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NE FELEDJUNK!

"Egy nemzet nincs megalâzva azzal,
hogy legyôzték vagy ha alâirt

—késsel a torkan—egy végzetes békeszerzôdést.
Becstelenné vâlik azonban, ha nem tiltakozik,

ha tônkretételéhez maga is hozzâjârulâsât adja.
Nem a vesztés a bukâs, hanem a lemondâs".

Déclasséfrancia kulugyminiszter
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Most vilégok dôlnek - nemzedékek romianak,
Ezeréves bâstyâk repedezve omianak...

Csuggedésre vélasz;
Szent kirâly, Te éllasz égrenézô oromnak...
Felsôhajtunk Hozzâd, ne forditsd el orcâd,

Lésd: sâtân miként rombol...

Csodât vârvân kérunk: szabaditsd ki népûnk
Fojtogatô jérombôl...

Petry Béla



EMLEKEZZUNK/

Szent Làsziô kiràly halàlânak 900. évfordulôja

VARADINUM '95

Az ôsi vâros, Nagyvârad 1995. màjus 7-14. kôzôtt egyhetes
iinnepségsorozattal, a Varadinum '95-tel emlékezett Szent Làszlô
kirâlyra és halàlânak 900. évfordulôjâra. Az ezerkilencvenôtôdik
esztendôben, jûnius 27-én, az Ur kiszôliîotta e vilàgbôl. Holttestét a
nagyvàradi bazilikàban,—amelyet ô alapitott—helyezték ôrôk nyuga-
lomra.

Az iinnepségeket mâjus 7-én a vâradùjvârosi reformâtus templom-
ban tartott ôkumenikus istentisztelet vezette be, majd este a Vârtemp-
lomban Tempfli Jôzsef megyéspiispôk szentmiséje utân dr. Gedai
Istvân, a Magyar Nemzeti Mùzeum foigazgatôja méltatta Szent Làszlô
személyiségét.

Vasâmap, I4-én délelôtt 11 ôrakor a székesegyhâz elôtti Szent
Làszlô szobor megkoszorùzàsàra keriilt sor, majd a zsùfolàsig telt
Istenhàzàban dr. Paskai Làszlô bîboros, esztergom-budapesti érsek
pontifikàlàsàval megkezdôdôtt az ûnnepi szentmise. Huszonkét érsek
és piispôk, hetvenôt pap, kôztiik a magyar piispoki kar tiz tagja vette
kôriil az oltàrt, mondta egyiitt az àldozat szavait a fôpàsztorral,
tovàbbà dr. Kada Lajos érsek, bonni pàpai nuncius, Santo Gangemi, a
bukaresti nunciatûra titkàra, Jakubinyi Gyôrgy gyulafehérvàri érsek,
George Gutin kolozsvàri gôrôgkatolikus érsek, de ott vol az ûnneplôk
soraiban Habsburg Gyôrgy kiràlyi foherceg, Csoôri Sàndor, a
Magyarok Vilàgszôvetsége elnôke, Tôkés Làszlô reformâtus pûspôk,
Markô Béla, az RMDSZ szovetségi elnôke.

A mise elején Tempfli Jôzsef megyéspiispôk kôszôntôtte a meg-
jelenteket, majd arrôl a Làszlôkiràlyrôl emlékezett, aki mindig szembe
tudott nézni ônmagàval, tetteivel, és minden képességét népe szolgà-
latàba àllitotta. Az istenfélô embert és kiràlyt ûnnepeljûk benne—
mondta—, aki a kereszténységet àpolva elsôsorban erkôlcsi alapokra
épitette orszàgât, tekintélyt szerezve a szomszéd népek elôtt is. Nagy
volt hite, de nagy volt nemzetben, népben valô gondolkodàsa is, s ezt
kell tôle mindannyiunknak megtanulni nemzeti, felekezeti ktilônbség
nélkiil.



A XXXIV. MAGYAR KONGRESSZUS
megnyitAsa

A XXXIV. Magyar Kongresszus/Magyar Talâlkozô 1994.
november 25-én, pénteken reggel 9 ôrakor a Sheraton Cleveland City
Centre Hotelban kezdôdôtt.

Dr. Nàdas Gyula (Cleveland, OH):

MEGNYITÙ

Tisztelettel és szeretettel kôszôntôm 34. Magyar Kongresszu-
sunkon megjelent nemzeti gondolkodâsù magyarsâgunk vezetôit,
értékes elôadôinkat és a megjelent kedves kôzônségiinket.

Mindnyâjunkat hazânk irânti szeretetûnk és sorsa irânti aggodal-
munk hozott ôssze, hogy megvitassuk hazânk sùlyos problémâit és
kôzosen keressiik nehéz helyzetébôl a kivezetô utat.

