hâromdimenziôs geometriâk
- mind sztatikusak, mozdulatlanok, halott geometriâk!

Ez nagyon fontos, amint azt majd lâ^uk.

Tanulmânyom kôvetkezô' része a:
Sz^mrendszerek:

Ide tartozik a 10-es alapû szâmrendszer, amelyet mindnyâjan
ismerûnk és hasznâlunk napi életûnkben.

Itt van a 24-es alapû és a 60-as alapû szâmrendszer, amelyet
mi idômérésre hasznâlunk.



Itt van a 60-as és a 360-as alapû szâmrendszer, amelyet mi
szôgmérésre hasznâlunk.

Itt van a 64(X)-as alapû szâmrendszer, amit a katonasâgnâl a
tûzérek, géppuskâsok, aknavetô'k terepmérésre hasznâlnak.

Meg kell emiîtenûnk még a 2 alapû szâmrendszert, amelyet
a német Leibniz (diplomata 1600 kôrûl) fedezett fel és hozott
kôztudatba, amit ma mi a komputerekkel hasznâlunk.

Vannak mâs alapû szâmrendszerek, amelyek kisebb
jelentô'séguek.

Âltalâban azt mondhatjuk, hogy minden szâmrendszerQnk a
"szâmolô" szâmrendszeren alapszik: szâmoljuk az egyéneket,
egyedeket. Mindig arra a kérdésre felelnek, hogy "hâny",
"mennyi".

A szâmok maguk dimenziô nélkûliek és csupân "ôssze-
tartozandôsâgot" jelentenek.

Ha pl. mondjuk, hogy 53, rôgtôn lâ^uk, hogy ez egy szâm,
de semmi mâsL 53 valami, mert dimenziô nélkûli. De hogyha
ehhez a szâmhoz jelzô'ket adunk, amilyent a matematikâban mint
"dimenziôt" emlitûnk, akkor a helyzet megvâltozik. 53, 53 aima,
53 nagy aima, 53 nagy piros aima, 53 nagy piros, édes aima, 53
nagy piros, édes jonatânalma. Tehât lâthatjuk, hogy minél tôbb
jelzô't, minél tôbb dimenziôt adunk egy szâmhoz, annâl
kifejezôbb; végûl tudjuk, hogy mirôl beszélûnk. Fontos , hogy a
szâmok maguk dimenziô nélkûliek. A sokdimenziôs tulajdonsâg
roppant fontos, amint azt késôbb lâtjuk. (Lâsd: Mérô'
szâmrendszer, 1975)

A harmadik csoport:
az eszkôzôk.

Ide tartoznak az alapmûveletek:

ôsszeadâs, kivonâs, szorzâs, osztâs, hatvânyozâs, gyôkvonâs,
a kûlônbôzô' tâblâk, logaritmus, az X, Y, Z koordinâta rendszer,
vektorok, tenzorok, integrâl és dififerenciâl, kalkulus, algebra,
komputer, stb. (Alista nem teljes,csupân azt akaija mutatni, hogy
mit tartok én eszkôzôknek a matematikâban.)



Mi ûgy tudjuk, hogy ami igaz itt a fôldûnkôn, az igaz az egész
vilâgegyetemben is.

Ezek az igazsâgok mind részei a mi matematikânknak a
kûlônbôzd képletek és kûlônbôzo egyenletek formâjâban.

Mi ûgy tudjuk, hogy mas igazsâg nem lehet és nem létezhetik.
Mi az "egy igazsâg" vilâgâban élûnk.

Igazsâg csak egy lehet (mâsképpen ellentmondâsba
kerûlnénk).

Mikor 1958-ban végignéztem tanulmânyomat, hogy lâssam,
valôban mi is a matematika, akkor lâttam, hogy minden, amit mi
tudunk, az a hârom dimenziôs sztatikus, mozdulatlan, halott
geometriân és a dimenziô nélkûli szâmrendszereken alapszik.
Akkor eszembe ôdôtt: hogyan lehet, hogy nincsen dinamikus
geometriânk, amely a valôdi, mozgô, vâltozô, cserélddô vilâgot
fejezi ki?

Miért van, hogy erre nem gondolt senki az évezredek alatt?
Egyeden kônyvtârunkban sincsen arra utalâs, hogy valaki is

felvetette volna a kérdésd

Elhatâroztam, hogy ez lesz az én életcélom és dolgom.
Râszânok 10 évet az életembôl, hogy lefektessem ennek az
ismereden ûj vilâgnak, a dinamikus geometriânak alapjait

Nagyon hamar râjôttem arra, hogy a dinamikus geometria
maga roppant komplikâlt. Talân ez volt az, ami visszatartott
mindenkit, hogy ezen a gondolaton lehet-e vagy érdemes-e
dolgozni. A sokdimenziô az az ôriâsi nagyakadâly,amelyennem
lehet segiteni, mert mi, emberek csak hâromdimenziôs aggyal
vagyunk megâldva és a sokdimenziôt képtelenek vagyunk
megérteni. îgy hagytunk minden tôbbdimenziôs dolgot az Isten
birodalmâban, mert véges eszûnkkel azt megérteni nem tudjuk.
Az emberiség hârom dimenziôt tud felfogni, ezzel szemben az
âllatvilâg csak két dimenziôval rendelkezik. Ennek ellenére egy
év alatt megâllapîtottam, hogy a dinamikus geometria aJapjai: a
"tér", "idô", "energia", "mozgâs", "nôvekedés" és "irâny".
Legalâbb ennyi, "hat kûlônbôzd dimenziô", és ezek mind
egyszerre mutatkoznak és dolgoznak. Szinte leheteden , hogy
ennyi sok dimenziôval kellene nekûnk egyszerre megbirkôznunk
hâromdimenziôs eszûnkkel! Gondolom, hogy ez lehetett az oka



annak, hogy megmaradtunk a mi hâromdimenziôs sztatikus
geometriânkkal.

Tovâbbi munkâm ezen az ûj téren megmutatta, hogy sokkal
tôbb nehézséggel kell megkûzdenûnk, mint az elôbbi alapveto
hat dimenziô, mert mind ez az alapveto bat dimenziô tovâbb
bomlik aikotô részeire!

Kezdjûk a "tér"-rel. Van "valôdi" és képzeletbeli
"imaginârius", van "hatâr nélkûli" és "hatâros", "véges" és
"végtelen". Van "teli" és "ûres" stb.

Ugyanigy vagyunk az "idd"-vel. Van "abszolût" és "relatîv",
"valôs" és "képzeletbeli", "egyéni" és "system idô" stb.

Kûlônben errôl a témârôl egy kônyvet is adtam ki 1983-ban
'Time in Dynamic Geometry" cimmel, ami nem mâs, mint az
egyetemes idôelméleL Ez sokkal érthetôbb, âtfogôbb, mint a mai
iddelméletek, mert ez az ûj idôelmélet nem a "fény sebességén"
alapszik, amit mi mindannyian ismerûnk, hanem az eddig
ismeretlen ûj "erôtér" tulajdonsâgain. Mint olyan, magâban
foglalja minden eddig ismert idôelméletûnket és mint egy ûj
egyetemes idôelmélet tâml szemeink elé. Ugyanezen az alapon
épûlt elsô kônyvem targya, a "Mérô szâmrendszer", amelyet
1975-ben adtam ki kônyv formâban. Ez a szâmrendszer sok-
dimenziôs, tôbb mint az alapveto hat vagy tîz, tizenkettô.

Nézzûk a mâsik alapveto épîtokockât, az "energiàt".
Iskolâinkban ûgy tanultuk, hogy kétféle energia van: a

helyzeti (positional) és a kinetikai (mozgô) energia. Mikor
kiléptOnk a valôdi életbe, akkor lâttuk, hogy van sokféle
energiânk: viz-, szél-, hang-, hô- (meleg), pneumatic-, fény-,
elektrikus, magnetikus, atomenergiânk stb.

A "mozgâs", "nôvekedés" és "irâny" szintén részekre bomlik.
Dolgainkat az is megnehezîti, hogy egyes alapvetô, épitô
fogalmak még nincsenek meghatârozva. Nem tudjuk, hogy mi pl.
az "idô" és az "energia". Ennek ellenére dolgozunk velûk és
hasznâljuk, ahogy lehet.

Én mémôk vagyok, abbôl éltem napjainkig. Ha mi valamit
feltalâltunk, akkor hogy megvédjûk talâlmânyunkat, szabadal-
maztattuk, hogy mâsok el ne tulajdonithassâk. Pl. ha feltalâltam
egy ûjfajta egérfogôt, akkor csinâltam belôle egy mintadarabot.



hogy be tudjam mutatni esetleges vevôimnek, hogyan mûkôdik,
hogy tôbb egeret fog, egyszerûbb, olcsôbb stb.

îgy arra gondoltam, hogy nekem is kellene ilyen mintadarab,
amely kifejezd és tartalmazza a dinamikus geometria minden
tulajdonsâgât a fizdkai életben, amely a "tér", "idô", "energia",
"mozgâs", "nôvekedés" és "irâny".

Végre 1960-ban megtalâltam ezt az ûj erdteret. Ez az ûj erdtér
nagyon egyszerû és nem mâs, mint egy felfujt luftballon, ami
megâllâs nélkûl teijeszkedik és nagyobbodik kifelé vagy éppen
az ellenkezôje, hogy megâllâs nélkûl zsugorodik kisebbre és
kisebbre. Ebben a luftballonban minden benne van. A tér, idd,
energia, mozgâs, nôvekedés és irâny. A hat alapvetô dimenziô.
A fontos csak az, hogy a kiterjedés vagy zsugorodâs
folyamatosan, megâllâs nélkûl torténjék.

Én ezzel a luftballonnal majd egy évig jâtszottam, mert nem
tudtam megtalâlni a luftballon titkâL

Végre 1961 januâr végén, amikor âllâs nélkûl voltam, egy
napon minden megoldôdott. Râjôttem a nagy titok kulcsâra. Az
elsô, biztos eredménye felfedezésemnek a "Mérô szâmrendszer"
megteremtése volt, amelyet 1975-ben adtam ki. A sokdimenziôs
mérô szâmrendszer ennek az ûj, ismeretlen, sokdimenziôs
dinamikus vilâgnak a szâmrendszere. Mindent magâban foglal.
Fontossâga és hatâsa felbecsûlhetetlen. Uj fordulatot jelent az
emberiség fejlô'désének tôrténetében.

Az eddigi 4500 éves emberi kultûra, amely kitermelte mai
matematikânkat, a mérô' szâmrendszer megjelenésével, véget ért.
Egy ûj vilâg szûletését és kezdetét hirdeti. Ez az ûj vilâg a
dinamikus geometria vilâga. A hâromdimenziôs, sztatikus,
mozdulatlan, halott geometria befejezte életûtjât és egy ûj
vilâgnak adott helyet, amely kifejezi a mozgô, vâltozô, élô vilâg
tulajdonsâgait. A dinamikus geometria felfedezése ôriâsi
lehetô'ségeket hoz magâval. Végre megtalâltuk a nagy titok
kulcsât, a dinamikus erôtér kulcsât, amelynek segitségével soha
nem lâtott gazdagsâg, fellendûlés kôvetkezik a vilâg majdnem
minden tudomânyâban. Ezazûj vilâg geometriâja teljesen kivûl
âll a mai matematika terûletétôl. Az eddig elképzelhetetlenûl
komplikâlt, sokdimenziôs vilâg titkaérthetôvé, egyszerûvé vâlik.



Hihetetlenûl leegyszerûsûlt minden kôrûlôttûnk, mert
szâmrendszerûnk hihetetlenûl sokdimenziôs, egyszerû formâban
fejezi kl a sokdimenziôs vilâg titkait. Az ûj Fejér
vektorrendszemek még emlékezô'tehetsége is van. Valami
elképzelhetetlen eszkôz a tudôsok és kutatôk kezében.

Munkâm fontossâga abban van, hogy felfedeïlûnk egy ùj
erô'teret, amely megnyitotta az eddig ismereden dinamikus vilâg
kapuit az emberiség szâmâra. Ezzel az ûj vilâggal képesek leszûnk
tovâbb haladni és fejlô'dni ûj gondolatok létrehozâsâban. A
kôzveden hatas talân megdôbbentô', de tûl kell esnûnk rajta. A
dinamikus geometria felfedezésével az ûj matematika
mindhârom alapvetô' része adva van.

Minden alap megvan ahhoz, hogy ezt az ûj dinamikus vilâgot
a Fejér matematika alapjân bemutathassuk.

Az Ârpâd Akadèmia
orientalisztikai osztâlyânak tUése

AzÂrpâd Akadèmia orientalisztikai osztâlyânak ûlése - dr.
vitéz Lengyel Alfonz osztâlyelnôk vezetésével - 1993. november
27-én, szombaton 9 ôrakor kezdô'dôtt. A megnyitô és Odvôzlô'
szavak utân az elnôk, dr. vitéz Lengyel Alfonz megtartotta
elô'adâsâL

dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA):

A MEGÛJHODOTT TRADICIONÂUS
ECSETTECHNIKÂVAL KÉSZÛLT SZÎNES

KÎNAI KARIKATÛRÂK

- vetitettképes elôadâs -

Karikatûrâk csak 1911 ôta lettek fokozatosan részei a kinai

kultûrânak, elô'bbi szâzadokban hivatâsos mûvészek, idô'nként
festettek humoros târgyû képeket, de azokat nem lehet



karikatûristâknak nevezni, mert ôk valôjâban festô'mûvészek
voltak.

A hivatâsos karikatûristâk kôzûl csak néhânyan végeztek
mûvészeti akadémiâL Ezért ôket a hivatâsos mûvészek lenézték.

Nem lehettek tagjai a mûvészeti egyesûleteknek. Még azokat a
karikatûristakat sem vettèk be a mûvészek egyesûleteibe, akik
mûvészeti akadémiât végeztek, mert megitélésOk szerint azok
'lealacsonyitottâk" magukat a karikatûristâk szînvonalâra.

A legtobb kinai karikatûrista maga tanulta mesterségét Ez a
mûvészeti âg nemcsak rajzolâsi képességbôl âll, hanem a napi
események vagy a koncepciôk humorosan felnagyitô és gyakran
eltorzitô kifejezésébô'l is.

A kinai csâszârsâg megbuktatâsâban és a Japân elleni
hâborùban a kinai kôztârsasâg kormânya igen jôl hasznâlta a
karikatûristâkat, mint tômegmozgatô propagandistàkat. Mao
diktatûrâja alatt, de kûlônôsen a "Négy bandâjâ"-nak "kultwâlis
forradalma" alatt Mao felesége kiirtâsra itéite ôkeL Akik ezeket
a borzalmas idoket âtélték és Mao halâla utân a kitelepitésbôl
visszatértek, Deng Xiopang "nyitott kapu" politikâja nyomân
politikai és szociâlis kartonjaikkal segitettek a levitézlett
"osztâlyharc" végrehajtôinak korrupciôjât ostorozni. A
Tian'anmen terén 1989-ben valô véres incidens utân a
karikatûristâk az eseményektôl megszeppenve témâjukat
megvâltoztattâk és a târsadalompolitikai események helyett
inkâbb a semleges napi vicceket illusztrâltâk. Ezek kôzott a napi
vicceken felûl szâmos humoros eseménynek a karikatûrâba valô
formâlâsât a tôbb ezeréves népmesébô'l, balladâbôl ésnépihitbô'l
meritették.

Néhâny éwel ezelô'tt a karikatûristâk elérték azt, hogy a
hivatâsos mûvészek szervezetei, bâr elkûlônitve a szép-
mûvészektô'l, tagjaik kôzé felvették ô'ket. Ez a karikatûristâkat
elismerô' lépés arra késztette ô'ket, hogy megmutassâk hivatâsos
festô'mûvész kollégâiknak, hogy nemcsak a tollrajzokat kezelik
kivâlôan, hanem az ecsettel valô tradicionâlis karikatûrâk festését
is. îgy jelent meg néhâny éwel ezelô'tt a nagy alakû karikatûrâk
ecsettechnikâval valô szines festése. Azôta elsô' kiâllitâsuk
Japânban volt és most a Fudan Muséum Foundation Amerikâban
rendez belô'lûk vândorkiâllitâst. Mint ûj kinai mûfaj, a



mûgyujtôk fîgyelmét is magâra vonta. Szâmos munka kerûlt
mûzeumok, illetve magângyûjtôk tulajdonâba.

Az itt bemutatott szînes karikatùrâk készitôi kôzûl néhânyan
az ôregebb nemzedékhez, valamint a hatvan éven aluli fiatalabb
nemzedékhez tartoznak. Az egész fiatal karikatûristâk még nem
kezdték meg ennek a mûvészeti âgnak âtvételét, tovâbbra is a
kinai karikatûristâkra jobban jellemzo tollrajzban dolgoznak.

Liao Bingxiong (1915 - ), Fang Cheng (1918 - ), Ma De
(1921 - ),Jiang Fan (1924 - ), Miao Di (1925 - ), Lin Qin (1925 - ),
Li Chun (1934 - ), Xujin (1943 - ),Jiang Wenbing (1943 - ), Qiao
Ling (1953- ), Wang Shunhua (1951 - ), Yang Zhenwei (1956),
Wan Liying (1963- ), Luo Yuanmlng (1927 - ), Yong Fei (1926-),
He Junhua (1931 - ), Zhan Tong (1932 - ), He Wei (1933 - )
vetîtéssel bemutatott képei azt bizonyitjâk, hogy ezt a mûfajt a
kinai karikatûrista mûvészek kôzûl csak egyesek (40 éves kortôl
80 éves korig) tették magukévâ. A fiataloknak még sokat kell
tanulniuk ahhoz, hogy ezeknek a kivâlô karikatûristâknak
soraiba bejussanak.

A tradîcionâlis festészeti technika alapelveit felhasznâlô
hivatâsos karikatûristâk ezzel az ûj erôfeszîtéssel két irânyban is
elôbbre vitték a kinai kulturâlis tradiciôt. A festdmûvêszetnek
megmutattak, hogy igy is lehet A datai karikatûrista nemzedék
szâmâra felâllitottâk a nagy kihivâsL

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

AVALOKTTESVARA

Avalokitesvara a kegyelem istene Indiâban. Tibetben a Dalai
Lama védôszentjênek tisztelik és a Dalai Lâmât Avalokitesvara
reinkamâciôjânak tekintik. Kôrûlbelûl 108 âbrâzolâsât ismerik
Indiâban. A Metropolitan Mûzeumban, New Yorkban is ôrzik
egyik szobrât.

Avalokitesvara istennek tiszteletét Indiâba a fehér hunok
(ephtalitâk) vezettêk be. A kinai hun uralkodôk (Kr. elôtt 206-tôl
Kr. utân 24-ig) emlitik eiôszôr a hiung-nu népet, azaz a hunokat,
akik Kr. e. 201-benés Kr. e. 165-bena tôlûk nyugatra élô yuentsik
népre tâmadtak és ezeket arra kényszeritették, hogy nyugatra
vândoroljanak. A fehér hunok India északi hatârvidékén az 5.



szâzad kôzepén jelennek meg (427 és 457 kôzôtt). Kr. u. 530-ban
India északi részében jârt Kosmos alexandriai kereskedô leîrâsa
szerint Észak-Indiât az ô idejében a fehér hunok bîrtak és szaz
éven keresztûl nagy befolyâssal voltak India tôrténetére és
kulturâjâra.

A fehér hunok vezetik be Avalokitesvara hun isten tiszteletét

Indiâba. Procopius bizânci tôrténetirô (meghalt562-ben) a fehér
hunokat az Eurôpâba betôrt hunokkal tar^a egy nemzetnek, de
az Eurôpâba betôrt hunokkal szemben a fehérhunok mûveltségét
nricigasabbra tartja. Priscos rethor bizânci kôvet leîija, hogy
Attila, hun kirâly imokai hun irâsbôl olvastâk fel a Bizâncban
menedéket talâlt hun katonaszôkevények neveiL A tôrténelem
nem tud fennmaradt hun nyelvemlékrô'I, éppen ezért érdekes a
hunok âltal bevezetett hun istennek fennmaradt neve.

Ez a név egy magyar mondatot ad, ha kellô'en szavakra
bon^uk, csak egyetlen hangot kell a tizenôt hanghoz hozzâtenni,
a "h" hangot. A felbontott mondât elemezve: "A" = magyar
névelô', "valô" = magyar valôsâg, "k" = magyar tobbesszâm
képzôje magyarul, "hites" mai magyarban hiteles, de "hites" a mai
magyarban annyi mint "eskût tett", "var" = vâr a mai magyarban
is, "a" = birtokos eset a mai magyarban. ELz a hun szôveg
mâsfélezer éves, feltûnô', hogy ennyire egyezik a mai magyarral.
Az isten neve magyar megfelelô' helyesirâssal; "A valôk hites

Németh Gyula (Yonkers, NY):

HOZZÂJÀRULÂS A SUMÉR-UJGUR KÉRDÉSHEZ

A magas nyelvészet, mint minden tudomâny és âgazata,
alapos gondokkai és felelô'sséggel terhelô'dik. Nem kônnyu dolog
tisztân lâtni. Méghozzâ sok-sok évezred môgé, kellô' irâs nélkûl,
csak egyes nevekbô'l kiindulôan és tâplâlkozva. Igy a tévedés
lehetô'sége tôbb, mint indokolt. Mi sem lehetQnk kivételek.

Nyelvészeti elgondolâsainkat (és értekezésûnket) elkezd-
hetjûk Abesszinia nevével, amelyet 6'si idô'ktô'l
"hold-hegyek"-nék magyarâznak. Mindenesetre a hoJd-nak, mint
sin-nek, az értelmezése tôbb, mint feltevés. A sin név, az
ô'smagyar ak-sin (asszony) szôban él (fehémép; menyétasszony;



meny-asszony; szlâv: zena) Ha a magyar: hold-hôlgy/hug;
valamint a héber: bulda (kedves, nôi név; a germân: holde/hilde
(bâjos, meghitt) neveket mélyebb semantikai (semsiolôgiai)
megfontolâs alâ vesszûk, nem idegenkedhetûnk a megbarât-
kozâstôl. Theât "hold"ûsin-nel (kisérd gondolatok: God, - godess
-, gold; hôlgy/hug, hôdolat. n.b.! A nôi (1) "istenség-ek"
megelôzték a "nap" istenségének megismerését, mint a
holc^sin-nek kônnyebb a làthatôsâga, mint a napé.

Az egyiptomi nyelvben Mezopotâmia neve: Senger; Sunjar.
Ennek bibliai mâsa: Shlneâr. Mivel ez a babilôniai (asszîr)
irodalomban a sumér-ral egyenlô, îgy a Senger-t Suméria
értelemben kell felfognunk. Mivel a sumernév tôkéletesen râépûl
a subartui subarki névre, el kell fogadnunk a subartui-sumér
kontinuitâsL A sumérrôl tudjuk, hogy bevândorlô. Sajât neve:
kin, kiengi és kalamki... (Az utôbbinâl ûgyelûnk arra, hogy a
kalmûk-mongolsâg nevénél ôsszehozzuk-e a két fogalmat

Ezek szerint az urartui: subartu, valamint a babilôniai sumer
nevek, valamint az egyiptomi: senger zizonosak.

Megtalâljuk az orosz: semericensk (semir, samara, simbir,
sibir, sabir, sever, samoy-ed) nevekben azt az ôsiséget, amelybôl
az emlitett nevek tâplâlkozhatnak. Ha vesszûk azt, hogy a mai
Irak szinte nem is vâltozott nagyot az ôsi sumér: Erech-tôl és
Uruch-tôl, semmi tûlsâgos nehêzséget nem veszûnk a lelkûnkre,
ha ezeket a felelôtlen talâlgatâsoknâl kissé komolyabban vesszûk.

Az Encyclopêdia Britannica (1956) szerint Kina neve még
nem biztos. A mi sajât értesûlésûnk - és ha szabad kifejezni
magamat, kutatô ôsztônbôl ~ az ôsi: Dzsoang, Shang, esetleg az
uralkodô névbôl: Châiang-ra gyanakszunk. Megnyugtatô
kisérletûnk el nem mulaszthatja a kinai: thien, tien (égboltozat)
nevet, minek kiejtése "szien") az ôsmagyar: sér (latin: serica)
"céma" és "selyem" (sejem) szavait Kinâval (Sin) hoznâm ôssze.
Kîna (Tien, Sin), mint a "Celestial-Empire" ismeretes. Ez a
Thien/Cin âtvétele. Erdekes: mig Kîna a hoîd orszâga, addig

Japân: Nippon (Nap-orszâg). Azt is tudjuk, hogy a behistuni
Elâm (ma Perzsia) sziklafelirat: an/nap-Arijjanam {az âijâk nagy
istene) a mai magyar nap-pal életbenmaradt.

Az emlîtett Dzsong legyen most az az épîtôkô, amire
téglâinkat raknânk. Legyen ez: Dzsungària neve, mely a magyar
Hungàrià-ra veszedelmesen râmutat. Ez ugyan latinositott



nemzetkôzi nevOnk, melyet az ogur/oguz; vagy még elôbbrôl a
hiung-nu (hunok) szârmaztatni kinâlja magâL Erdekes, hogy a
kashméri hunzza (indus név: nagora) visszaszârmaztatnâ Kézai
Simon mester Tagorajât (azaz Scithia nevét) (t/n
dento-dentonazal vâltôhangok). Ha a Dzsungâria név a magyar
ôstôrténelmi kutatâs egyik sarkkôve kivânna lenni, akkor a
tunguz nêpnévrdl sem feledkezhetûnk meg. (A tunguz nép,
kokmongol: Temudsin/Dsingizkân tôrzse; Qpssut és Passut (lô:
paci) mongol tôrzsnevek és ehhez hasonlôk, a magyar tôrténelem
arany lapjaira valôk. Ha a Dzsong/Dsod értelem a mi ôsi
nevûnkhôz: a cud (csoda? csodaszarvas?) kapcsolôdô lehetne,
maris ott volnânk a mongolsâg (tunguz), tôrôkség (tu, kiu, tu:du):
seldsuk (Setenga-folyam), magyarsâg ungâr és az észt-fînnség:
cud nevénél (Aest suomi). De még az ôs âija képzés sincs messze:
cuc^teuda (tu:du, teuton, tôt, tatàr, csuvas-csues (zuâv/turco).

Ha kôzeledni kivânnânk a valôsâgok félelmetes rejtelmeihez,
akkor fîgyelmûnket kûlônôsképpen szoktatni kell a Bajkâl-tô
mibenlétéhez. (Bay-tô, viz; Ical-szikla, ko. Pl. a pei-pus tô oroszul:
Cudskoje Yezioro Esztorszâgban. Finnorszâg valôjâban sajât
nevén: Suomi. Ez egyenlô: Suo-m/n/g fonéma vâltoztatâssaJ, a
sung (sungâr) vagy sund (sum) kikôvetkeztetett alternativâkhoz.

A Bajkâl-tô kôzelében talâlhatô ôs nagy kultûrâk nyomai
(Ananyino, Anyang; Minyusinsk; Pazyrik: v.ô. "Aynu Japân
ôslakôi!" îgy talân megkérdezhetô: vajon nem az âzsiai ôs
nagykultûra egyik maradvânyai?

Ennek a szinte hajmeresztô elgondolâsnak (ill. tapogatâsnak)
nem az a "nehézség" ad némi alapot, hogy a Szahara-sivatagban
grânitba vésett rajzok és barlangok falâra festett mûvészi fokon
allô festések talâlhatôk, amelyeken elefânt, orrszarvù, vizilô,
krokodil lâthatô. Nem is beszélve az antilopokrôl és
oroszlânokrôl. Mârpedig ezek kora kb. 35 ezer évre tehetô vissza
amikor a Szahara kiszâradt tengerfenék volt és igy Savanna (fuves
pusztasâg) telepûlt râ. Mi lehetett akkoriban Kôzép-Âzsiâban, ha
a nevek megôriztek valamit. Ez persze nem jelentheti azt, hogy a
"magyar"nép (vagyennek valamelyik testvére) létezett akkor. De
az elnevezés ôrôklôdôtt a tôrténés folyamân. Igy merészelûnk mi
a Dzsong/Dsungâria névnek rendkivOli fontossâgot tulajdonitani.
Pl. saka-dzsong a tibetiben: "szkita hâgô". Azaz: a "hegyvidék"-kel
ôsszefûggô fogaJom.



Ha a Dzsong/cud kifejezést népnévre âttesszûk, akkor a kînai;
shiung-nu/hiung-nu (hunok), ebbôl kifolyôlag: a sungari
(hungari) "magyarok" lesznek. Kûlônben is a: mongol/mohol;
manjour, mandzi (manylsi-manysi "mandzsi'- a lô) mandarin
(ujgur-kînai hivatalnokot, udvari bôlcset, a birodalmi bûrokrâciât
jelenti. cf. bureau-bfrôsâg?). A magyarsâg japân elnevezése:
sungari, mîgkînaiul: sian-bali. (Prof. Lengyeinek és dr. Érdynek
kûlôn kôszonet. N.Gy.) A cud mâr nem probléma, mert az észt
és fînn nép orosz, ill. vemakulâr nevében benne van. A kînaiban:
tung-hu (nép, ember) a tungu2/dsungar glottogenetikânak nem
âll ûtjâban. îgy a Dsungaria/Hungaria valaha az idôk
mélységében ôsszeérhettek. Mivel Ki'na népe nem az ôslakos, îgy
a sin (hold) néwel talân a kaukâzusi emberiség ôshazâjâbôl valô.
A koreai magât a magyarrral rokonnak érzi a Korea - Kur
(sumér Kaukazus) Montes-Ugrici (magyar hegyek) ugor
kapcsolat révén?

Az ujgur nép (ôsibb lakôhelye a mostani Mongolia), kinek
gûnyneve "mandzi", ami életstilust jelent, a "magyar" szôval
kônnyedén lehetne ôsszehasonlitâsba hozni, mint fonetikât
(fonolôgiailag, valamint semcisiolôgiailag (ôsi alapjelentését). A
semantikai (jelenlegi vagy irâsbeliség-korabeli) nehézségek, ill.
ôsszeilleszthetôségek el nem hanyagolhatôk. îgy Ujguria-
sin-kiang valôsâgos egyeztetés kibirhatnâ-e a sin (hold népe)-
kiang (Kaukâzusi vâdlô) kôzelhozâsânak "erkôlcsi" rendjét?
Végtelen kâr, hogy a kinai nyelvet nem bîrom s igy a nélkûl csak
gyanitâsokra tamaszkodhatom... îgy egy Shinar (sin) Hold
vôlgye, hold hegyek tien/sin (Kina), valamint Dzsong/cud,
hiungnu (hunzza-tagora) kutatâs a jôval "fîatalabb" 'mgT--magyar
ûtvonalra vezetésnek lehetne valamelyes hitele. Mi a
hoJd-hegyeknek a hôlgy/hug elnevezésekkel (Eva—év) valô
târsitasât még a Magôg (Mandzsudzs)-togaiTnâs (jâphet bâtyja,
Gomér (G6g)-fi: togarmàs) pâtriârcha rokonîtâsâtôl sem
rettennénk vissza. îgy Yaphet (javân, yadân, yemen, yilmén)
népek és neveik is elô'kerûlhetnek.

A mâr emlitett kalmùk (mongol eredetu nép) lehetne az
"irâs" egyik feltalâlôja. îgy a magyar: kalam/kaland/kalendârium
(Schuldbuch, adôkônyv), valamint az 6'smagyar: kàlmos latinul:
calamus, de a magyar kalamàris mâr tintatartô. îgy a magyar:
kaland (irâs), halandzsa (nagymese), valamint chaldea, kajdàcs
(papagâj) "beszéd", a magyar vagy magyarrâ tett: kâld, kôltô (irô)



/:kld:/ "koledâl" énekelve kéreget, mesével szôrakoztaiô koldus
târgyalhatô-e itt?

Én a magyarrâ lett Dsungâria/(Csenger)/Himgàna révén,
melynek ôsi semasiolôgiâja (alapjelentése) a cuc^g szôban
gyôkerezik, talân a sin(hold) szôval valô egybevetését
(hold/hôdolat, God) ajânlom.

Dr. Érdy Miklôs (West New York, NY);

A VERECKEI-HÂGÔN ÉS A TATÂR-HÀGÔN

1993-BAN KÂRPÂTALJÂN

Mi tôrtént a vereckei emlékmûvekkel?

A jelennek kedvezô politikai légkôre engedte meg nekem is
és mâsoknak is, hogy meglâtogathassam a magyar tôrténelem e
két hîres hâgôjât a Kârpâtok gerincén. Ez a két szô,
Vereckei-hâgô, nemcsak fôldrajzi fogalom, hanem jelképe
egyrészt jelenOnknek, mâsrészt mûltunknak. Ha nem is a
legrégibb mûltunknak, de mindenesetre azoknak a szâzadoknak,
amelyeket Etelkôz pusztâin tôltôttûnk a Fekete-tenger északi
terében, ahonnan a Vereckei-hâgôt megkôzelitettûk és amely
iddszak kôvethetô az îrott tôrténelmi forrâsokban.

Az nem vitatott, hogy a magyarsâg a Kârpât-medencêben
tisztân harcos, tôrôkôs jellegu lovasnépkênt jelent meg, amely a
forrâsok (Dzsajhâni 9. sz., ibn Ruszta 10. sz.) és régészeti leletek
csoroszlyâs ekék Etelkôzben) szerint mezôgazdasâgi mûlttal
rendelkezett. Hasonlôsâgunk nem lehetett nagyobb a minket
megelôzô avarokhoz és hunokhoz, amelyekkel tetemes szamû
keleti és nyugat-eurôpai forrâs azonosaknak vesz bennûnket a
magyar krônikâkkal egyetemben. Ez irânyba mutatnak a jelen
régészeti és tôrténelmi kutatâsai (Lâszlô Gyula és Engel Pal) és a
székelyek népemlékezetei, amely Attila fia, Csaba hun kirâlyi
népének tudjâk magukat.

A bevezetôben az eurâzsiai steppeôvezet térképének
bemutatâsâval (1. âbra), amely a Sârga folyô és a Bajkâl-tô
térségétôl a Kârpât-medencéig nyùlik, arra mutattam râ, hogy
ezen a hatalmas fuves térségen csak âllattartô lovas pâsztor-
tarsadalmak tudtâk fenntartani magukal. A steppe birodalma.
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ahogy Grousset, a francia tôrténész nevezi ezt a hatalmas térséget,
messzire benyûlik Eurôpa kôzepébe.

Ezen a néhol ligetes fïïtengeren csak sajâtos életmôdot
folytatô embercsoportok tudtak megélni. Ezek a pâsztorkodô
lovas nomâd târsadaJmak. Dyenek a szkîtak, a hunok, az avarok,
tOrkôk, magyarok és mâsok. Ezek a népek keletre és nyugatra
vândoroltak a steppén, a legelôk minôségének és a katonai
erôviszonyoknak a fiiggvényêben. A steppén mas népek, mint a
magunkfajta népek, nem tudtak megélni. Akik itt voltak, azok
vagy rokon kultûrâjû népek vagy elôdeink vagy rokonalnk vagy
mi magunk. îgy tehât Eurôpâbami nem jôttûnk, hanem voltunk.
A steppe-ôv az Eurâzsia kontinens sajâtos, kûlôn egysége. A
Vereckei-hâgô igy tôrténelmi emlék, jelképe Âîmos és Arpad
idején tôrtént bekôltôzésnek elôdeink nyomâban és ôrôkében.

MAGYAR ÉLET KARPATAIJAN

A tôrténelmi mcigyar hatar a Karpâtok peremén volt A
hâgôknak messze nagyobb szerepûk van minthogy csak a nagy
hegyeken kapuként szolgâljanak. A szerepûk jobbâra az, hogy
jârhatô folyôvôlgyeket kôssenek ôssze a hegység két oldalân. îgy
a Magyar Alfôld és régen az etelkôzi, ajelenben az ukrajnai térség
kôzôtt teszik lehetôvé a kôzlekedést A Tatâr-hâgô a FeketeTisza
vôlgyét kôti ôssze a Prut vôlgyével, a Vereckei-hâgô a Latorca
vôlgyét a Strij mellékfolyôn ât a nagy Dnyeszter vôlgyével. Az
Uzsoki-hâgô a Latorca északi âgâtôl és az Ungtôl teszi lehetôvé a
csatlakozâst a Sun folyôn ât a Visztula vôlgyébe északra,
Lengyelorszâg felé. Râkôczi-szâllâs falucska neve, a
Vereckei-hâgô elôterében jelzi, hogy a fejedelem is meg-
megjârta a vereckei utat Lengyelorszâgba mentében. A
Tatâr-hâgô pedig sikerrel dacolt a Prut vôlgyében elôrehaladô
bolsevista hadsereggel a mâsodik vilâghâborûban, vitéz
kisbamaki Farkas Ferenc vezérezredes parancsnoksâga alatt

A honfoglalâs idejében Kârpâtalja ûres terûlet volt, utâna
hosszû ideig gyepûként szolgâlt Az oklevelek szerint a szlâvok a
késô kôzépkorban jelentek meg (12. sz. utân). A népesség a
mûltban magyar, német, ruszin és român volt A ruszinok (akiket
most ukrânoknak tekintenek) eredetileg fôként a hegyes vidék
telepûlésein, vârosaiban koncentrâlôdtak és a szintén itt lakô



szâszoktôl sajâtîtottâk el a fakitermelést (Farkas 1933.). A
ruszinokrôl mondta Râkôczi Ferenc, hogy ôk a leghûségesebb
nemzetiség ("gens fïdelissima"). Râkôczi birtokai e vidéken
fekûdtek és a kuruc seregben sok kuruc harcolt a kôzôs
szabadsâgért A jelenben igen felszaporodott az orosz és ukrân
Iakossâg.

Kârpâtaljâra Farkas Jôzsef barâtom, a Szatmâri Mûzeum
korâbbi igazgatôja meghîvâsâra mentem elsô'sorban azért, hogy
a tôrténelmi hâgôkat meglâtogathassam, mâsrészt hogy az
ungvâri egyetemen és néhâny magyar kôzség iskolâjâban a korai
magyar tôrténelem vitâs és kôdôs kérdéseirô'l elô'adâst tartsak. Az
egyetemen kivùl Péterfalva és Akli magyar kôzségek iskolâiban
kerûlt sor elô'adâsokra. Mindhârom helyen ugyanazt a témât
vâlasztottâk; "A magyar eredet kérdése a tôrténelmi
târstudomânyok rétegezett térképeinek a tûkrében". Egy
megelô'zô' évben ez a clevelandi XXXI. Magyar Talâlkozôn is
elhangzotL A teljes elôaxiâs szôvege a térképekkel benne van az
1992-ben megjelent Krônikâban.

Kôzel egy hetes tartôzkodâsom alatt vendéglâtôim a
péterfalvai magyar kôzség iskolaigazgatôja, Borbély Ferenc és
felesége, Ida, a tôrténelem tanâra volt. Péterfalvân volt
alkalmunk belekôstolni a hely izig-vérig magyar életébe, egy
éjjelbe nyùlô, kalâkâban tôrténô szilvalekvâr-fô'zés kapcsân,
amelyen az ôsszegyult barâtok gyerekei énekeltek, tâncoltak,
zenéltek, verset mondtak oly magyar szivet gyônyôrkôdtetôen,
amelyet nehéz îrâsban érzékeltetni.

Kârpâtalja terûletére, a magyar hatârtôl messze benyûlik a
Nagy Alfôld. Ungvâr és Munkâcs utân talâljuk csupân a
Kârpâtok kezdô'dô' hegyes vidékét. A sîk vidéken, Ung és Bereg
megyékben, valamint messze kelet felé keskeny sâvban elnyûlva
a Tisza mentén sok magyar telepûlés eléggé hâboritadanul ô'rzi a
magyarok nyelvét és hagyomânyait. Kârpâtalja keled részében, a
Tisza menti lapâly keskeny sâyjânak északi oldalân rôgtôn,
kezdô'dnek a Kârpâtok hegyei.

A rossz gazdasâgi helyzet kôvetkeztében a nép csere-
kereskedelemmel, barterral tartja fônn magât. A magyarsâg a
hiânyzô iparcikkekért Magyarorszâg felé fordul. Ugyanakkor
némely ârûcikket, példâul az olcsô gâzolajat, elô'nyôsen lehet
Magyarorszâgon tovâbbadni. A hatârforgalmat szâmos kisebb



hatarâtkelôhely kônnyiti meg. A magamfajta Amerikâbôl jôttnek
azonban a Zâhonyt és Csapot ôsszekôtô nagyhatarâtkelôhelyen
kellett âthaladnia.

Csaptôl Beregszâszon ât vezetett az autôût Péterfalvâra.
Tarkîtotta a késô délutant az ûjra és ûjra az orszâgûton utamba
kerûld marhacsorda, amellyel az autô vagy szembe ment a
tehenek kôzôtt vagy utânuk kullogott, ameddig valahol ûjra le
nem tértek a rétre. Jôl estek a szemnek sok helyûtt a magyar
nyelvû vârosnevek az ukrân tâblâk mellett és mégjobban esetta
megmaradt turulos (!) emlékmûvet lâtni az ûthoz kôzel,
Tiszaûjlaknâl, a hatârâtkelôhelyhez menet

Elképzelhetetlen volt szâmomra, mégis valaha a legjobb
âltalânos iskolâs magyar tôrténelem kônyv Péterfalvân kerOlt a
kezembe. A 8. osztaly szâmâra készûlt Cime: "A magyar nép
tôrténete, felelôs szerkesztô dr. Zâvodszky Géza, irta Popovics
Vladimir nyolcad magâval, Oszevita Tankônyvkiadô,
Kijev-Ungvâr, 1992". A 137 oldalas kônyv târgykôre: "A
kezdetektdl 1790-ig". Az ô'stôrténeti része sem elvakultan és
kizârôlagosan finnugor. Szem elôtt tartja az irott forrâsokat és a
régészeti leletekeL Képek muta^âk rovâs abc-nket, a visszacsapô
ij szerkezetét, a rômai ûthâlôzatot Pannôniâban, hun âldozati
bronz ûstôket, magyar palmettas arany sûveget stb. A kônyv
oldalain a fontes gondolatokat vastag betukkel emelték ki. Ami
a legdicsérendôbb, hogy eredeti tôrténelmi forrâsokbôl,
krônikâkbôl âtvett, lefordîtott bekezdések szînezik a szôveget és
tanitjâk az eseményeket. A gyermek igy olvas Ibn Ruszta arab
munkâjâbôl, az orosz Nesztor-krônikâbôl, Kézai Simontôl, a
longobard Uudprandtôl, Bonfinîtôl stb. Ez az elragadôan jô ôtlet
szâmomra pâradan élmény volt.

A magyar ô'stôrténeti elôadâsokat volt, hogy 150 gyermek
alig lankadô fîgyelemmel kisérte. A kis Akli falu gyermekeiben
fogant talân meg legjobban az elhintett mag. Az ungvâri
egyetemen a dékân tôrténelem ôrâjât helyettesitettem. Mivel csak
bat magyar egyetemista volt az osztâlyban, Andrâssy Sândor, az
egyik diâk, a magyarul tartott elô'adâsomat igen jôl oroszra
forditotta kôzmegegyezés szerint (mâsik vâlasztâs lehetett volna
pl. angolbôl ukrânra). Ungvâr kiépûlt nagy vâros, bâr nem
talâltam kûlônôsebben szépnek. Egyeteme hatalmas épûlettômb.
Kârpâtaljânak Ungvâr a fôvârosa.
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Fontosnak tartom megemliteni a Beregszâszhoz kôzel fekvô
Csoma falunâl levô ûj honfoglalâs kori temetô't 100-200 kôzti
sîrral. Az elsô nyolc sîr leleteit, amelyek kôzôtt lovas sîr is volt, az
egyetem ukrân régészei nagy barâtsâgossâggalmegmutattâk és a
leleteket le is fényképezhettem. A temetô a hatâr mindkét
oldalâra âtnyûlik. Magyarorszâgl anyagi segîtséget vâr az
egyetem az âsatasokhoz.

Beregszâszban még Horvâth Anna keramikus mûvész népi és
magyar tôrtênelmi eseményeket megelevenîtô mûtermét
êlvezhettem, sot egy tomâcon Olô magyar lâny falra akaszthatô,
festett kerâmia dombormûvét meg is vettem.

ÛTVONAL A TATÀR-HÀGÔHOZ A TISZA MENTÉN

A mellékelt rajzolt térképen (2. âbra) jôl âttekinthetôk
Kârpâtalja terébe esô fô tôrtênelmi hâgôk, a velûk kapcsolatos
folyôk vôlgye a vizvâlasztô gerincmindkétoldalân ésa hâgôkhoz
vezeto âltalam kôvetett ûtvonal. A Tisza mentén vitt hosszan az
ût Péterfalvârôl elindulva,Néha csakméterekre egymâstôl haladt
az autôût, a Tisza és a szôgesdrôt, amely az ukrân és roman hatâr
most, hosszan nyûlva a tôrtênelmi Magyarorszâg testében,
magyarlaktavidéken.Néha negyedikként vasûti sinek isfeltuntek
ûtvonalunkon.

Nagyszôlôs, Huszt, Técsô az egykori koronabirtok,
Nagybocskô, Bamabâs; hires tôrtênelmi csengésû nevek. Huszt
kivételével most egyszeru kinézésû, szegényebb kôrûlmények
kôztélô vârosok, kôzségek. Ujra ésûjrafigyelô'tomyok tunnek fel
a szôgesdrôt mentén, ahogy haladunk. Farkas Jôzsef autôjâval
megyûnk négyen az ôt ôrâs ûton, hogy én konzervâljam az
ôlommentes benzinemet, amely Kârpâtaljân nem kaphatô. Most
elô'szôr jârok ezen a vidéken. Farkas egyre-mâsra hiyja fel
flgyelmemet a néprajzilag jelentô's ûtunkba kerûlô' dolgokra. A
szemetelô' esô' ellenére gyônyôru a tâj. Elhagyjuk a nagyszôllô'si
Fekete-hegyet, lâ^uk a lapâlyon legelô' gulyâkat, Técse szûrke
szinû hâzait, az itt még keskeny Tisza ûjra és ûjra elô'bukkanô
hullâmait és a nagybocskôi természeti panorâmâL

Ez utân fordulunk északnak, bele a Mâramarosi-havasok
hamarosan lélegzetelâllitôan komor, fenyôerdô'kkel sûrûn
benôtt, meredek hegyei kôzé. Az ût mentén itt-ott havasi
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méhészet a meredek hegyoldalon, meg a fûggôleges rùd kôré
fôlvillâzott havasi szénaszâritâs érdekes môdja lâthatô.
Bamabâsnâl kis gyaloghîd a Tiszân és a gyalogos âltal vezetett
lôra kôtôtt zsâkokban a hegyi teherhordâs ôsi môdjât lâ^uk.

Elérjûk Rahôt. Szépek az utcâk és az êpûletek. Rahô
gyerekkori osztâlytârsam és barâtom, a ruszin kisfîù, Andrusgak
Jànos vârosa, apja innen âthelyezve postatisztként szolgâlt
Bonyhâdon Kârpâtaljavisszatérésének azévei alatL Rahônâl van
a Fekete és a Fehér Tisza ôsszefolyâsa. Tovâbb északnak kôdôs,
komor erdôs hegyek Tiszaborkûtnâl, majd eléijûk Kôrôsmezôt,
a fontos nnâsodikvilâghâborûs katonai tâmaszpontot, ahonnan a
Tatâr-hâgôt védô csapataink ellâtâsât segîtették. A vâros elején
megâllunk az autôval, egy asszonyhoz magyarul szôlok.
Magyarul vâlaszol. Kérdezem, mennyi magyar van most itt?
Mondja, mâr kevesen vannak. Szép acélhîdon haladunk ât, a
kôzelben tabla, rajta cirillbetukkel "r. Cs.Tisa", rekaCsomaTisa
= a Fekete Tisza folyô ukrânul.

S végûl eléijûk a Tatâr-hâgôL Széles, jô ùt vezetât rajta, tagas
térséga Kârpâtok gerincén. A hâgôegyrészét a3.âbrânlatha^uk
keletre, a Prut vôlgye felé vivo irânyban.Jobb oldalon a kétfenyô
eldtt van a vendéglô a hâgô déli oldalân. A Tatâr-hâgôt a jô
megkôzelités miattnehézlehetett védeni. A debreceni VL hadtest
védte. Az oroszok itt nem tudtak âttômi Sztâlin kifejezettparancsa
ellenére sem, ahogy azt vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc
'Tatârhâgô visszanéz" dmû kônyvébô'l olvassuk (Kârpât Kiadô,
Buenos Aires, 1952). A hâgôn sok autô és teherautô megâll. A
szép vendéglô' épûlet nem mûkôdik. Szupân szendvicsek és
szôrpôk vannak az alagsorban. Mi négyen a magunkkal hozottbôl
ebédelûnk, még kâvét is forralunk kis gâzpaJackunkkal.

Hârom méteres, nagy természetes grânitoszlop van felâllitva
a hegyoldalban, rajta orosz nyelvu mârvânytâbla. Borbélyné Ida
fordi^a a szôveget Az ellenûnk elért gyôzelmet ôrôkiti meg, azt,
amikor végûl is be tudtak menni a hâgôba a bolsevik csapatok.
Ez azutân volt, hogy a magyar egységeket a român âtâllâs miatt
Erdély védelmére kivontâk.

Néhâny, 1943 jùniusâban felvett fényképrôl készûlt, diât is
vetitettem, kôztûk egy kis elsô vilâghâborûs honvéd temetôt is a
Tatâr-hâgô alatt. Magân a Tatâr-hâgôn akkor a hatârépûletet, a
hatârsorompôt és egy igen magas rûdon a zâszlôt, valamint a



Budaapestrôl honismereti-harcâszati gyakorlat folytân
odalâtogatô, a Ludovika Akadémia azévi végzô nôvendékeit
lehet lâtni (fotô: vitéz Martonfalvay Hugô kadett ruhâban).

A jelenben, ami igazân érdekes volt szâmomra, a széles,
nyltott hâgôban az a vagy tâz fabôdé volt, amelyben ruszin
néprajzi târgyakat ârultak vagy magyar forintért vagy USA $-érL
A helyi ukrân pénz (kupon, kupi) nem kell. Ruszin csergék,
kések, fémveretekkel disâtett fokosok, szînes nyakékek, festett
fatalkâk, szines fatojâsok kaphatôk. Vettem belôlûk s egy kedves
ruszin nô még ingyen is akart adni, de mondtam, neki jobban kell
a pénz, mint nekem. Kérdésemre azt mondta, hogy ô "hucul",ami
a ruszinok négy csoportjânak néprajzilag legfontosabb tagjEU
Azon a kômyéken lakotL A 4. âbrân lâtszanak a ruszin ârusok
fabôdéi, a néprajzi cikkekkel a hâgôban, az ût északi oldalân, a
Kârpâtalja felô'li bejârat kôzelében.

Késô' délutan indultunk vissza az igazân nagy élménytjelentô'
Tatâr-hâgôrôl. S a hâgô visszanézett rânk és tudom, visszavâr
bennflnkeL

A LATORCA VÔLGYÉBEN
MUNKÂCSON AT VERECKE FELÉ

Mig ez ûton végig nem mentem, sosem tudtam, hogy ez a
hârom név szervesen illeszkedik egymâshoz. Ezen felûl Zrinyi
Uona (a munkâcsi vâr védôje) és fia, H. Ràkôczi Ferenc neve
fokozza tovâbb az ûtvonal jelentô'ségét a magyar tôrténelem
szâmâra, mint ahogy a bevezetô'ben Râkôczirôl megemlékeztem.
Kârpâtaljân az idô'm lejârt, Péterfalvârôl Magyarorszâg felé
visszaindultam szeptember 5-én. Az utam elején Beregszâszt
kereszteztem, majd Munkâcson hajtottam âL Mâr messzirô'l
lâtszotta sziklatetején a munkâcsi vâr, a magyar tôrténelem egyik
gyôngyszeme. Munkâcs fô'tere teljesen aszfaltozott, szép, tâgas. A
Latorca Munkâcson is keresztûl folyik, meg északabbra, egy
mâsik vâroson, Szolyvân is. A fô'ùtrôl letérve ezen a most
egyszerû vâroson is, gondoltam, âthajtok, hogy megismeijem. A
vâros elején megâllok az autôval, egy asszonytôl magyarul
kérdezem az ûtirânyt. Magyarul vâlaszol.

A tobb lehetséges északra vivô' ût kôzûl azt vâlasztom, amely
a Latorca vôlgyében kanyarog. Ujra és ûjra keresztezi egymâst az



ût és a znûgô folyô. Mindenûtt kiîrva Latorica ukrân nevén.
Komor, magas hegyek kôzt vezet az ÙL Néhol mâr-mâr ijesztô a
szorosok aljân kîgyôzô ûton haladni a toronylô falak kôzott,
melyeket sûrû fenyôerddk borîtanak (5. âbra). Mas itt a
Kârpâtok, zordabb mint Erdélyben, akâr a Gyimesi-, akâr a
Békâs-szoros kômyékén, amerre jârtam.

A jelenlegi fdût (M 17-es) nem a Vereckei-hâgôn megy
keresztOl, ûjabban épûlL A nagyon kanyargôs, szerpentines ût,
amely a Vereckei-hâgôhoz vezet, îgy csak mellékût most, ki van
kapcsolva a fô'forgalombôl. Lemértem a tâvolsâgot a leâgazastôl,
14 km-re van onnan a hâgô. Ât kell hajtani Alsôvereckén,
Râkôcziszâllâson és Verebesen, hârotn telepûlésen. Az utôbbi
kettd csak kis falu. Felsôverecke tâvolabb van a hâgôtôl5 km-rel.

Alsôvereckén talâlomra megszôHtottam egy mokâny
kinézésû bajszos bâcsit, tehenet 6'rzôtt az ûton. Tôkéletes
magyarsâggal vâlaszolL Kérdeztem: magyar-e? Kitérô' vâlaszt
adotL Nem értettem tisztân, nem firtattam. A mâsik faluban sokan
voltak a hâzak elô'tt meg az ûton, vasâmap kora délutân. Egy
asszony kérdésemre visszakiâltotta a falu nevét: "Râkôcziszâllâs".
Megâlltam, de tôbbet nem tudott magyarul mas sem, îgy hiâba
prôbâltam érdeklô'dni valamilyen tôrténeti emlék megléte utân.
Az autômat hamar kôrûlvették, az ablakon bekônyôkôltek, a
fényképezô'gépemet biztosabb helyre hûztam. Kényelmetlenûl
éreztem magam, lassan kinyomakodtam a gyûrubô'l. Annal is
inkâbb, mert Magyarorszâgon figyelmeztettek, hogy Ukrajnâban
még rosszabb a kôzbiztonsâg, mint Oroszorszagban. Végûl is
elhagytam az utolsô falucskât is, amely a hâgô elô'tt van, neve
Verebes.

Délutân hajtok, borûs az idô, idô'nként szemetel az esô'.
Verebes utân egyre nyûvôm a szerpentin ût végnélkûlinek tunô'
hajtukanyaijait. A Latorcât itt mâr elhagytuk, a 6. képen a
vereckei vôlgy nagyrészt fâdan dûs havasi legelôin lâtha^uk a
felfelé kapaszkodô ût szerpentinjének szakaszait. Egy asszonyt
még lâtok tehenekkel, magyarul nem tud, aztân senkit. Magam
vagyok a Keleti Beszkidek hegyoldalân. A hajtukanyarok nem
fogynak. Néha mâr lefelé billen az ût. Hol a hâgô, elhagytam
volna? Talân rossz hegyen vagyok? - tolulnak a gondolatok, de
senki sincs rajtam kivûl a nagy hegyen. Megâllok, bôrôndômbôl
kiveszem nagy vadâszkésemet, kîvûl jôl lâthatôan az ôvembe
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Ûtrészletek a Vereckei-hàgô felé.
5. âbra. Utszoros a Keleti Beszkidekben.

6. âbra. Hajtûkanyarok a hàgô alatt.



tûzôm, netân valakikkel hirtelen talâlkozom. A kés
megnyugtatotL

Végûl jobbrôl megpillantok egy nagy befejezetlen épûletet,
balrôl tan 4 méteres kovâcsolt dîszes vasoszlop âll. Tetején
szovjet tîpusû cîmer. Azt tudom, hogy valamilyen magyar
emlékmûvet keresek, bar pontosan nem tudom, mit Senki sem
tudott errôl felvilâgosîtani. Az alakokkal dîszîtett âttôrt
vasoszlopnak fejmagassâgban vîzszintesen kinyûlô része is van
4-5 méter hosszan. Egy stilizâlt nagy Kârpâtalja térképben
végzôdik.

A vîzszintes rész felszînén kézzel festett arasznyi fehérbetuket
veszek észre. Kibetûzôm: "ÛDVÔZÔLJÛK MAGYAR-
ORSZAGON". Mondom, helyben vagyok, ennek a Vereckei-
hâgônak kell lennie. Hatalmas bazalt ko van a kôzelben. Rajta
semmi, de a felszînén furatok. Tân ezen volt a magyarok
bejôvetelét megôrôkito emléktabla, bronzbôl, mârvânybôl? Ki
tudnâ ezt? Ujra bôngészem a kézi festésL Eszreveszek egy
ugyanûgy fehérrel festett fél méteres magyar cimert. Alatta
elmosôdô nagy fehér betukkel: TRIA... Es még egy iras a
vîzszintes részen, a fehémél lejjebb. Zôlddel ât volt festve, de a
zôld lepergôben van, îgy el tudom olvasni az îrâst alatta:
"MAGYAR, E HELYEN HAJTS FEJET!" Elérzékenyûlôk,
letérdelek, lehajolok a fôldre. Majd kis piros nôvényi terméseket
szoritok tobozzal a bazalt ko nyîlâsâba. A Vereckei-hàgôn âllok.
Jô, hogy egyedOl. Semmi sem zavar. A 7. és 8. képen lâthatjuk az
itt leîrtakat. Még emléktabla darabokat keresgélek, de nem
taJâlok. A szép épûletet nem fejezték be.

A hâgôn messze nîncs annyi tér, mint a Tatâr-hâgôn. Az ût
keskeny orszâgùt A bejârati vasoszloptôl tovâbb eldre 150
méterre havasi kûrtôs nagy bronzszobra juhval. Nem magyar
téma. Semmi felîrâs rajta. Behajtok 2 km-t a galîciai oldal felé. A
hegyhât ott lankâs, nem meredek, mint Magyarorszâg felé.
Mâsfél ôrât tôltôk a hâgôn keresgélve, emlékezve. Az idô' borûs,
az esô' szemerkél. Fényképezek, kavicsokat, fenyô'tobozt, virâgot
gyujtôk. SzOrkûllik.

Elindulok Magyarorszâg felé.
Isten âldjon, Vereckei-hâgô!





MI TÔRTÉNT A VERECKEI EMLÉKMÛVEKKEL?

Amerikâba visszaérve tovâbb keresek. Mûvelt, okos, olvasott
barâtaim kôzûl senkinek semmi îrâsa, képe nincs arrôl, hogy
milyen emlékmû âllt a Vereckei-hâgôn. A telefonvonalak végûl
is visszavezetnek Magyarorszâgra. Miskolcon szerkesztik a
Kârpâtalja cîmû ûjsâgot. A szerkesztô Mankovits Tamàs.
Csalâdja Munkâcsrôl valô, meg a Felvidékrôl. Végre d tudja,
hogy mi micsoda a hâgôn mosts milyen volta magyar emlékmu
s hol âllt. FAXon kflldi ûjsâgjânak egy korâbbi cikkét(Kârpâtalja
1990, 13. szâm). Ezt hasznâlom Clevelandben az elôadâsomban
a XXXin. Magyar Talâlkozôn 1993-ban. Kôzben barâtaim
otthon tovâbb kutatnak. A legsikeresebb Kis Maté Budapesten.
Neki kôszônhetem négy hetilap 1896-os szâmât, melyekbdl
ôsszeâll a kép. Az 1944 utâni hireket pedig dr. Ravasz Istvân
(Hadtôrténeti Intézet és Mûzeum, Budapest) kutatâsai alapjân a
Kârpâtaljâbôl ismerem meg.

Valôjâban tehât meg kell kûlônbôztetnûnk egy Vereckei-
szorost és egy Vereckei-hâgôL A Vereckei-szoros (az 5. âbrân
mutatotthozhasonlô tâj) a Vezérszâllâs (nem Râkôcziszâllâs nevu
kis helységhez esik kôzel (nincs a térképen), ahogy Felsô-
vereckérô'l Alsôvereckére vezet az ùt (6 km). A Latorcavôlgye a
Vereckei-szorosban a legkeskenyebb, csak azût meg a folyô fér
el benne. A szegélyezd magas hegyfalakon, a Latorca jobb
oldalân, egy kûlônleges alakû sziklâra (Napoleon-szikla) volt
felerôsitve az êrctâbla a kôvetkezd domborû betukkel irt
szôveggel: "Az ezerév emlékére. Kôzépen az orszâg czimere
nemzeti szinekben, balrôl: 896. Aipâd; jobbrôl: 1896 I. Ferencz

Jôzsef. A czimer alatt félkôrben: Isten, àldd meg a hazàt".
Idéztem a "Bereg" (1896. jûl. 26) hetilapbôl. A Vereckei-szoros
emléktâblâjânak a képe egyenldre nem ismerL

A szorostôl az ûton tovâbb haladva északra Alsôverecke terûl

eljobbunkon (a térképenNyizsnyie Vorota). Szép nagy telepûlés,
hosszan elnyûlnak a hâzak az ùt mentén. Hamarosan jôn az M
17-es fdùtrôl az ûtelâgazâs, amelyrôl fentebb irtunk.

Tehât ahogy âthaladunk a hârom falun a hajtûkanyarokkal
tûzdelt ûton, a fdùttôl 14 km tâvolsâgra van a Vereckei-hâgô a
hegygerincen. A hâgô elején balrôl a kovâcsolt vasoszlop orosz
emlékmû, ezt jelzi a tetején levô szoyjet tipusû cimer. A nagy
bazaltkô szintén szoyjet emlék volt. (Mindkettô a 7. âbraként





jelzett fényképen lâthatô.) Brezsnyev-kônek nevezhegûk, mert
1976-ban az ô 70. szûletésnapjâra emelték. Brezsnyev komiszâr
ômagy volt 1944-ben, a H. ukrân front politikai tisz^e. A nagy
kôvôn bronztâbla volt orosz felirattal, tartalma; Itt lépteât a hatârt
1944-ben a szovjet hadsereg. A bronztâblât azonban az ukrânok
1991 kôrûl leverték a kôrbl. Kômyéke azôta teljesenelhanyagolt

1989-ben még a szovjet idôben az utat a hâgôhoz
megjavîtottâk, az épûlet felhûzâsât elkezdték és ugyancsak az ût
bal oldalân népi emlékmûként felâllîtottâk a havasi kûrtôs
szobrot, amely egy hucul (ruszin) pâsztort âbrâzol. Az ûtépltést
ezutan abbahagytak, helyette az ûj M 17-es utat készîtették el,
amely északabbra megy ât Lemberg felé. Ezt a néhâny adatot
telefonon beszélve kaptam Mankovits Tawâstôl, aki az adatokat,
évszâmokat emlékezetbdl adta meg.

A lerombolt millenniumi magyar emlékmurôl a kôvetkezô
adatokat gyûjtôttem ôssze; Magyarorszâg felôl jdve, az ût jobb
oldalân, a hâgô bejâratânâl âllîtottâk fel a négymétermagassâgû
grânit obeliszket az 1986. évben, a magyarok bejôvetelének
ezredik évfordulôjân. Erdély Sàndor igazsâgûgyminiszter
leplezte le az emlékoszlopot jûlius 20-ân nagy Onnepség
kôzepette, Bereg vârmegye kôzremukôdésével, amelynek
terûletéhez a Vereckei-hâgô tartozotL Hatârkôként is szolgâlt
Magyarorszâg és Galîcia kôzôtt, messzirôl lâthatô volt A pontos
helyét illetô'en: az ût jobb oldalân, a jelenlegi befejezetlen
épûlethez, az orszâgût mellett levô' fasorompôn ât kis ût vezet A
kis ût az autôûttal Magyarorszâg felé egy szoget képez. Ennek a
szôgnek a terében âllt a nagy grânit oszlop. Vele szemben az ût
tûlsô oldalân most az âttôrt orosz vasoszlop van. A magyar
emlékmûnek most kônnyen lâthatô nyoma nincs, hacsak a
talapzat cementjének maradéka meg nem talâlhatô a nôvényzet
kôzôtt. Ottlétemkor a talapzatot nem tudtam megvizsgâlni, mert
arrôl csak késô'bb Mankovits Tamàstôl értesûltem.

Az emlékoszlopot a 9. âbra mutatja a felavatâsi ûnnepély
alkalmâval lâttatva az ûnneplô' kôzônség egy részét is. A kép
forrâsa az Orszâg-Vilâg cimû hetilap 1896. augusztus 2.-i szâma.

A grânit oszlopalsô felének négyoldalân egy-egy bronztâbla
volt elhelyezve. A bronztâblâk szôvegét a 10. âbrân muta^ukbe.
Az ûtrôl nézve, az oszlopon a Kôrôdy-verset lehetettlâtni. A vers
fôlôtt - a képen is lâtszik - a koronâs Kossuth-cimer, e fôlôtt



Az orszâgûttôl jobbra esô oszlopon, az ûttôl a legtâvolabbi oldalon,
k ô z é p e n , van a honfoglalâsra emlékezô tabla.
(A Munkâcs 1896 szerint.)

A HONFOGLALÂS EMLÉKÉRE
MAGYARORSZÂG EZERÉVES FENNÂLLÂSÂNAK

ORSZÂGOS ÛNNEPLÉSE ALKALMÂBÔL
1896-IK ÉVBEN.

A bal és jobb oldalon a bronz tâblâk (sorrendjùk nem ismert)
korabeli személyekre vonatkoznak.

I. FERENCZ JÔZSEF KIRÂLYUNK
DICSÔSÉGES URALKODÂSA ÉS

BÂNFFY DEZSÔ BÂRÔ
MINISZTERELNÔKSÉGE ALATT.

LÔNYAY SÂNDOR FÔISPÂN,
JOBSZTY GYULA ALISPÂN KÔZREHATÂSA,
KÂLDY GYULA KIR. FÔMÉRNÔK

MÛVEZETÉSE MELLETT
EMELTE A VÂRMEGYE KÔZÔNSÉGE.

Az ûthoz legkozelebbi oldalon, az ût felé néz a Kôrôdy vers.

Honfi, e bérczormon
szived hevesebb dobogâsa

Jelzi, hogy ôsi honod
drâga hatâra ez itt.

It hangzott egykor
riadô csatakûrtje Lehelnek,

Nagy Râkôczink itt
hullata bûcsu kônyût.

Szentkegyelet tûze gyûl
itt minden csipkebokorban,

Oldozd meg saruid,
szent hely ez itt ahol âllsz!

1896. Kôrôdy Sândor

10. âbra. A bronztâblâk feliratai az emlékoszlopon a
Vereckei hâgôn.



félkôrben MAGYARORSZÂG, alatta BEREGVÀRMEGYE
felirat van. A 10. âbrân a Kôrôdy-vers szovegét mi a felnagyitott
bronztâbla fényképérôl nagyitôval pontosan kibetûztQk. A
kûlônbôzo ûjsâgok, a Bereg (1896), a Munkâcs (1896) és a
Kârpâtalja (1990) âltal megadott szôvegek kis eltérést mutatnak
egymâstôl. Lényeges kûlônbség van azonban a tablâk
elhelyezésének leîrâsâban a korabeli lapok és a Kârpâtalja kôzott

Jelen irâsomban a Bereg (1896) szovegét adom vissza, a
tâblâk elhelyezésérdl a Munkâcs (1896) ir, bâr ajobb ésbal oldalt
nem tisztâzzâk a korabeli ûjsâgok. Amit tudunk ezekbôl, az
azonban eltér a Kârpâtalja sorrendjétdl. A Munkâcs szerin^ az
ûtrôl nézve hâtul kôzépen volt AHONFOGLALÂS E^LÉKERE
kezdetu tabla, azaz a verssel ellentétes oldalon. Valôjâban ez a fô
tâbla. A mâsik kettô a bal ésjobb oldalon folytatâsosan olvashatô
szôveg. Az egyik a kirâlyt és miniszterelnôkôt, a mâsik a
vârmegye tisztségviselôit sorolja fel. A hârom kisebb tâbla
szôvegének a sorrendjét a korabeli ûjsâgokkal megegyezô'en
soroljuk fel a 10. âbrân.

A grânitoszlop épen maradt az elsôvilâghâborû utân a cseh-
szlovâk uralom alatt A tâblâk eltuntek, kivéve a legnagyobb
tâblât a verssel, amelyet darabokra tôrôtten Râcz Jânos
Alsôverecke mintagazdasâgânak vezetdje elrejtett és 1919-ben az
orszâgba menekitett, majd rendbehozatott és kûriâjânak falâra
tette. 1939-ben Kârpâtalja visszatérésekor, ez a bronztâbla a
Kôrôdy-verssel ûjra visszakerûlt helyére, a grânit obeliszkre.
Nincs hir arrôl, hogy a vezérszâllâsi emléktâblât is vissza-
âllîtottâk volna.

A Kârpâtalja cimû ùjsâg hivatkozott két szâmâbôl még a
kôvetkezôket tudjuk meg: 1944 ôszén, amikora Kârpâtokat védd
I. magyar hadsereg visszavonult, az 1939-ben visszahelyezett
emléktâblât Bàlint Mihàly honvéd szâzados leszerelte és az
orszâg belsejébe hozta. Mielô'tt a szâzados fogsâgba esett, a
bronztâblât hâtrahagytaegyplébâniân. Ennek helye hosszû ideig
ismeretlen volt, mignem a jelen kutatâs kideritette,hogy a helység
Dunakiliti volt Bôs szomszédsâgâban. A bronztâbla azonban
egyenlô're nincs meg. Maga az obeliszk a Vereckei-hâgôn nem
élte tûl az ûj, szovjet hatalom berendezkedését, jelenleg csupân
talapzata lâdiatô, iija a Kârpâtalja. A bronztâbla keresése folyik,
mert tervek voltak a grânit obeliszk 1996-ban, az 1100.



évfordulôn valô helyreâlHtâsâra. (Ha valaki a bronztâblârôl
bârmi tovâbbit tud, kéijûk, sûrgosen kôzôlje a szerkesztôséggel,
hogy a hîrt tovâbbîthassuk.)

A négy mûltszâzadi és az egy most mûkôdô ûjsâg,
amelyekbôl ez a kép kialcikult, a kôvetkezo:

BEREG (Târsadalmi és megyei érdekû hetilap), Beregszâsz,
1896. jûlius 26., XXII. évf., 30. szâm. A cikk cime: "A munkâcsi,
vereckei és beszkidi ûnnepélyek". Nagyon jô, részletes cikk az
emléktâblâk szôvegével és leîrâs a Vereckei-szorosrôl, képek
nélkûl.

MUNKACS (TârsadaJinihetilap),Munkâcs, 1896. jûlius 26.,
Xin. évf., 30. szâm. A cikk cime: "Nemzeti ûnnep". Szintén
részletes leirâsa az ûnnepségnek és az emléktâblâk szôvegének,
képek nélkûl.

ORSZÂG-VTLAG (Képes hetilap), 1896. augusztus 2., XVIII.
évf. 30. szâm. A grânit obeliszk képe a Kôrôdy-vers olvashatô
tâblâjâval és a megjelentek egy részével a 484. oldalon lâthatô. A
képhez tartozô magyarâzat a tâbla szôvegével a 494. oldalon van.

VASÂRNAPI ÛJSÂG (Képes hetilap), 1896. 43. évf., 31.
szâm. A cikkben az idevâgô alcim: "Az ûnnepi vendégek
kirândulâsai Munkâcsrôl". Az 512. és 513. oldalon tôrténelmileg
fontos fényképei vannak az ûnnepségen beszédet mondôkrôl
és kôrnyezetûkrôl mind a Vereckei-szorosban, mind a
Vereckei-hâgôn. Nagyfontossâgû a két tâvlati rajz. Egyiken a
Vereckei-szorosban felâllitott tâbla helye a hegyoldallal, ûttal és
Latorcâval lâtszik, a mâsikon van a Beszkidi-hâgô (akkoriban
sokszor îgy nevezik a Vereckei-hâgôt) és orom, rajta az
emlékoszloppal, ahogy az a verebesi hegytetô'rôl lâtszott.

KARPÀTAIJA (Havilap), Miskolc, Mankovits Tamâs szerk.
1990 I. évf, november, 13. szâm, 9. oldal. A cikk cime:
"Emlékmû Verecke hires ûgân". Nagyon sok, nagyon fontos
informâciô van a cikkben. Egy mâsik szâm: 1991. II. évf.
december, 24. szâm, benne rôvid hiradâs, és kôzeli fénykép az
emlékoszlop feliratos részérôl, melyen a szôveg ugyan nem
lâthatô, de a vers mellette van a szerzô' kézirâsâval.



Tovâbbâ hatodikként, dr. Farkas Jôzsef "Kârpâtalja
néprajzâhoz" cîmû irâsa, Magyar Tûkôr, I. évf. (1993. jûnius 23.)
14. szâm, a ruszinok jelenlegi csoportjairôl, néprajzi jellemzd-
ikrôl és tôrténelmûkrôl tartalmaz nem kônnyen hozzâférheto,
fontos adatokat.

TÔRTÉNELMI VISSZAPILLANTÂS

Eppen ez az a térség, Kârpâtalja a Vereckei-hâgôval, amely
az egészen kôzeli mûltban mindannyiunk szâmâra megdôbbento
môdon volt a hirekben. Mârmint hogy valamiféle lemondâs
errôl a terûletrôl a miniszterelnôk részérôl. Ennek a furcsa
politikai lépésnek a bôlcsességét én most nem készûlôk vitatni.
Elmondok azonban egy ehhez kapcsolhatô eseményt, amelyet a
kinai tôrténetîrâs atyja, Sima Qian (ejtsd: Szma Csien) Kr.e. 100
kôrûl îrt le hatalmas tôrténelmi munkâjânak, a "Shiji"-nek a
hunokrôl szôlô 110. fejezetében.

A tôrténet Maotun-rôl (mâsutt Motun) szôl, aki a hunok
legnagyobb kirâlya volt, hosszû ideig uralkodott; Kr. e.209 és 174
kôzôtt. Attila nagy elôdje volt, aki létrehozta a hun
vilâgbirodalmat a keleti steppén, amely fél évezredes
kOzdelemben âllt a kînaiakkal. Maotun fiatalsâga idején, Kr.e.
210-re fejezte be a nagy Qin csâszâr a hunok ellen a Nagy FalaL

Amikor a fiatal Maotun a trônra kerûlt, szomszédja ésgyakori
ellensége a xian-bei nép (régebbi irâssal szien-pi), a mostani
mongolok elôdje, kl akarta puihatolni a fiaal hun kirâly erejéL
Kôvetség ment a hunokhoz azzal, hogy fel akarjâk javîtani
lôâllomânyukat, és ehhezszûkségûk vanMaotun kedvenc lovâra.
Azt kivânjâk, hogy a lovât a hunok adjâk ât nekik.

Maotun ôsszehlvta a tanâcsot és meghallgatta a
véleményeket. Sokan hâborùt akartak azon arcâtlansâg miatt,
hogy a xian-beik kôvetelni merészelik a hun nemzet bûszkeségét,
Maotun lovât, amely ezer 11 tâvolsâgot tud befutni egynap alatL
(Egy 11 fél kilométeres tâvolsâg ma, hossza valamelyest vâltozott
a kûlônbôzô korokban.) Maotun azonban aztmondta: hât egy lô,
a jô szomszédsâg csak megér egylovât, hadd menjen a lô.

Nem sok idô telt el azonban és ûjabb kôvetség érkezett azzal
az ûzenettel, hogy a xian-bei kân fia nôsûlni készûl és nagyon
megtetszett neki Maotun legkedvesebb felesége. Azt kîvânja,
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hogy a hunok kûldjék el neki ezta nôL Maotun ûjra ôsszehivta a
tanâcsot és meghallgatta a véleményeket. A felzûdulâs még
nagyobb volt, mint elôszor. A tanâcs hâborût kôvetelt. Maotun
azonban azt mondta: hât egy nô, a jô szomszédsâg csak megér
egy nôt, hadd vigyék a nôL

És telt-mûlt nem is sok idd és harmadik kôvetség is érkezett
a xian-beiktôl. (Itt elôre kell bocsâtanom, hogy a pusztai lovas
népeknél szokâsban volt, hogy egy széles lakaUan hatârsâvot,
gyepût hagytak szomszêdos népek kôzôtt az esetleges sûrlôdâsok
elkerûlêsére.) Aharmadik xian-bei kôvetség azt az ûzenetet hozta,
hogy a hunok vegyék tudomâsul, hogy a xian-heik a hatâraikat
kitejesztik és a lakadan gyepût hirtokukha veszik. Maotun
harmadszor is ôsszehivta a tanâcsot és mindenkit meghallgatott.
Tôbben azt mondtak, hât az egy laJcatlan puszta terûlet, amelyet
a xian-beik akamak, hât azért nem érdemes a jô szomszédi
viszonyt felholygatni. Maotun azonban azt mondta: nahât akkor,
akik ezt mondtâk, azoknak a fejét rôgtôn csapjâk le, a
hadsereg pedig rôgtôn nyergeljen, eizonnal meg '̂ ^
xian-heieketMert lovât és asszonyt a jôszomszédsâg'
fôldet, amely a nemzet alapja, fôldet nem adunk.
rôgtôn megtâmadta a hamis hiztonsâgérzethe
felkészûletlen xian-heieket, tônkre verte ô'ket, sok
âllatot zsâkmânyolt. îgy induit vilâghi
megteremtése.

Tôth-Kurucz Maria (Cleveland, O

ÔCSI, A DUNA-VÛLG

"A Jégemher, avagy magânyos utas'
jelent meg a "National Géographie Magaziiî
egy gazdagon illusztrâlt heszâmolô az 1991.
felfedezett jégemherrô'l, amely Al
fïkâlôdott Borzalmasan "élethu"

Nem kimélték a dollârokat az

szâmû elô'fîzetô' tâhorrôl van szo

két év elô'tti leletrô'l részletesen h

Jégemherûnket hasrafekûdt
piszkâlgattâk ki a dermedt talajbôl,
szerve kiszakadt. Aztân va\aliog)'an
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mûanyag zsàkba és Innsbmckba szâllitottâk, J""?;
nem l 'Ikàrkif talâll meg Simon Helmut es Enka, hanem egy
kôzel ôtezer évesjegelt mûmiât

. ei. 1 pI is kereszteltek
el ôtezer éves jegelt mûmiaL
Akômyékbeliek a2 olasz-oszirkk 'stb

rBgtôn »(3lzi"-nek. Fényképek. pôlôingek, kepeslapok
készûltek rôla. —készûltek rôla.

Mivel Ôtzit az Alto Adige autonôm kôraet en,Tirolbantalâltâkineg,adél-tiroli^ ma^ ^
hatôsâgok îrâsbeli igéretet ^tte , _O^zorszâgba, aki 25-tôl
innsbmcki egyetemrôl bazaszalh^a-
40 éves korig halâlozhatott el. ,5lfplân

^ cvàllîtâs. mert egyaltalan
40 éves korig halâlozhatott el. mert eeyâltalân

Az idézôjelre râszolgâlt ^ anapvilâgot. Egylk
nem biztos, hogy Olaszorszagban 1 S Atzit aki târsaival
korâbbi tanulmânyomban mâr szôba o ^Kôzép-Duna
egyûtt igen messzirôl érkezett e Tehât indokolt,
vidékérôl, azaz a mai Magyarorszag „ hanem ôcsinek
hogy îrâsom tovâbbi részêben ne '

indo^^w^
'^l^tatna^

^Nmgy

Robetis David véÇVSu'alé"
^^M'&iTwdbdl klàsni. Majdnemlehet a lo , ^A^jha tartozik,

'ifeSS kôzBs apanyelvb^;
^^szont azt erôsitgeti,

\ ^WkellettEurôpabai^K ^^llj^^elvet beszêlt,
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hogya hunok kûldjék el neki ezt a nôt. Maotun ûjra ôsszehîvta a
tanâcsot és meghallgatta a véleményeket. A felzûdulâs még
nagyobb volt, mint elôszôr. A tanâcs hâborut kôvetelt. Maotun
azonban azt mondta; hât egy nô, a jô szomszédsâg csak megér
egy nôt, hadd vigyék a nôL

És telt-mûlt nem is sok idô és harmadik kôvetség is érkezett
a xian-beiktôl. (Itt elôre kell bocsâtanom, hogy a pusztai lovas
népeknél szokâsban volt, hogy egy széles lakadan hatârsâvot,
gyepûthagytak szomszédos népek kôzôttaz esedeges sûrlôdâsok
elkerûlésére.) A harmadik xian-bei kôvetség azt az Ozenetethozta,
hogy a hunok vegyék tudomâsul, hogy a xian-beik a hatâraikat
kitejesztik és a lakadan gyepût birtokukba veszik. Maotun
harmadszor is ôsszehivta a tanâcsot és mindenkit meghallgîitott
Tôbben azt mondtak, hât az egy lakadan puszta terûlet, amelyet
a xian-beik akamak, hât azért nem érdemes a jô szomszédi
viszonyt felbolygatni. Maotun zizonban azt mondta: nahât akkor,
akik ezt mondtâk, azoknak a fejét rôgton csapjâk le, a teljes hun
hadsereg pedig rôgtôn nyergeljen, azonnal megtâmadjuk a
xian-beiekeL Mert lovât és asszonyt a jôszomszédsâgért adunk, de
fôldet, amely a nemzet alapja, fôldet nem adunk. A hun sereg
rôgtôn megtâmadta a hamis biztonsâgérzetben ringô és
felkészQleden xian-beieket, tônkre verte 6'ket, sok foglyot és
âllatot zsâkmânyolt. îgy induit a hun vilâgbirodalom
megteremtése.

Tôth-Kurucz Maria (^Cleveland, OH):

ÔCSI, A DUNA-VÛLGYIJÉGEMBER

"A Jégember, avagy magânyos utas a rézkorbôl" cimmel
jelent meg a "National Géographie Magazine" jûniusi szâmâban
egy gazdagon illusztrâlt beszâmolô az 1991. szeptember 19-én
felfedezett jégemberrô'l, amely az ôtztâli Alpokban mumi-
fikâlôdotL Borzalmasan "élethû" a rôla készûlt fénykép-sorozat
Nem kîmélték a dollârokat az amerikaiak, hiszen olyan nagy
szâmû elô'fizetô' tâborrôl van szô, amelynek kedvéért érdemes a
két év elô'tti leletrô'l részletesen beszâmolni.

Jégemberûnket hasrafekûdt testtartâsbôl feszegették,
piszkâlgattâk ki a dermedt talajbôl, melynek kôvetkeztében nemi
szerve kiszakadt. Aztân valahogyan belegyômôszôlték egy



mûanyag zsâkba és Innsbruckba szâllîtottâk, ahol kiderûlt, hogy
nem is "akârkit" talâlt meg Simon Helmut és Erika, hanem egy
kôzel ôtezer éves jegeit mûmiâL

A kômyékbeliek az olasz-osztrâk hatarsâvon el is keresztelték
rôgtôn "Otzi"-nek. Fényképek, pôlôingek, képeslapok stb.
készûltek rôla.

Mivel Otzit az Alto Adige autonôm kôrzetben, azaz Dél-
Tirolban talâltak meg, a dél-tiroliakmagukénak êrzik.Az osztrâk
hatôsâgok irâsbeli igéretet tettek, hogy 1994-ben ôtzit az
innsbrucki egyetemrdl "hazaszallîyâk" Olaszorszâgba, aki 25-tôl
40 éves korig halâlozhatott el.

Az idézôjelre râszolgâlt a "haza"-szâllitas, mert egyâltalân
nem biztos, hogy Olaszorszâgban lâtta meg a napvilâgoL Egyik
korâbbi tanulmânyomban mâr szôbahoztam ôtzit, aki târsaival
egyutt igen messzirôl érkezett e nyugatibb tâjra; a Kôzép-Duna
vidékérôl, azaz a mai Magyarorszâg terûletérdl. Tehât indokolt,
hogy irâsom tovâbbi részében ne Ôtzinek, hanem ôcsinek
nevezzem.

A szôveg irôja Roberts David végûl râtér a szamomra
legizgalmasabb kérdésre: Milyen nyelven beszélt a jégember?
Nem tudjuk. Szavakat nem lehet a fôldbdl kiâsni. Majdnem
minden modem eurôpai nyelv egyazon nyelvcsalâdba tartozik,
az indo-eurôpaiba, amelyet egy feltételezett kôzôs apanyelvbdl
szârmaztatnak. A legutôbbi idôkig minden szakember azt
gondolta, hogy az indo-eurôpai nyelv kb. K. e. 2500-ban tortbe
Eurôpâba. Renfrew Colin angol régész viszont azt erdsitgeti,
hogy az indo-eurôpai nyelvnek jôval korâbban kellett Eurôpâba
érkeznie. Amennyiben a jégember indo-eurôpai nyelvet beszélt,
a nyelvészek azt gondoljâk, hogy ilyen szavakat kellett hasznâlnia,
mint kwekwlos - kerék; dhwer - kapu; deiwos - isten és sneigwh
- hô. (G. Mag. 60. oldal)

A fenti idézetet megvâlaszolom annal is inkâbb, mert
idô'kôzben sikerûlt megfejtenem a szakâllhâti csoportba tartozô
titokzatos "M" betû jelentését, mely Sayce hittita hieroglif
olvasatâban "mera"-t, azaz fôldet jelent. Ezt a nyelvet beszélhette
a Kârpât-medencei ôcsi, azaz ajégember és eza nyelv nem mâs,
mint az indo-eurôpaiak alapnyelve, az àija.

Végsô' fokon Renfrewnek igaza van, mert ôcsi vâratlan
megjelenése Nyugat-Eurôpâban K. e. 4000 utan tôrténhetett.



Nekûnk, magyaroknak viszont tudomâsul kell vennûnk,
hogy igenis nyelvcsere tôrténL Alapnépességûnk, amelynek csak
egy részlege hagyta ott a Kârpât-medencét, megôrizte tovâbbra
is az âija nyelvet, de a visszatérd részleg mâr nyelvet cserélt, amit
azutan âtadott az âija-magyar dsnépnek.

Megszakîtottam Roberts mondanivalôjât a vâlaszadâs
kedvéért, de most téijûnk vissza hozzâ, mert érdemes: "Amîg a
szavak nem âshatôk ki a fôldbôl, az edények igencsak. És az
eltérô stilusok eltérô kultùrâkra mutatnak s feltehetôleg eltérd
nyelvekre is. Svâjcban két, egymâstôl erôsen eltérô edény-stîlus
lêtezetta jêgember korâban, s ez a két stîlus drâmai, egymâskôzti
vâlaszfalatjelentetL Egynéhâny specialista azt gondolja, hogy ez
a vâlaszfal a jelenkori Svâjcban még mindig lêtezik, melyet a
kêtfêle gondolatvilâg és mûvészet ôsszeûtkôzése Jelent. Déirôl
mediterrân ideâk szivârogtak fol, mig északrôl és keletrôl kelet-
eurôpai képzet, szellemiség. Kereskedelem s talân hâborû volt,
amely végérvényesen lerombolta a vâlaszfalat.A rézkor vége felé,
kb. K. e. 2200 kôrûl egyeden egy kultûra-, edénytipusaik utân az
ùn. "Harangedények" népe egyesitette az Alpesieket és Eurôpa
nagy részét is". (Nat. Geogr. p. 60.) Ez a paragrafus megérdemli,
hogy hosszabb idôt szenteljûnk râ. A Harangedények eredeti
hazâja ugyanis Egyiptom s a nép, amely ezt az edénykultûrât ott
megteremtette, a Delta kômyékén, nem odavalôsi volt, hanem
indiai. Magât a népet hadarinak (Badarian) hivtâk.
Harangedényeket hazânkban is talâltak jôcskân. Egyik legszebb
példânya a szigetszentmiklôsi tûzpiros harangedény.

Svâjc kultùrâja valôban kettôs râhatâsbôl szûletett. És énnem
memém tagadni, hogy az egyik kultûra, a déli nem, az olasz-
orszâgi etmszk volt-e. Ezeket a gôrôgôk késôbb turshenoinak
hivtâk. Jellegzetes fejfôdôjûkrôl, a feszes bôrsisakrôl mâr
messzirôl megismerték ôkeL

Ezzel nem ûtôttem agyon ôcsi dunamenti szârmazâsât, mert
a Pô-vôlgyi terramare kultûra megteremtôi Kôzép-dunaiak
voltak.

Tudom, hogy hihetetlennek hangzik, amit âllitok, de
tôrténelmi tény, hogy a dunaiak jôval a rézkor elôtt kezdtek
nyugat felé vândorolni kisebb, nagyobb csoportokban. Eme
âllitâsomat vilâgosan bizonyitjâk Ocsi ruhâzatâban talâlt
primitîv gabona toklâszok. E két toklâszt Egg Markus és



Goadecker-Cioïek fedezte fel, mîg ugyanennek agabona fajtanak
a porzôjât Groemnan van Waateringe Willy, az amszterdami
egyetem kutatôja lelte meg. A fenti kutatôkmegâllapîtottak, hogy
ez a gabona csak alacsony tengerszint feletti magassâgon terem.

Meggyôzôdésem, hogy egyvérbeli kutatô nemcsakregisztrâl,
hanem ôsszefûggéseket keres a tények és a jelenségek kôzôtt még
akkor is, ha e tényeket ésjelenségeketesedegévszazadok/ezredek
vâlasztjâk el egymâstôl.

A jégbefagyott embemél meghôkkentett az a tény, hogy
rekonstruâltâk ugyan ôcsi arcât, felêpîtve a koponyâra az
izmokat, bôrt, szôrzetet, de sehol nem adtâk meg a koponya-
indexet. Miért nem? Talân csak nem azért, mert a
Kârpât-medencében két fajta embertîpust ismertek a kezdet
kezdete ôta; a sîk vidêki kerek fejû dunait és a széles feju
hegyilakôt, az alpesit. Kônnyen meglehet, hogy ezek egyike volt
az ûn. âija népcsoport ose, amire BaràÛi Tibor, volt kolozsvâri
egyetemi tanâr az életét tette! Nem tudom.

Ami a tudôsokat végképpen megzavarta, az a gyônyôriï,
szarvasbôrbôl készûlt tegez volt, amelyben ôcsi 14 nyîlvesszô't
tartott. Ilyent azon a tâjon se a réz-, se a bronzkorban sehol nem
talâltak.

A mâsik csodâlatos fegyver ôcsi rézbaltâja volt, amit az
ôvébe dugva hordott. Ilyent se lâttak soha ezelôtt a palânkkal
kôrOlzârt falvak lakôi. Ôcsi is vigyâzott râ s ha lefekQdt, feje a
baJta aranybama lapjân nyugodotL A vilâg, illetve Eurôpa elsô
rézbaltâja tehât az ô tulajdona volt, melyetfeltehetôleg a Kârpât-
medence ércbânyâinak valamelyikében olvasztottak ki és
formâltak fejszévé. Erre nézve Piggot térképét ajânlanâm
ùtmutatôul, amely bemuta^a Kôzép-Eurôpa arany-, réz- és
ôlombânyâit.

Ilyenkor azonban igen nehéz szavakba ônteni azt,amit érzek.
Annak is csak az Uristen a megmondhatôja, hogy miért szorul
ôssze a szîvem, ha a keskeny észak-olaszorszâgi Val Camonikâra
gondolok, ahol tôbb mint 300.000 kôbôl kifaragott kicsiny figurât
ôriznek, melyeket ôcsi rokonai készîthettek, ahol a sztélék
vissza-visszatérô bekarcolt disâtése a Nap rajza volt, tûndôklô
sugarakban fûrdô' kûllôkkel. A rézkor vallâsa tehât Nap-kultusz
lehetett, melyekrôl a hûkszosz és a kânaâni kôfaragvânyok is
tanùskodnak K. e. 2200 ôta. Ilyen csodâlatosan szép



Kiràly B. Izabella képviselô beszéi a Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetségének
kôzgyûlésén. Tôle balra Stirling Gyôrgy einôk és Gyimesi Gyula alelnôk.

(NeszlényiJudit)

\

A Szenf Lâszlô Târsasâg és Rend illése. Az elsô sorban Panajoth Zoltànné, II. Mustos
Istvàn, dr. vitéz Lengyel Alfonz, Haydu Gyôrgy és dr. Koe-Krompecher Làszlôné.

(Szent Kirâlyi Gyôrgy)



fafaragvânyok csaJk nâlunk talâlhatôk. ôreg és fiatal pâsztorok
faragtâk râérô idejûkben a nyâj mellett A kûllôk azonban
virâgszirmokkâ transzfomiâlôdtak.

ôcsit nézem, a jeges kôsziklân fekvdt a vilâg tetején. Harlin
Greg festômûvész ilyennek képzelte el, félig eszmélônek, akinek
sûm kôd a lélegzete.

Megkérdezem ôcsit, van-e ûzennivalôja hajdani népének.
Bôlint és mâr diktâlja is:

"Ébredj, eszméljél Nemzetem,
szîvem szîvedre fektetem.

Kârpât-ôlelte kis Haza,
dereng mâr népûnk hajnala".

Beszâmolô a Szabad Magyar Ûjsâgirôk
Szôvetsége 15. jubileumi gyûlésérô'I

Tizenôt évvel ezelôtt, az 1978. évi Magyar Talâlkozô
keretében Cleveland vârosâban megalakult Szabad Magyar
Ujsâgîrôk Szôvetsége 1993. november 27-én, szombaton tartotta
jubileumi gyûlését a Holiday Inn szâllodâban Clevelandben. A
félszâznâl jôval tôbb résztvevô tagésvendégelôttStirling Gyôrgy
elnôk nyitotta meg a gyulést, majd Sttrîîngné Târczy Kovàcs
Erzsébet elénekelte a himnuszt.

Stirling Gyôrgy beszâmolôjâban visszaemlékezett a 15 év
elôtti kezdetre, felidézte a megalakulâs kôrûlményeit, amikor az
akkori Talâlkozô egyik szûnetében egy sarokban ôsszeûlt 10-15
lelkes ùjsâgîrô, akik ûgy dôntôttek, hogy a sajtô munkâsainak és
az emigrâns lapok érdekeinek képviseletére megalaki^âk a haza
hatârain kivûl dolgozô magyar ûjsâgirôk szervezetét Az alakulô
gyulésen Jelen volt Flôriàn Tîbor is, aki mâr régen szorgalmazta
az ûjsâgirô szôvetség létrehozâsât. A jelenlevô'k egyhangùlag ô't
kérték fel az elnôki tisztség vâllalâsâra, amit ô elfogadott.

Stirling Gyôrgy megemlékezett a veszteségrô'l, ami a
Szôvetséget és az egész emigrâciôt érte Flôriàn Tibor néhânyév
mûlva bekôvetkezett halâlârôl, majd visszatekintett a legutôbbi
évek alatt végzett munkâra, amikor a rendszervâltâs megtôrténte



utan mâr nem a hazai sajtôszabadsâgért valô kûzdelem âllt a
Szôvetség céljainak tengelyében, hanem az, hogy segîtse a
magyarorszâgi demokratikus kibontakozâsL

Ezutân dr. Hasznos Miklôs orszâggyulési képviselô kért szôt
és ismertette a hazai médiahâborû legûjabb eseményeit, amelyek
a televîziô egyik meghamisitott mûsora kôrûl robbantak kl. A
kôzônséges munkajogi esetet, ami egy, a munkafegyelmet
megsérto alkalmazott elbocsâtasâval jârt, az ellenzéki baloldaJi
sajtô a sajtôszabadsâg megsértéseként interpretalta és ezzel
megint sikerûlt a liberâlisokkal rokonszenvezd nyugati kôrôkben
Magyarorszâggal szemben ellenséges hangulatot kelteni.

A témâhoz hozzâfïïzte a maga vélemênyét Kiràly B. Izabella
orszâggyulési képviselô is.

Tôbb hozzaszôlâs utan a gyulés elnôke a tavollevô Soôs
Jôzsef pénztâros jelentése alapjân ismertette a Szôvetség anyagi
helyzetét, majd néhâny mondattal felvâzolta a jôvô feladatait.

Ezt kôvetoen Srirling Gyorgyné elénekelte a székely
himnuszt és az elnôk a gyûlést berekesztette.

Stirling Gyôrgy, Gyimesi Gyula és dr. Hasznos Miklôs a Magyar Ûjsâgirôk
Szôvetségének 15. évi jubileumi kôzgyûlésén (Stirling Gyôrgy)



A Szent Làszlô Tàrsasàg és Rend, valamint a Vîtézi Rend egyuttes ùlésén.
Vitéz Falk Viktor, nt. Bemhardt Béla, vitéz Szenlpéteiy Làszlà.

(Szent Kiràlyi Gyôrgy)

A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend,
valamint a Vitêzi Rend egyûttes iilése

A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend, valamint a Vitézi Rend
egyûttes ûlésére 1993. november 27-én, szombaton de. 11 ôrakor
kerûlt sor. Elnôkôlt nt. Bemhardt Béla evangélikus lelkész, a
Szent Lâszlô Târsasâg és Rend amerikai tôrzsszéktartôja, aki
melegen ûdvôzôlte a megjelent lovagtestvérekeL Az ûlésen
megjelent vitéz Szentpétery Làszlô (North Ridgevllle, OH) vitézi
székkapitâny is.

dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA) tôrzskapitâny, aki
âtadta Simon Istvânnak, a Vitézi Rend amerikai tôrzskapitânyâ-
nak ûdvôzletét, és arra mutatott râ, hogy nemcsak a vitézeknek,
hanem a vilâg minden tâjân szétszôrôdott magyarsâgnak ôssze
kell fognia, 1994. mâjus elején szavaznia kell a hazai
vâlasztâsokon, mert csak îgy biztosithatô a jôvô nemzeti
kialakulâsa.



Vitéz Falk Viktor (Westlake, OPI) tartomânyi széktartô
mondott hosszabb felemelô megemlékezést vitéz Nagybânyai
Horthy Miklôsnak, feleségének és flânak, Miklôsnak 1993.
szeptember 4-én tôrtént ûjratemetésérôl. Kenderesen
50.000-80.000 becsûletes magyar emlékezett a magyar tôrténelem
harmadik megvâlasztott kormânyzôjâra s annak kûzdelmes
életére.

Haydu Gyôrgyôt (Chicago, IL), a Magyar Amerikaiak
Orszâgos Szôvetségének (MAOSz) elnôkét, akit a mûlt évben
tûntettek kl az Arpâd Szôvetség nagy arany dîszjelvényével a
szalagon, Szent Lâszlô lovagjâvâ avattak.

Friedrich Otto (^Lyndhurst, OH) Szent Laszlô lovagga
tôrtént felavatâsa 1993. jûnius 25-én a Szent Lâszlô Târsasâg és
Lovagrend mâriapôcsi zarândoklatân ment végbe.

m



XVI.

ÉLETRAJZIADATOK

(A név utan zârôjelben a jelenlegi lakôhelyet - a vâros és az
âllatn vagy orszâg nevét - talâljuk. A * jelentése szûletésének
éve és helye. A nagy M betu Magyarorszag rôvidîtêse.)

BRÂDY MÀRIA (Pierrefonds, Que., Kanada) életrajzi
adatait a XXVIII. Magyar Talâlkozô krônikâja (Arpâd
Kônyvkiadô Vâllalat, 1989.) a 308-9. oldalon kôzli.

BÀCSKAY HARSÂNY BÊLA (Phoenixville, PA) 1956.
oktôber 26-ân, mint szabadsâgharcos, részt vett a Sztâlin-szobor
ledontésében. Ezutân fegyverrel a kezében harcolt a râdiô kôrûl
és a Mechwald-téri pârthâz elfoglalâsâban, ahol a politikai
foglyokat igazolvânnyal lâttak el.November 4-én a szovjet tûlerd
nyomâsâra a budai hegyekbe vonultak vissza, onnan Bâcskay
Béla harcos bajtarsaival november 20-ân âdépte az osztrâk hatârt
és 1957 âprilis végén az Amerikai Egyesûlt Allamokban
telepedett le.

Itt, Amerikâban, lankadatlanul kûzdôtt Magyarorszag
felszabadîtâsâért. A Pennsylvania âllamban levô phoenixvillei
Magyar Klub kulturkôri elnôke és a Magyar Tanyaegyik alapîtô
tagja letL Egy ideig alelnôki tisz^ét is ellâtta. A "Nemzetôr" és a
"Volt Politikai Foglyok Vilâgszôvetségé"-nek alapitô tagsâgât is
elvâllalta. Ez utôbbinak jelenleg târselnôke. A Magyar
Szabadsâgharcos Szôvetségnek is alapîtô tagja lett. Ennek
amerikai tagozata két éwel ezelô'tt a szervezet orszagos elnôkévé
vâlasztotta. Feleségével egyûtt hosszû éveken keresztûl szervezte
a "Hungarian Gala Bâl"-t, amelyenk jôvedelmébô'l segîtették a
cserkészetet, tôbb magyar szervezetet, egyhâzakat és a Magyar
Tanyât.

VITÉZ CSOKNYAI PÉTER (Oberwart, Ausztria) * 1931.
augusztus 7-én Budapesten, M. Kôzépiskolai tanulmànyait a
soproni bencés, a békéscsabai evangélikus, a grâzi reâlgimnâ-
ziumban és a spittali (an der Drau) Mindszenty Jôzsef tâbori



gimnâziumban végezte. Az érettségi utân két félévet a grazi
egyetem jogi karân, majd 1951-1956 az innsbrucki egyetem
kôzgazdasâgi karân végzett. 1955-56-ban a strassbourgi Szabad
Eurôpa egyetemétôl kapott ôsztôndîjat kôzgazdasâgi tanul-
mânyainak befejezésére. Az innsbrucki egyetemen tudomânyos
kutatômunkât végzett és Rockefeller-ôsztôndijjal a magyar-
orszâgi tervgazdâlkodâssal foglalkozotL

1959-tôl 1967-ig magângazdasâgban dolgozott. 1967.
december 11-tdI 1992. oktôber 1-ig a burgenlandi tartomâny-
fdnôkség hivatalânak tisztviselôje volt. Valôsâgos udvari
tanâcsosként venait nyugalomba.

Hivatali elfoglaltsâga mellett 1947-tô'l az MHBK, 1970-tdl a
Vitézi Rend tagja. 1984-tô'l az Encyclopedia Hungarica cimû mû
târsszerkesztôje. 1942-tol magyar, l949-tôl osztrâk cserkész, a
Vitézi Rendnek 1982 ôta ausztriai hadnagya stb. stb.

Mûvészeti tevékenysége tôrténelmi ônfïgurâk ôntése és
festése. 10 kitûntetés tulajdonosa,

1993 ôta az Àrpâd Akadémia tudomânyos fô'osztâlyânak,
mint szociolôgus, meghîvott rendes tagja.

PÂSZTOR SÂNDOR (Surrey Hills, Ausztrâlia) * 1922.
jùnius 25-én. 1940. jûnius 20-ân ônként katonai szolgâlatra vonult
be. 1943 karâcsonyân haslôvést kapott. 1944. mârcius 2-ân orvosi
javaslatra csapatszolgâlatra alkalmatlannak minô'sitették, de nem
szerelték le. A 9. hadtest parancsnoksâgâhoz kapott beosztâst.
Csapattestjéhez 1945-ben mint tartalékos hadnagy kerûlt vissza.
Gyâri munkâs lett. Hazâjât 1956 novemberében hagyta el.
Melboumeban telepedett le. Sokâig gyâri munkâs volt, de mint
tisztviselô' vonult nyugalomba. 1962-tôl az MHBK tagja. Minden
nemzeti megmozdulâsban tevékenyen részt vett.

1992 ôta az Àrpâd Akadémia irodalmi fô'osztâlyânak rendes
tagja.

DR. PUNGOR ERNÔ (Budapest) életrajzi adatait a XXX.
Magyar Talâlkozô krônikâja cimû mû a 353-354. oldalon kôzli.

PUSKÂS-BALOGH ÉVA (Pierrefonds, Que., Kanada) *
Budapest, M. Kôzépiskolai tanulmânyait a budapesti Fazekas
Mihâly gimnâziumban kezdte, mellette irodalmat tanult az akkor
bevezetett Szabadegyetemen. Mint 15 éves diâklâny érkezett



Svâjcba, ahol folytatta iskolâit Zûrichben, majd drâma-, ùjsâg- és
versîrâst tanult New Yorkban.

1956 decemberétôl I963-ig élt Svâjcban, majd Torontôba
emigrâlt, itt talâlkozott szûleivel a forradalom ôta. A hetvenes
évektôl kezdve Montrealban él.

Tagja az amerikai Pen Clubnak, az amerikai, kanadai és
a Nemzetkôzi Irôszôvetségnek, tovâbbâ szâmos mas amerikai,
kanadai és magyar szervezetnek.

A Montreali Magyar Irodalmi Târsasâgot alapîtotta meg,
Magyar versei, cikkei, irâsai jelentek meg Eurôpâban,
Ausztrâliâban, Kanadâban és Amerikâban. Tôbb arany és ezOst
érmet kapott. A montreali angol ûjsâg, a "Chronic" kôzôlte a
forradalom 35. évfordulôjâra îrt megemlékezéséL A "Foltos
emlékek" cîmû kônyvét eurôpai eloadô kôrûtra vitte. Szâmos
helyen tart eloadâst, felolvasâst. A Montreali Irodalmi Târsasâg
antolôgiâjâban 1993-ban "Goldika" cimmel ir egy madârfiôka
felnevelésérôl.

1992 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fô'osztalyânak rendes
tagja.

DR. VITÉZ FERENC (Perth Amboy, PA) * Gyôrkén,
Abauj-Torna vârmegyében, 1920. augusztus 12-én, M. Apai és
anyai felmenô'i 1557-t6'l kezve Gyôrkén laktak.

A kassai magyar reâlgimnâziumban tett érettségi vizsgât
1941-ben jeles eredménnyel. Tanulmânyait a Sârospataki
Reformâtus Teolôgiân folytatta, amelynek végeztével 1946-ban
elsô' lelkészi oklevelét jeleseredménnyel kapta meg. 1946 ô'szétô'l
Miskolcon dr. Enyedy Andor pûspôk mellett volt segédlelkész
1947 decemberéig. A nyâr folyamân megkaptamâsodik lelkészi
oklevelét, ugyancsak jeles eredménnyel. 1947 decemberében a
helyi Evangélikus Tanitôképzô' Intézetben népiskolai tanitôi
oklevelet szerzett.

Ugyanekkor ôsztondijjal a pârizsi Protestâns Teolôgiâra, a
Sorbonne-ra iratkozott. Amerikâba 1949-ben érkezett, ahol
mâsfél évig a Clevelandi Elsô' Magyar Reformâtus Egyhâz
segédlelkésze volt. Ezt kôvetô'en a springdalei (PA) Magyar
Reformâtus Egyhâz lelkésze lett, s beszolgâlt a rankini (PA)
egyhâzba is. Kôzben a pittsburghi Western Theological
Seminaryben 1955-ben Master of Theology fokozatot szerzett.



A Perth Amboy-i KâlvinJânos Magyar Reformâtus Egyhâz
1955 szeptemberében vâlasztotta meg lelkészének, majd a
Rossville-i (Staten Island-i Magyar Reformâtus Egyhâz). Helyi
szolgâlata mellett beiratkozott a Columbia Egyetemre, ahol
1965-beii Master of Arts fokozatot szerzett magyar nyelvbôl,
tôrténetbôl és irodalombôl. Tanulmânyait a Pittsburgh
Theological Seminaryben folytatta, ahol 1978 tavaszân "Doctor
of Ministry" fokozatot kapott. Négy nyelven beszél és hat mâs
nyelven olvas.

Szolgâlata folyamân az Amerikai Magyar Reformâtus
Lelkêszegyesûlet titkâra és elnôke voit Részt vett a Presbiter
Szovetség, az egyhâzkerûlet ifjûsâgi, valamint a helyi protestâns
lelkêszegyesûlet munkâjâban, amelynek két évig elnôke is voit
AJohannita Rend 1974-ben vette fel tagjai sorâba, 1989-ben jogl
lovaggâ avattâk.

13 évig akeleti egyhâzmegye jegyzdje, elnôke, majd esperese
voit A Kâlvin Egyhâzkerûletnek hat évig fôjegyzôje, négy évig
helyettes pûspôke. 1993 mâjusâban a Kâlvin Egyhâzkerûlet
pûspôkévé vâlasztotta. 13 évig szerkesztette az egyhâzkerûlet
hivatalos lapjât, a Calvin Synod Herald-ot (a Reformâtusok
Lapjât).

Nyomtatâsban tôbb irâsajelent meg. Szâmos irâsa kéziratban
van.

1971 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
rendes tagja. A Magyar Kongresszus Àrpâd pâlyâzatân bronz,
ezûst és arany érmet nyert.



fDggelék

Làsdô Gôrgényi:

ORIGINS OF THE ETHNIC CRKIS

IN CENTRAL EUROPE

NEW STORM CLOUDS

SWIRL OVER TRANSYLVANIA

By invitation of the Rumanian government, ForeignMinister
Géza Jeszenszky of Hungary made a visit to Székely Land in
Transylvania, ostensibly to unveil a statue for Môzes Turôczi,
hero of the 1848-49 Hungarian Freedom War, in the city of
Kézdivâsârhely, Hâromszék county (Nov., 1993). Inadvertently,
he stepped into a snare shrewdly set for him by a truculent
government. The events were related to the news média by
Mircea Geoana, spokesman of the Rumanian foreign office.
Jeszenszky was received by Marcel Dinu, a councilor of the
foreign office. Dinu declared, he was glad to visit the county
which "is an ancient Rumanian land" (1). Spokesman Geoana
elaborated thatjeszenszky's presence and his speech (2) réfuté the
assertions that "nothing changed in Rumania since 1989,
including the plight of the ethnieminorities" (3). The Rumanians
especially appreciate the fact that Hungary did not object to the
admission of Rumania into the European Union, ~ Geoana said
(Ûj Vilâg,Jan. 14, 1994.).

It is noteworthy that the Rumanian government proved great
insensitivity to common diplomatie protocol by representingitself
through a minor departmental officiai instead ofa diplomat equal
in rank toJeszenszky's.

This latest incident should be viewed against the background
of another, by far more significant event which allows a rare
insight into the true inner dynamism of Rumania's dark
diplomatie maneuvers.



Foreign Minister Teodor Melescanu of Rumania gave an
exclusive interview to représentatives of Western news services
from which members of domestic news média were barred.
Speaking in a mellifluous voice, from the right corner of
Rumania's collective mouth, and a patemal smile on its right
cheek, he reiterated at long détails what a truly "démocratie
country" Rumania was (4), and added in the same breath what a
"great service" Conducator N. Ceausescu (+1989) did for Europe
and NATO by opposing Soviet policies in the Balkan peninsula.
Donning the gown of a champion of democracy and herald of
peace with an olive branch clenched between his teeth, Foreign
Minister T. Melescanu conveniendy neglected to add that his
office was assiduously courting Slovakia's concurrence to help
revive the defunct Litde Entente, and coordinate their campaign
against Hungarian efforts to secure some degree of easing in the
misérable plight of the ethnie Hungarian populations in ail
Successor States. But Prime Minister Vladimir Meciar did not

need Près. Ion Diescu's advice on how to make life more

misérable for the Hungarian ethnie population ofSlovakia; he has
enough ideas of his own already: he inheraited the whole
pemicious arsenal of the Benes-Gottwald Czech conspiracy.

Though grossly incongruous with his "message of peace", he
did not forget to remind the world that Rumania has the largest
army in the Balkan région! With the "largest army" looming in
the background, he declared that the initiatives toward
normalizing Hungarian-Rumanian relations were "hopeful". He
anticipated that the forthcoming conférence of top-echelon
représentatives of the two govemments "will résolve peacefully
and in a hiendly manner the emerging problems, for the benefït
of the citizens of both countries and for securing the peace in
Europe" (5).

It is typical, and signifîcant, that while the Foreign Minister
projected an image of contrived charm and phoney benevolence
for consumption by the Western nations, his office made certain
that the govemment-controlled domestic press - like a well-
trained dog on a leash - won't even mention the news released
to Western pressmen (Magyar Elet,Jan. 17th, 1993).

On the day following Melescanu's remarkable theatrical
performance, the Bucharest newspaper "Curierul National"



published a long interview with Traian Chebeleu, fîrst secretaiy
of the foreign office, strictly for Rumanian domestic use, aimed
sharply at the Hungarian national minority. The obviously
synchronized timing of Chebeleu's interview is meaningfiil in
itself: it was calculated to play a little "fence mending", if not
totally neutralizing the message of his boss. He sent a chillingly
ominous theme song from the left corner of the govemment's
collective mouth, with an angry snarl on its left cheek. Released
simultaneously, the two communications heralded two totally
dissimilar messages to the world, and made certain that neither
of the target readerships leams about the message directed to the
other: the Hungarian won't hear the message released to theWest,
and the West won't hear the menace aimed at the Hungarians.

Sec. Chebeleu announced that a conférence of the highest
govemment officiais will be arranged soon betweenHungaryand
Rumania at which they sign an agreement attesting that "the
présent boundaries between the two countries are final, forever
(6), and neither country will have territorial demands against the
other". 'These boundaries are guaranteed by peace treaties (7)
signed following two world wars" —he added. Furthermore,
"these boundaries have been traced detrimental to the
Rumanians because many thousandRumanians (?) havebeen left
under Hungarian oppression (8) while the Hungarians in
Rumania received total freedom (9), and theylive freer now than
in the Austro-Hungarian Monarchy (!). If there should be a
correction of boundaries it should be to the benefit of Rumania.
That is what the Hungarians are afraid of, and that is the reason
they repeat that the présentHungarian-Rumanian fi-ontier is final"
(10). Hungary did not sufier a historié injustice, like "some mad
Hungarian leaders say" (11). To an obviously programmed
question regarding possible military threat from Hungary, Sec.
Chebeleu replied: "If an insane (nation) would attack us, I
guarantee that the Rumanian Army would reach the Austrian
border within a week" (12). In unison with his boss, as though in
an effort to reinforce his, the Sec. piled praises on Conducator N.
Ceausescu for "building Socialism" in Rumania which sees its
"No. 1 duty in preserving the 2,500 year old Roman-Rumanian
territories" (13). For a parting shot. Sec. Chebeleu released
another outrageous falsification from the govemment stockpileof
perversions, saying that "the Hungarians living in Transylvania



are in reality Rumanians in origin (14), but in the era of the
Austro-Hungarian Monarchy they leamed to speak Hungarian
for vested interests, and changed their names to Hungarian in
order to obtain employment".

In juxtaposition of the two interviews, Melescanu's
conciliatory déclaration in context with Chebeleu's vitriolic
invectives and calomnies, threatening Hungary with war and
annihilation, we face the complété portrait of Rumanian
duplicity, perfidy and intrigue, able to smirk and snarl
simultaneously like a monstrous Mona Lisa with a phoney
expression. We also observe the innermost psychological profile
of the nation which has caused a lot of problems and misery in
the Balkan since its establishment barely a century ago (1878).

In an attempt to sort ont the maze of deceitful fabrications and
perfidious innuendoes which the Rumanian ofïicialdom managed
to pile up in two press interviews on the question of Hungarian-
Rumanian relationship, it is imperative to add a few simple
corrective remarks:

1. For the information of Western govemment officiais who
might not know it, Transylvania was not "an ancient Rumanian
land"! It has never been part of any Ylach or Rumanian
territorial jurisdiction. It has always been sovereign Hungarian
land under kings and ruling princes, from 896 until 1920.

2. Géza Jeszenszky stated in Budapest that the "divided
Hungarian nation" should not strive to solve its problem through
"revision of boundaries". 'There is no problem about the
boundaries with regard to Slovakia and Rumania", - he declared
(Amerikai Magyarsâg,Jan. 15th, 1994.). This surely should not
provoke Sec. Chebeleu's hackles to stand up.

This may be G. Jeszenszky's personal agenda. But it is a
painful surprise to five million ethnie Hungarians tom away
from the motherland - living in national minority status,
persecuted by the govemment of six neighboring countries - who
steadfastly believed, and will continue to believe, that the mother
country carries the problem of their survival and welfare at its
hearL

His previous pronouncements foreshadowed already that
Gézajeszenszky does not understand the nature of the Hungarian
diaspora abroad. He cannot grasp the socio-political mechanism



of its origin, its essentiaJ fiinction, its successful adaptation to the
"body politic" in their new land, even less the significant impact
of its services in safeguarding the vital interests of the mother
country on the political agenda on their adoptive land.

It would be désirable to entrust the making of such
important pronouncement to someone more circumspect than
G. Jeszenszky proved himself to be; someone able to envision
the future, and work toward a solution, instead of a flat retreat,
reversing the agenda of 74 years in one glib sentence. Morally,
he is in no position to sellont the survival of five million Magyars
in harsh oppressive régimes in neighboring countries.

3. Yes, Rumania changed its label several times during the
last half-century; unfortunately, itsessence failed to improve. The
old wise saying applies perfectly to Rumania: 'The more it
changes, the more it is the same". Rumania is immeasurably
poorer and its regimentation more pervasive than 50 years ago;
the people are more apathetic, the outlook on the future is
gloomier, the life of the many national minorities is
incomparably bleaker, their survival is threatened with imminent
disaster. The only change is that the country calls itself
"démocratie" now, though acts socialistic. The govemment says
they are freedom-minded, though they actmore dictatorial. They
are more reluctant to restitute to the ethnie population the
expropriated lands, forests, factories, buildings, institutions, art
treasures; much more adamant in suppressingself-expression of
the ethnie minorities through drastically censored press, radio,
télévision, theater, arts, literature. Indeed, there is change in
Rumania; everything is manifold worse than a half-century ago.

3.a. Hungary played the good neighbor, and did not raise
obstacles for Rumania in gaining coveted membership in the
European Union. The Budapest govemment could have
emphasized legitimate complaints in the realm of human rights.
Will Rumania requite the friendly gesture ofHungary?

4. It takes an incredible audacity to talk about "Ceausescu's
great services to NATO" and the European Community. History
shows that he was one of the most stubbom enemies of peaceâil
co-existence, the most cynical opponent of human rights.
Rumania signed many international treaties, beginning with the
Paris peace treaty (1947), the Helsinki Accords on human rights



(1975), the Vienna Déclaration, then denounced the validity of
Rumania's signature on the document without delay.

No âne in Rumanian history has destroyed a comparable
mass of lives (since voevod Vlad the Impaler), caused more
poverty and misery, more foreign indebtedness, more ecological
damage, stole more public money than the much praised
Ceausescu. How could an uneducated cobbler's apprentice from
provincial Oltenia amass legally a fabulons fortune, and deposit
$60 million in care of the Tehran govemment, and untold
millions more in secret Swiss bank accounts in his name? The

world remembers well that it was the présent govemment which
arrested Nicolae and Elena Ceausescu, executed them vs^ithout
due process of the law, released video recordings of their
exécution, then occupied their places of leadership. Now they pay
homage to his "great services" to Europe and the Balkan!

5. T. Melescanu stated that he was "hopeful" for the resolution
of Hungarian-Rumanian population problems and territorial
dispute. At the same time he sent his diplomats courting Slovakia
to "coordinate their campaign for a unified front against Hungary"
vdth regard to the "nationality problem" plaguing both countries.
He suggested to revive the defunct Litde Entente for encirclement
of Hungary. Prime Minister Vladimir Meciar of Slovakia did not
need 1. Hiescu's ideas on how to stifle an ethnie nation; he
already had enough plans of his own. Peaceful solution of any
international problem is not the approach by choice for Rumania.

6. 'The only permanent thing in the world is change", says
an old philosophical principle. It is futile for Chebeleu, or anyone
else, to speak about "final boundaries" traced to last forever.
Where are the boundaries of the Roman empire, Alexander
Macedon's realm, the world of Hellenistic civilization, the Holy
Roman Empire, the dominion of the Golden Horde, the fearsome
Ottoman empire, the immense possessions of Spain, Napoleon's
empire, the "evil empire" of the Soviet warlords?

AU national boundaries are changeable when the sustaining
power structure cmmbles. The Indian subcontinent was divided
in three countries, Roland was partitioned twice, Germany was
partitioned in east and west, so were Korea and Vietnam in north
and south, the Baltic States were engulfed, Karelia province of
Finland was tom away, Poland's frontier was pushed westward.



Alsace-Lorraine shuffled between Germany and France,
"metropolitan France" was squeezed ontofAlgeria, Rumania was
persuaded to yield northern Bucovina, Bessarabia, South
Dobrudja; Ulstermay be partof Ireland again some day. Nothing
in the universe is permanent exceptchange!

It appears, Sec. Chebeleu places too much trust in
international treaties favorable for Rumania while the
govemment systematically renounces, or ignores, treaties which
bind Rumania to obligations.

7. One mustwonder, by virtue ofwhat moral principle does
Sec. Chebeleu expect other powers to honor their treaty
obligations in favor of Rumania. Rumania systematically
repudiated its obligations in every treaty it ever signed in
solemn cérémonies from itsbirth at die Congress ofBerlin (1878)
to our days. It refused to implement its obligations pledged in the
Triple Alliance (1883), it repudiated its neutrality in WWI in the
treaty of Bucharest (1917), it rejected implementation of a
plébiscité in the contested territories which it acquired by the
treaty of Trianon (1920), it never provided adéquate légal
protection for its national minorities as "guaranteed" in the treaty
of Paris (1947), it signed the Helsinki Accords (1975) for human
rights, aJso the Vienna Déclaration (1986), but renounced the
validity of its signature on the documents. Every self-respecting
nation thinks in terms of reciprocity - "quid pro quo" ~ but not
Rumania.

8. Sec. Chebeleu spoke of "thousands of Rumanians left
under Hungarian oppression" (!) - one syncopated sentence, two
fraudulent statements. There are exacdy 24,000, ail told. An
absolutely insignificant number. Rumania bas in excess of 125X
more ethnie Hungarians in Transylvania; it held more than
250,000 of them in dreaded slave lahor "gulags" and infamous
détention "death camps" (Temesvâr, Fôldvâr, Focsani, Poarta
Alba), in starvation, despair and inhuman misery, until their
death.

By contrast, two Rumanian scientists calculated that the
number of Hungarian ethnie population in Rumania is
conservatively at least 2.5 million (G. Satmarescu) or 2.7 million
(lonel Popescu). For faults inherent to the statistical methods,
neither scientist was able to count large masses of Hungarians,
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those outside of organized religions, those forcibly removed from
their ancestral homeland and scattered throughout alien
provinces for the purpose of reducing the total number of
Hungarians in Rumania by statistical manipulations. The actual
numberofHungarians presently in Rumaniais nearly 3.5million.
This sum does not include 300,000 Csângô (Tchango)
Hungarians living in the river valleys of Eastem Carpathians, in
Moldavia, since ancient Umes (840 AD). If one may dream about
boundary revision for the sake of 24,000 Rumanians, would not
even a mere 2.7 million qualify without réservation to be retumed
with their native land to the embrace of their mother nation?

9. The "total freedom" presumably "enjoyed " by the
Hungarians in Rumania translates into reality this way:



Beginning in 1923 and culminating by 1986, with the slogan
of "agrarian reform", the Rwnanian govemments expropriated
2,718,146 acres (Hungarian cadastre "hold") of tillage from
Hungarian landowners — swall and large — without
compensation; and distributed the Hungarian lands exclusively
to Rumanian colonists relocated from the "old country"; also
richly endowed the two state-supported Rumanian national
Churches, Orthodox and Uniate. Under Hungarian régime,
2,813 tax-supported public schools were operating in Rumanian
language, for the éducation of Rumanian minority children
(1911); in a mere five years after Rumanian occupation, not âne
public school of Hungarian language was in existence in the
vast Hungarian-speaking régions of Transylvania (1925). A most
drastic censorship was introduced for Hungarian language
publications: even prayer books and hymnals musthave carried
the Rumanian censods approval (1926)! They abolished the
Hungarian University of Kolozsvâr, and the Hungarian Institute
of Medicine and Pharmacy of Marosvâsârhely (1959); from that
time on, chauvinistic admission poîicies excluded Hungarians
from access to the highest institutions of leaming. With boiling
hatred for everything Hungarian, minister of éducation Onisifor
Ghibu and his equally "zealous" successors gradually took away
3.11 the Hungarian collèges, both public and parochial (Catholic
&Calvinist); closed parochial grammar schools in theHungarian
régions and converted them to Rumanian-Ianguage schools,
staffed with Rumanian teachers who did not speak the language
of their students. By secret government edicts, they disqualified
Hungarians from office in ail branches of government
administration, the judicial services and the army corps of
ofiScers. They expropriated ail the church endowments but
denied to pay the salaries of priests and ministers, cover
maintenance and rénovations of churches and parsonages. They
expropriated community lands in totality, finally reduced
private land holdings to 3/4 of an acre per farming familyl They
abolished local govemments, eliminated elective offices down to
tax collectors; imposed govemment-nominated mayors, city
councilors, county commissioners, rural constables, ail
Rumanians. Ail literary societies, cultural circles, civic
organizations, sport associations were outlawed. Muséums and
art collections were confiscated. The government "national-



ized" ail archives and genealogical material from communities,
churches and private individuals (Act No. 63, 11-2-1974). They
forhade ail employées down to the lowest level ta attend
religions services of any kind, including weddings, baptisms and
fanerais in their own family, unless they were conducted by the
Rumanian National Orthodox Church in Rumanian language!
They converted ail Hungarian newspapers to government
propaganda organs, abolished book printing in Transylvania,
and carried it to Bucharest for convenient and more drastic

censorship (Kriterion). They closed down Hungarian theaters,
forbade the use of Hungarian language in public places, as huge
signs hanging everywhere demand to our days: "Vorbiti numai
romaneste!" - Speak only Rumanian! Plainclothes thugs beat to
death persons overheard to speak Hungarian in streets, city
squares, market places and private shops of several cities (Brassô,
Kolozsvâr, Nagyenyed, etc.).

For a proof of the "consummate freedom" for Hungarians in
Rumania which Sec. Chebeleu is talking about, Roman Catholic
Bishop Àron Màrton of the diocese of Transylvania spentyears
"incommunicado" without légal counsel or a trial, in the most
sinister prison ofJilava (E. Balogh); the Rev. Géza Pàlfi, young
Roman Catholic parish priest of Székelyudvarhely, was beaten
to death by Rumanian police during a "routine questioning"
relative to his Christmas sermon, and his dead body was flung
ont of the window to the sidewalk during the night as a deterrent
to the Hungarian city (1984).

The "total freedom" which Sec. Chebeleu referred to is
ethnie genocide by a systematic process of government policy
and brutal police exécution (Five Year Plan, 1977).

The misery of the Hungarian ethnie population is further
compounded as the contagion of the likes of Chebeleu spreads
down through the organization ladder to the city mayors, chiefs
of police, rural "militia" (constabulary) and overzealous
"patriotic" school teachers. The volatile tyrannical G. Funaru,
mayor of Kolozsvâr, gave a personal interprétation to the
Constitution ("Rumania is a national state, exclusively for the
Rumanians") ail the more to persécute the Hungarian people,
their language and culture (National Public Radio, 1994).



10. Sec. Chebeleu is grossly confused. If the Hungarians
indeed yeam for signing a treaty to guarantee the présent
boundaries forever, as Chebeleu says they do, and they actually
sign it, why should they threaten Rumania with military reprisai?
The truth is, the Hungarians never made any pronouncement,
government or people, offîcially or unofBcially, to the effect that
they consider the présent frontiers as final. The Hungarian motto
is, whether expressed or guarded in the heart: "No, no, never!"
The Hungarian Credo, branded in the nation's conscience, says:
"I believe in the résurrection of Hungary".

11. It is a foregone conclusion that Hungary has indeed
suffered great injustice, done in the spirit of vengeance, to
gratuitously reward, from the ancient patrimony of a very
deserving nation, some so-called "alhes" of the Entente Powers,
who happened to be useless in time of need. Czecho-SIovakia
was rewarded with 63,000 kiîometers square of Hungarian land,
with nearly 1.5 million native Hungarians on it; Rumania
received 102,000 km square with nearly 3 million Hungarians,
Yugoslavia received also 63,000 km square with over 0.7
million Hungarians, even Austria was given 4,000 km square
with 126,000 Hungarians on it. A total of 33.5 % of the entire
Hungarian nation was delivered into bondage in 1920. Who
can call that justice?

Using terms like "mad Hungarian leaders" fits into the
language of hatred-filled chauvinistic propaganda, but a
diplomat of self-esteem would banish the expression fi-om his
vocabulary in public utterances.

The invective of "some mad Hungarian leaders",
nonchalantly slung at members of a. nation's top-level officiais
with whom they purportedly intend to negotiate ail emerging
common problems "in a fiiendly manner", is - to say the least --
an uncivilized, disdainful, reprehensible, psychologically
counter- productive way of addressingthem. It reflects injuriously
upon the ones who expressed it: it proves them to be barbarians
in diplomacy, newcomers in civilization, inept in international
relations, immature in social grâces.

12. Calling the Hungarians an "insane nation" splashes the
mud back into Sec. Chebeleu's face. The Rumanian Army may
well be four times larger than the Hungarian Army. Butmodem



armies are evaluated in terms of quality, not quantity: the human
character of the soldier, bis performance in battle, bis
dependence, bis loyalty, tbe degree of bis training in bandling tbe
instruments of war responsibly, bonor in service to bis nation,
respect for tbe innocent civilian population caugbt in a crisis for
survival. For measurement of tbese qualities in tbe Rumanian
soldier, we refer tbe judgment to Western autbors (A. Home, R.
Goralski, D. Sbermer, etc.), statesmen (O. Bismarck, G.
Clemenceau) and illustrious soldiers (Gen. H.H. Bandboltz, A.
Mackensen, F.E. Mannstein, R.Y. Malinovsky). For well founded
considérations, tbe above cited autborities bad an extremely poor
opinion of tbe Rumanian soldier in combat. We don't anticipate
to see tbeir books on tbe list of compulsory reading in Rumanian
scbools.

13. No self-respecting persan of intellectual probity could
ever make such a preposterous statement in public, not without
blushing with shame! "Preserving the 2,500 year old Roman-
Rumanian territories" is a package of brazen lies, emanating
from an utterly confused mind, or from tbe moutb ofan inveterate
bar. Tbere is not one square incb of territory in Europe, beside
Rome and Bask land, wbere tbe same language was spoken for
25 centuries. Tbere never existed anywhere on the continent of
Europe a "Roman-Rumanian territory".

Tbe Rumanian officialdom, politicians and intellectuals wbo
subscribe to sucb a gibberisb are world champions of self-deceit,
also its patbetic victims. Tbey used to swear on a nebulous tbeory
of "Dako-Roman continuity" in Transylvania until foreign
bistorians irrefutably proved it to be a fairy taie, fabrication of a
ridiculous effort witbout scientific merit. In ail cases of

assimilation, botb peoples contribute in some proportion to
emergence of tbe new people, language and culture, and botb
leave some proof of its previous independent existence in
arcbaeological find, topographie names, vocabulary, ancient
legends, customs and music. In tbe case of tbe "Dako-Roman
continuity," tbe Daks disappeared witbout a trace (106). Tbe
présent Rumanian language does not contain one single solitary
Dak word. So, Rumanian politicians wiselyabandoned tbe tbeory
of "Dako-Roman continuity", and promptly substituted tbe
equally bumorous "2,500 year old Roman-Rumanian territories"
for it.



Let us spare a few words to deal with this latest concoction.
Let us suppose the absurdly extreme assumption, of zéro
possibility, that the Romans would have resisted the successive
waves of the Peoples' Migration of longer than one thousand
years duration, from the Quadi and Marcomanni (12 BC) to the
Tatars (1242) until our days, then Transylvania could have been
1888 year old Roman territory now (106-1994), still 612 years
short of Chebeleu's daim! Several countries in Europe are much
younger than that (Russia, Belgium, United Kingdom, Spain,
Finland, etc.). But Roman history cannot be equated with
Rumanian history. The Roman empire ceased to exist with the
fall of emperor Romulus Augustulus (476) but the Vlach
shepherd people, remote ancestors of the Rumanians, formed
into a distinctgroup more than three centuries later(ab. 800) and
nearly one thousand miles distant, near Lake Prispa, in Epiros
province of the Byzantine empire. From the time their appearance
was noticed by Greek historians and Serbian chroniclers, they
meandered northward for another 434 years until the very first
group of them was admitted with royal permit to enter
Transylvania (1234), across an unbridgeable vacuum of978 years
after the Romans fully evacuated Transylvania (256).

The incorrigible chronic liars apparently have lost, along with
theirhistorié perspective oftruth, their skill ofcalculus also, ifthey
ever had either one. For the sake of Sec. Chebeleu, and his ilk
whose ignoranceofhistory issurpassed only by their audacity, let
us by-pass the Hungarian "Gesta", and reconstruct the line of
successive realms from neutral sources of authentic history
(Roman, Greek, English, German, French, Serbian, Russian).

Archaeological discoveries unearthed at Tordos by trail-
blazing Hungarian scientist Zsôfia Thorma (1875), atTatârlak by
Miklôs VlcissEï, also in Kolozsvâr, and studies by German and
Russian scientists (Tolstov et al.), prove incontrovertibly that
Sumerians developed a marvelous civiîization in Transylvania
by 2,800 BC, during the reign of king Etana in the "Land of
Shinar". This mighty nation spoke an agglutinant language akin
to the ancient Hungarian which preserved 3,000 basic words of
the known 8,000-word Sumerian vocabulary (I. Bobula, T.
Barâth).The Sumerian has préfixés and suffixes, places theaccent
on the first syllable of each word, exacdy like Hungarian. They
also developed cuneiform writing, the first to have symbols for



sounds (abc) instead of the clumsy pictographs and hieroglyphics.
Sumerian was the "lingua franca" in the Near East for 2,000 years.

After the Sumerians, came the realm of the Scythians
(800-200 BC) who - in the writings of Greek historians -
developed a marvelous "rich culture" and a "brilliant art style".
The Scythians were also ancestors of the Hungarians. They were
squeezed out of Transylvania hy the Sarmatians -Alans,
Roxolani, Yazygs - whom Herodotos described. The Pannons
(Pannonians), the westernmost nation of the Scythian
confédération, was overwhelmed hy the Romans after décades
of warfare (35 BC to 9 AD) but maintained their national
character until about 200. In the meantime, the irrésistible Celts
~ Keltoi in Greek chronicles - ont of the northwest, overran ail
of Europe by 500 BC, plundered Roma (390), occupied
Transylvania (280) and pushed on farther south, they built Galatz
on the Lower Danube, pillaged Delphi (279), fonnded the country
of Galatia in Asia Minor and persisted in dominance until Gains
Julius Caesar broke their power base in Ganl (Belgae & Helvetii
50 BC).

On his jonrneys throughout the known world (457-47),
Herodotos described the realm of the Getae, a vigorous tribe of
Scythians, in Transylvania. Greek historians give an account of
warlike Thraks moving from the Balkans into Transylvania
(300-200). Finally,Roman historians report the presence of Daks
in Transylvania (180 BC). Dak leader Burebista freed his people
from Celtic domination (70) and established a kingdom which
lasted to the end of Roman emperor Traian's second war (106
AD), a total of 36 years duration. The Roman campaign was a
war of extermination for the Dak people (Enc. Brit.), the leaders
committed suicide by drinking poison, disorganized remnants of
the people fled east of the Carpathians. German historians call
emperor Traian's war "Vemichtungsfeldzug", a campaign of
annihilation, genocide. The province remained devoid of Daks.

The Romans garrisoned the province with two foreign
légions: Legio XII Gemina (twin), consisting of Pannon, Syrian,
African Berber and Greek mercenary soldiers, garrisoned at
Apulum, and LegioV Adiutrix (assisting), staffedexclusively with
Thrak mercenaries, garrisoned at Potaissa. The former Dacia was



a Roman province under military occupation maintained by
foreign légionnaires.

A massive persistent invasion of Ostrogoths forced the
Romans to make a rational judgment. When preserving
Transylvania in the empire cost more to the impérial treasury
than the revenue from its minerai wealth was worth, emperor
Vaierian ordered the province evacuated (256), and withdrew
ail Roman personnel (foreign mercenaries) mosdy to Moesia
province, south of the Danube, and pardy to a fortifîed triangle
south of the Carpathians (later the Hungarian banate ofSzôrény,
Oltenia province today). Under persistent attack by the
Ostrogoths, emperor Aurelian ordered this fortifîed défensive
triangle aiso evacuated (271). Thus, no trace of either Daks or
Romans remained in any territory which eventually became
part of Rumania many centuries later!

The Ostrogoths maintained a kingdom in Transylvania until
the arrivai of the Huns under king Ruga (Rôka) who subdued
them (437), and Gothia became an intégral part ofHunnia. At its
zénith, king Attila's empire extended fromthe UraJ mountain and
the Caspian sea to the Rhine river. Aller king Attila's sudden
death (453), Hun power declined due to his sons' fratricidal war
(Ellâk, Irnik, Dengezik). The Huns gradually retreated into
Transylvania where their kings: Irnâk, Utrig-Ur, Kutrig-Ur,
Corda, Magor (Magyar), Kuvrât(+665) and Kûver (Prince Csaba
of the Székelys who became viceroy of the Avar khagan for
Pannonia) maintained continuons dominion over a mixed Hun-
Onogur people. (Obviously, there were not enough "Herodots"
wandering around in the ancientworld to keep accurate records
of kings' names, dates and précisé boundaries of the nations.) In
the meantime, the kindred Avars arrived into "Attila's
inheritance" (550). The Avar khanate was the most powerful
country of Europe in its time. The Avar dominance was
substantially reenforced when Onogur tribes joined them (680).
King Charlemagne (742-814) rose to rule in the land of the
Franks, and he checked Avar expansion to westward (796) but
the realm persisted. In the meantime, northem Bulgars (nândor)
settled along the Lower Danube (650). After a transient
homeland in Etelkôz (840-895), Moldavia of today, Duke
Arpâd relocated his nation of Magyars to the middle-Danube
Valley (895), millenary Hungary.



Not one of these nations was Latin-speaklng, not one would
have overlooked or tolerated an enclave of alien ethnie groups
within their homeland, such as an imaginary "Dako-Roman
people" lurking somewhere in the back country. The Magyars
founded a stable realm and maintained continuous résidence in
the entire Danube Basin, including Transylvania, for nearly
eleven centuries (895-1920). Upon pope Gregory DCs insistent
plea "in the name of God", Prince Béla, then regent of
Transylvania, later king Béla IV, admitted the first group of
Vlachs from Cuman bondage into Transylvania (1234);after 339
years of exclusive pure ethnie dominion, Transylvania obtained
its first non-Hungarian, unrelated ethnie group! Hungarian
historians documented the influx of Vlachs into the kingdom
following each of the great tragédies of Hungary (Tatar
destruction of Bihar and Csanâd counties, 1597-8, a campaign of
arson in Székely Land, 1603, again in 1660). Every new wave of
Turkish persécution in the Vlach voevodates of Moldavia and
Walachia (Phanariot era, 1716-1821) pressed another exodus of
Vlachs northward, mainly into Transylvania. Actually, Turkish
suzerain rights over the voevodates continued until 1878,
although Russia obtained the right of approval over the
nomination ofvoevods in the treaty of Adrianople (Exlime, 1829).

No clever juggler of historié facts, no falsifier of history, no
matter how skilled, is able to intercalate a "Dako-Roman
people in historié eontinuity" into the uninterrupted ehain of
successive principalities, kingdoms and khanates in
Transylvania. They would certainly have noticed the presence of
an alien ethnie group in the land.

This is the condensed story of Sec. Chebeleu's "2,500 years
old Roman-Rumanian territories"!

14. It is rather ironie that Sec. Chebeleu should refer to the

Hungarians of Transylvania as originally Rumanians, who
learned the language and assimilated into the Hungarian
population in order to obtain employment. Some merciful soul
may eventually enlighten Sec. Chebeleu & Co. that assimilation
is a natural, often two-way socio-cultural process. It may be
helped or hindered but cannot be prevented. A majority
population tends to absorb some of flie minority, the richer



classes attract the poorer ones, a higher culture draws people from
lower subcultures.

Sec. Chebeleu and hls cohorts in the Buchcirest govemment
propaganda mill which manufactures the haudulent monstrosities
for his ofRce use, would be shocked to read Rumanian scientist
Petru Ponfs démographie accounting. In a longitudinal study of
monumental proportions, P. Poni concluded that 20.9 % of the
8,000,000 people of Muntenia province (old Walachia), 24.3 %
of the 5,000,000 people of Moldavia province, and 39.9 %of
the 2,500,000 people of Oltenia province (erstwhile Hungarian
Banate of Szôrény) are Hungarians in origin! (Remember that ail
three provinces of Old Kingdom Rumania were founded by the
kings of Hungary, they were Hungarian suzerain territories,
protected by Hungarian garrisons against Turkish invasions for
centuries.) This makes a total of 3,884,500 Rumanians of
Hungarian ethnie origin, which represent neariy 1/4 of the
15,500,000 people of old Rumania on the tum of the 20th
century. The book was published by the Rumanian Academy, in
1921, which imprints it with the stamp of verifîed authenticity.

The name "Chebeleu" itself is the phonetic Rumanian
transcription of "Kebele", name of a small ancient pure-
Hungarian town in the Nyârâd river valley,Maros-Torda county.
His name clearly indicates his ancestral Hungarian "roots" and
place of origin. Now, he might rush out and change it to some
variant of "-escu", no doubt. He should not be embarrassed about
having a family name of Hungarian origin. (His own boss, the
Conducator, also had a Hungarian name by origin. Ceasescu is
derived from the Hungarian word "csahos", tantamount to "loud
mouth", with the "-escu" ending gratuitously afBxed.)

The Birthplace

The previous chapter has documented without a doubt that
no Daco-Roman people, language, culture or country ever
existed. Furthermore, that the "2,500 year old Roman-Rumanian
territories" are the product of overzealous, misguided "patriotism"
on the part of unscientific, unscrupulous, deceptive and clumsy
falsifîers of history. Bothconcepts, the "Daco-Roman people" and
the "2,500 year old Roman-Rumanian territories" are the
inventions of twisted minds.



This chapter will document the actual birthplace of the
Vlcichs, remote ancestors of the présent Rumanians. (The name
"Rumanian" was invented, and applied to the people and country,
after 1878. Before that date, the same people were known in the
world as "blachoi" (Greek), "volokhi" (Slav), "Wallachen"
(German), "valaques (French), "olâh" (Hungarian), and Latin
chronicles called them "olahi".The term was legitimate, practical,
traditional, authentic, natural, and not prejudlcial.)

Historians are not able to pinpoint the exact time but they can
fairly well bracket the period when the bewildering amalgam of
fugitive slaves, drifting agriculturists, servauits of landed patricians
slowly coalesced into a vaguely identifiable but as yet nameless,
distinct social entity. While the time is still waiting for doser
détermination, the place of birth is defined wîth clarlty. It is
Epiros province of Greece, deep in the southwest région of the
mountainous Balkan peninsula, more specifically the area
between the Greek city of Kastoria and L^ke Prespa. And the
period of gestation extends from 591 to about 800.

When this amalgamated group first appeared on the political
landscape of Greece, officiais of the Byzantine impérial court
called them "blachoi", roamers, which carries no nationality
tag. They were exclusively shepherds at that time. Later some of
them became "kielators", portagers, for hire in service of traders.
Neighboring Slavs to the North modified the name to "volokhi".
It took 434 years and 1000 kilometers (625 miles) of meandering
with their flocks of sheep northward along the crests of Balkan
mountains, across the jurisdiction of Byzantium, Serbia, Bulgaria
and Cumania before they knocked at the gâtes of Transylvania
requesting royal permission to enter the kingdom of Hungary.
They carried their Greek name with them which in Hungarian
was modified as "olâh".

The condensed history of the Vlachs unfurls, stage by stage,
like this;

1. The province of Apulia, on the Adriatic Sea in southem
Italy, was part of the Eastem Roman Empire for nearly half a
millennium (553-1040). The bulk of the Eastem Roman Empire,
on the Balkan peninsula, was totally devastated twice in relatively
short succession.



First, the Visigoth rampaged through (396-402) and totally
destroyed its economy. In an effort to reconstruct the agricultural
base of the economy, the rich landowners imported "colonists"
(village people) and relocated rural slaves across the narrow
Otranto-Valona straits, ffom their estâtes in the Albani mountain.
They referred to them as "Albanians", people from Albani. They
must net be mistaken for the Albanians of today who are of
distinctly différent ethnicity, call themselves Shqiptar; they always
lived at their présent location, nevervisited the Albani mountain
of Italy.

When the mightyAvar empiresufifered thestresses ofinternai
strife, their Slavic servant peoples revolted, ran away southward
from their masters, invaded the deep Balkan, destroyed and
pillaged it to the brink of utter ruination (572-91). The landowners
transported large numbers of slaves from the length of Apulia
province of Italy to rebuild the agriculture. The huge slave
population of Italy originated from several sources. Most of them
were prisoners of war, captured in batde; others were rounded up
in remote provinces as a punitive measure in retaliation for
rébellion or civil résistance. They belonged to différent races and
languages, practiced varions cuits and social traditions, had
différent degrees of survival skills, but they had one trait in
common: a rudimentary knowledge of the corrupt form of
low-La.tin, similar to the Pidgin English in far-flung nooks of the
British empire some 12 centuries later. This was the only
commonality to hold them together.

The Eastem Roman Empire suffered a sériés of serions
setbacks on its northwest périphéries. New peoples moved in its
fringes, slashed offa swath wiûi the sword and established a new
country on it: Ostrogoths (256), Visigoths (270-376), Huns (433),
Uighur-Avars (558), Northem Bulgars (650), Onogurs (680),
Danubian Bulgars (803-804), Patzinaks (867-1171), Hungarians
(895), Cumans (1171-1237) in the territory of Moldavia and
Walachia; in the western régions of the Balkan, Slavic groups
established Croatia (924), founded Serbia (960), and Bosnia.

The long trek northward

The Balkan was getting crowded.
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Pnjllijlii

Greeic bistorian loannes Skilitzes recorded that kielator
Vlachs" hâve rnurdered David, brother of niling princeSamuel
ofthe Bulgars, in the région of Lake Prespa (967).

Emperor Basil II reconquered Larissa from the Bulgars
(980-86) and appointed Niculitza as administrator of the Vlachs
in the région. In another campaign, Basil Hbroke the power of
the Bulgars (996), annexed Bulgaria (1018), abolished the
Bulgarian Orthodox Patriarchate but confirmed the autonomy of
the Bulgarian archbishopric ofOchrida! Tax collectors dûigenûy
enforced the "quinquagesima" (1 / 50) tax, collecting one of

y fifty sheep and lambs annually for the impérial treasury.
ek policy was heavy-banded on unsettled people from wbom

collectors could not collect taxes. Therefore, an impérial
" (decree) directed the archbishop of Ochrida to settle
5 roaming Vlachs (!), organize them and collect the
(je taxes from them (1020*). Emperor Paleologos
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Birthplace of the Vlachs
The reticulated circle marks the région of E^piros, Greece, sothwest of Ochrida,

Kastoria and Lake Prespa. The slaves, relocated from Albani area of southern Italy (600)
across the Otranto-Verona straits of the Adriatic Sea to the huge estâtes of Eastern Roman
landowners, amalgamated into a "vuigus" here. Forreasons ofvarions threats and pressure,
the"Vlachi" (roamers) continued migrating to Macedonia (926), Thracia (1014), crossed the
Balkan mountalns toward Sofia (1095); other groups drifted toward Nis (1160) and reached
Serbla (1189). Flnally, the roaming shepherds began infiltrating Cumania (1234) north ofthe
Danube. The région, inhabited by a mixed population of Cumans and Vlachs, was a
possession of the kings of Hungaiy under the name of Ungro-Vlachia (13-15 centuries).

In the turmoil of avants tha bonds of tha empire slackanad,
slaves began to mn away to the safety of remote mountalns. The
stage was set for the birth of a new social group, the "blachoî",
Latîn-speaking roamers.

Greek Patrîarch Photius began a cruel persécution of ail
Latin-speaking groups within the Byzantine empire (867). This
hostility scared the mountain-roaming Vlachs.

Czar Boris I of Bulgaria offered asylum in his domain to
Vlach refugees ont of Byzantine territories, and setded them
down (889).



Greek historian loaxmes Skûitzes recorded that "kieïaior
Vlachs" have murdered David, brother of ruling prince Samuel
of the Bulgars, in the région of Lake Prespa (967).

Emperor Basil II reconquered Larissa from the Bulgars
(980-86) and appointed Niculitza as administratoT of the Vlachs
in the région. In another campaign, Basil II broke the power of
the Bulgars (996), annexed Bulgaria (1018), abolished the
Bulgarian Orthodox Patriarchate but confirmed the autonomy of
the Bulgarian archbishopric ofOchrida! Tax collectors diligently
enforced the "quinquagesima" (1 / 50) tax, collecting one of
every fifty sheep and lambs annually for the impérial treasury.
Greek policy was heavy-handed on unsettled people from whom
the tax collectors could not collect taxes. Therefore, an impérial
"sigillion" (decree) directed the archbishop of Ochrida to setÛe
down the roaming Vlachs (!), organize them and collect the
ecclesiastic taxes from them (1020*). Emperor Paleologos
confirmed this decree (1272), meaning fiiat the Vlachs were still
concentrated around the city of Ochrida. The emphasis on
regimentation and taxes prompted the Vlach shepherds to begin
a graduai exodus from Greek territory northward to the land of
Pcitzinaks. Both countries forced the Vlachs to serve in their
respective army; when the Patzinaks invaded the Byzantine
empire (1091), Vlachs served on both sides of the conflict

(* ) The impérial decree subjecting the Vlachs to the
ecclesiastical jurisdictionof the Bulgarian archbishop ofOchrida
is an enormously valuable historical document. First, it proves
that the Vlachs lived around Ochrida, in the heart of the
Balkan, and not elsewhere. Furthermore, when the Vlachs
drified eut of Bulgaria and into Cumania (13th century), north
of the Lower Danube, they still remained firmly in the
jurisdiction of the Bulgarian archbishop of Ochrida. This means
that the Vlachs as an emerging nation were tied to the Bulgarian
Orthodox Church with the umbilical cord of religion: the
language of their ritual remained Old Slavonic (Bulgarian), their
writing the Cyrillic script, their source of enlightenment a
secluded bishopric in the Balkan for another seven centuries
(1718) ! This had disastrous conséquences on the intellectual
development of the Vlachs.



The emperorofAustria in concertwith the papacyconverted
half of the Rumanlans in Transylvania to a diluted form of
Catholicism (1698): they obtained the right to use the vcmacular,
three centuries before the Vatican Two synod (1962) of popeJohn
XXm. While their Orthodox brethren still chanted in Slavonic,
wrote in Cyrillic (ISth century), and shut themselves off from
European thought, the progressive Uniate Church in
Transylvania adopted the Latin alphabet, created a vigorous
literature in the native language, oriented itselfto European ideas
and marched boldly on the road of enlightenment (I. Slavici).

A group of nomadic Vlach shepherds entered Albania
(Shqipni) and mixed in with the autochton population (llth
century). Byzantine court officiai Georgios Kedrenos mentions
small groups of Vlach shepherds roaming ail over the Balkan
mountains with their flocks.

Armenian historian Kekaumenos, court chronicler of
emperor Romanos Diogenes (1067-71) gives a detailed account
of the Vlachs. He describes them as semi-nomadic, illiterate,
notorious double-dealers, untrustworthy, treacherous who betray
their masters. During the Cuman invasion of Thessaly, the
"traitorous Vlachs" incited the Greek population to rebel
against the impérial régime (Codex Kekaumenos, V.
Vasiljevsky, Moscow, 1881).

Greek historian Zosymos recorded an incident in the battle
of Nish (1071). The Cumans, as mercenaries of Byzantium,
supported by Greek warriors and Vlach auxiliaries, invaded the
Hungarian territory of Sirmium (Szerémség). This was the first
time that Hungarians and Vlachs ever met, in any
circumstances! King Salamon's knights beat decisively the
invaders and chased them back into Greek territory. Greek
commander Niketas surrendered the formidable fortress of

Singidunum, and the Hungarians called it Nândor-Fehérvâr
(Bulgarianwhite fortress, Belgrade of today) which remained part
of Hungary until 1566.

The fierce Cumans destroyed the Patzinak khanate (1171)
north of the Danube, and established their own dominion. The
Cumans intended to make warriors ont of the roaming Vlach
shepherds which the latter resisted. This created hardships for the
mountain roamers. Since the Vlachs were Christians, sufifering



under the pagan Cumans, pope Gregory IX solicitée! prince
Béla, regent viceroy (kiskirâly) of Transylvania (later king Béla
TV) in a letter (1234) "in the name of God" please grant
permission to those "poor Vîach refugees" to enter
Transylvania for asylum against persécution. The lîrst Vlachs
ever to set foot on Hungarian soi! were legally admitted into
the kingdom of Hungary! But these were only the forward
stragglers of the mass migration which started later.

The Hungarian Empire

Under king Lajos I (Louis 1342-82), the kingdom of Hungary reached its greatest
expansion. Poland was temporarily anassociate country, Croatia-SIavonia was permanently
associated with Hungary, Macsô was a banale (military governorship) of Hungary itself,
protecting a number of fîefdoms: Bosnia, Serbia, Cumania in the south, Moldavia,
Ladomeria, Volhynia and Podolia in the easL Bulgaria was a Hungarian protectorate by
request of the Bulgar czar.

King Béla IV (1235-70) established a strongly garrisoned
Hungarian banate inSzôrény - présent Oltenia triangle -founded
its capital at Hosszûmezô (1235) - Campulung today - which



endured for three centuries (1526). Walachian chronicles refer to
the région as Ungro-Vlachia. Topographie names of mountains,
streams, and garrison towns still preserve the memory of the
Hungarian dominion.

In the meantime, the Bulgars made two attempts (1040, 1042),
unsuccessfully, to free themselves from the Greek yoke which
chafed their neck since 1018. Finally, two Vlach leaders, the
brothers Ion and Peter Hassan (Assan, Asen) of Cuman origin,
assembled an army of discontented Bulgars and Vlachs, and
attacked the Greeks (1185) but were defeated. Hearing that Holy
Roman emperor Frederick II Barbarossa was ready to embark on
the third crusade (1189-92), the Hassan brothers tried to
persuade hlm to besiege Constantinople instead of fighting the
Seijuk Turks. Barbarossa declined to fight their war. The Hassans
sought support from their relatives, and with substantial Cuman
assistance they defeated the Greeks (1188) and established the
Second Bulgar Empire -Rumanian historians call it the Bulgar-
Vlach empire - with Tmovo for capital. In two subséquent
campaigns (1190, 1194) they consolidated their power and their
empire became the strongest country in the Balkan.

A conspiracy of the landed boyars assassinated Ion (1196),
then Peter (1197), and their younger brother Kaloyan (loanitza)
inherited the throne. Internai strife and the inept rule of Ivajlo,
"czar of the shepherds", rendered the empire inviable. It fîrst
disintegrated in three dominions ~ Tmovo, Vidin (Bôdôn) and
Dobmdja (1330) - then fell easy prey to the Turks under sultan
Bayazid I.

The historical significanceof the second Bulgar empire is that
it proves the "centre of Vlach population was south of the
Danube" river at the end on the 12 century (Enc. Brit.
12:411:1a).

Guillaume Rubruquis, envoy of the king of France to the
Czar of Bulgaria mentioned in his report (1253) that the Vlach
people lived south of the Bulgars, near Constantinople!
Western historians established long ago that the authentic history
of the Vlachs begins in the 13th century (Enc. Brit 26:922:2b).

This huge body of documentary evidence proves the Vlach
migration from south to north, région by région, century after



century. Beside written records, linguistic studies prove that the
other groups ofVlachs (Arumuns, Megleno-Rumuns and Raetho-
Rumuns) also migrated from the south, bringing along their
cultural acquisitions from the peoples with whom they once lived
together: Albanians, Greeks, Ëulgars, Serbs. Since the Albanians
never migrated in historié times, the Vlach language which is
stamped with indelible marks of Albanian character traits in
phonology, morphology and loan words, could have developed
only in proximity of the Albanian homeland, Shqipni.

A huge Mongol-Tatar invasion force under Batu Khan
destroyed the Kama Bulgars (1236), and "Magna Hungaria",
homeland of the Hungarian tribes which moved northward from
the Khazar confédération. It occupied Kiev (1240), overran
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Greater Rumania with her ill-gotten territories

The crescent-shaped sliver of darker shades représente the lîrst historié Rumania as
created by the union of the two Vlach vœvodates (1878): Moldavia, the north horn of the
crescent, and Walachia. This small area was quickly inflated by the occupation of Northem
Dobrudja (1913)and later Southern Dobrudja (1918), on the Black Sea,from Bulgaria, the
annexatlon of Bessarabia (1918) from Russla tom by the Bolshevik révolution, Bukovina
(1919) from Galicia province of Austria (the rest wentto Poland), and the large région of
Transylvania (1920) from Hungary.



Poland, defeated the combined army of German and Polish
knights at Liegnitz (1241), and overwhelmed the Hungarian army
of king Béla IV on Mohi fîeld at the Sajô river (1241). The
Mongol hordes made Hungary practically a waste land. The open
countryside was depopulated; people of the land survived mainly
in the safety of high mountains, dense forests and swamps. This
defeat opened the country to an influx of aliens. Vlachs and
Serhs swamned into the Banate of Ternes, Slovaks descended
from the heights of the Northem Carpathian mountains (1242),
and more Vlachs rushed into Hâtszeg région and Mârmaros
province (1247). They did not conquer it, did not have to defend
it at the cost of their blood, did not have to pioneer it shedding
their sweat; the tamed fertile Hungarian homeland was free for
the grabbing. The tragedy of Hungary began in eamest.

Providential king Béla IV, "second founder of the Hungarian
homeland", one of the most compétent rulers of his diffîcult time,
quickly achieved three remarkable successes: he reorganized the
realm in the deserted countryside, took possession of Cumania,
willed to Hungary by khan Kutun (Kôtôny) in exchange for
asylum, and established the Banate of Szôrény (1247) as a
bulwark of the realm against attack and invasion from the east.

The mixed Cuman and Vlach population of the Banate was
granted permission, during the rein of king Kâroly I (1308-42)
of the house of Anjou, to establish a suzerain territory under the
authority of the kings of Hungary. A mythical Cuman leader,
Radu Bassaraba, later called Negru (Black complexioned),
descended from Fogaras fortress in Transylvania, and assumed
the administration of the Banate for his liege lord, the king of
Hungary. The Basarab family of knezi, and their descendants,
later called by the Slavic title of voevods (military commanders),
ruled over Walachia until it died ont with voevod Matei Basarab
(1654). Remembering their satisfactory association of mutual
assistance with the kings, later with the Ruling Princes (fejedelem)
of Transylvania, they often requested and received military
support against Turks, Tartars, Moldavian voevods, rival
pretenders, and the intrigues of large landowner boyars.

Urosh rV of Serbia enacted severe laws against Vlach and
Albanian shepherds (1349) encroaching upon Serbian pastures



and causing great deforestation by fire to promote grasslands. The
rear guard of the Vlachs still roamed deep in the south of the
Balkan during the 14th centuiy!

While living under the dominion of several countries,
exposure to overwhelming Greek, Albanian, Serbian, Bulgarian,
Patzinak and Cuman influence for longer than six centuries
produced an indelible mixture of languages, dress, customs,
music, dances which made up the Vlach culture. Rumanian
linguist Alexandru Cihac (*) demonstrated that the Rumanian
language at the tum of the 20th century consisted of 45.7 %
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Romanian politician luliu Maniu

The "tru!y démocratie" Remania bas issued a postal stamp in honor of defunct
politician luliu Maniu.The gesture réhabilitâtes Maniu foran incredible amountof political
vagaries, and installs hlm in the national gallery of respectable historié figures as a rôle
model. Maniu was a prototype of Rumanian politicizms with an uncanny ability to shift
direction Ilkea weathervane:hispubliccareerspansthe full spectrum ofpolitical idéologies.
He was, at various Urnes, an army deserter (1916), an ultra-chauvinisUc agitator (1918), a
disenchanted defeatist (1922), a law-breaker of consUtuUonal magnitude (1930), a staimch
royalist (1936), a devout Fascist (1938), a fanaUcal Nazi sympathizer (1941), a Commimist
couvert (1944), commander a murderous gang, the Maniu Guard (1944-5), a
Marxist-Lenlnist power broker (1947), and a victim of Rumanian Stalinist dictatorship
(1953). One wonders which of the many mutually contradictory rôles is being honored by
the "true democracy" in Rumania. Perhaps, ail of them, to be "poliUcally correct" in the
volaUle Rumanian poliUcs of ail times.



Slavic, 31.5% Latin (less than 1/3), 8.4 %Turkish, 7% Greek, 6%
Hungarian and 0.6 % Albanian words. The Slavic words refer
mainly to social and simple group organization, customs, music,
dances, and spiritual concepts. The Latin words cover body parts
cuid simple family relations. The Greek words are in connection
with organized religion, ranks of clergy. The Hungarian éléments
of speech dénoté military organization, warfare, govemment,
éducation, settlement, urban life, advanced culture. The
Albanian words, though few in number, are worth more than
gold for the linguist because they mark the development of
phonology and morphology of contemporary Rumanian
language in the immédiate vicinity of Albanians.

•k

(*) It may be mentioned for a fitting épilogue that researching
Vlach-Rumanian history for a scholarly study is an exercise in
frustration. No Rumanian encyclopedia is extant, partly because
it requiresa long period of time and a lot of effort to compile one,
and it would be shordy discarded anyway because the often
changing political régimes are in the habit to have the national
history re-written to suit their political ideology: past heroes are
degraded to traitors, and banished from the books, old traitors
become new heroes, and exalted.

US public libraries keep on their shelves seven or more
complété sets of encyclopedias, among them the prestigious
Britannica and Americaua, - incidentally, the présent author
owns two more of his own ~ but they hcu-dly contain any solid
information relevant for a researcher in the West. In quest for
reliable information on Rumanian affairs one must peruse an
inordinate volume of reference material to sift out in passing an
item ~ name, tide, place, date - pertinent to the subject of study.

3 - 4 - 1994
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