A kôzelmùltban lezajlott hazai vâlasztâsok elôtt a nemzeti érzésû
emigrâciô reménykedett abban, hogy az elmùlt 40 év sùlyos megprô-
bâltatâsai utân, a vâlasztâsok eredménye elinditja hazânkat a nemzeti
szellemben valô fejlôdés ùtjân, egy nyugodtabb életformâba keriil,
azonban a vâlasztâsok eredménye és az azt kôvetô âllamhatalmi intéz-
kedések azt mutatjâk, hogy kiilfoldôn élô magyarsâgunk ùjra "emigrâ-
ciôba" kényszerul, ami azt jelenti, hogy a mi kôtelességunk ismét
sùlyos megprôbâltatâsba keriilt nemzetunk érdekeit szolgâlni, ami
egyben azt is jelenti, hogy fokozott kôtelességunk kùUoldôn élô
magyarsâgunkat egybetartani magyar nyelviink, magyarsâgtudatuk
megtartâsâban segiteiù és az otthon élôk érdekeit képviselni.

Ezt a célt szolgâlja Kongresszusunk évenkénti megrendezése,
Kongresszusunkon az emigrâciô vezetô szervezeteivel folytatott
komoly tanâcskozâsainkkal az emigrâciô kôzôs véleményét kivânjuk
kialakitani és annak eredményét a Krônika évkônyv ùtjân mind az
emigrâciôban, mind a hazaiak felé kinyilvânitjuk. Kongresszusunknak
tehât nem feladata a hozott hatârozatok végrehajtâsa, hanem csak azok
meghatârozâsa, ami irânyt mutathat kôzéletunk és magyar nemzetiink



Dr. Nàdas Gyula megnyitja a Kongresszust. (Ràcz Marra)

sorsânak jobbrafordulâsâért folytatott munkâssâgâval. Ezért is fontos,
hogy Kongresszusunkon minél tôbben jelenjiink meg és sùlyunkkal
valôban képviseljtik az emigrâciôt. Kôszônôm azoknak a kedves
magyar testvéseinknek, akik ezt megértették és meghoztâk az
âldozatot, hogy ez alkalommal is eljôttek kozénk.

A mai vilag vezetôi tùinyomô tôbbségiikben hamis jelszavak
hangoztatâsâval egyéni és egyéb célokat szolgâlnak. És ha valaki
mégis meg merné kritizâlni ôket, akkor azokat fasisztâknak
"megbélyegezve" prôbâljâk elhallgattatni. A kérdést Magyarorszâgra
vetitve—az én egyéni felfogâsom—, hogy ott mindenkinek jogâban âll
éini és meghalni, ha az érdekelt személy vagy elôdje az elsô
vilâghàborù elôtt személyében vagy elôdeiben Nagy-Magyarorszâg
polgâra volt, fuggetleniil nemétôl, fajâtôl vagy vallâsâtôl. Az akkori
ùn. kisebbségnek is sok hôs magyar fia volt,—ugyanakkor egy késôbbi
igazsâgos visszarendezôdés alkalmâval mindazokat, akiket azôta
idôkôzben oda betelepitettek, azokat szerintem szârmazâsi helyiikre
vissza kell telepiteni. Ez nem vallâs és faj kérdése, hanem jogos
magyar nemzetvédelem. Ugyancsak a magam részérôl a nemzetek



kôzôtti béke helyreâllîtésânak és a megbocsâtâs szellemének hive
vagyok. Ennek természetes elôfeltétele, hogy a nagyhatalmak
vizsgâljâk feliil az igazsâgtalan békeparancsokat—trianoni és a pârizsi
kényszer-békeszerzôdéseket—, amelyekel ônmagiik elismertek, hogy
igazsâgtalanok voltak. Enélkul sohasem lesz igazi béke, de ha
véletleniil az utôdok erkôlcsi magaslatra jutva ezt korrigâljék, akkor
visszaâllhat Kôzép-Eurôpâban az egyensùly és béke lesz.

Szukségesnek tartom, hogy néhâny fontos bejelentést is
megtegyek. Nagyszâmù elôadâsaink idôben valô megtarthatâsânak
elôfeltétele, hogy az elôadôk a résziikre biztositott idôt ne lépjék tùl, ha
azonban azon tùlmenôen is fontos és éitékes kôzôlni valôjuk lenne,
nem lesz akadâlya annak, hogy azt a Kongresszus eseményeirôl
beszâmolô Krônikâban lekôzôljûk. Kérdések feltevésének sincs aka
dâlya, azonban ez nem jelentheti azt, hogy a hozzaszôlô ônâllô elô-
adâst akaijon tartani.

És egyet ne felejtsûnk, mindig az a tudat irânyitsa munkânkat,
hogy ha vezetni akaijuk emigrâciôs szervezeteinket, akkor nem
uralkodni kell azokon, hanem magyar kôzosségi céljainkat ônzetlenul
kell szolgâlni.

A 34. Magyar Kongresszust ezennel tisztelettel megnyitom.

Nt. Bernhardt Béla (t^leveland, OH) evangélikus esperes ezutân
fennkôlt imât mondott.

Dr. Nàdas Gyula, a Magyar Kongresszus elnôke kôzli a hallgatô-
sâggal, hogy udvôzleteiket kiildték tôbbek kôzôtt:

dr. Bélyâcz Ivân professzor, a pécsi Janus Pannonius Tudomâny-
egyetem Kôzgazdasâgtudomânyi Karânak volt dékânja,

Newt Gingrich House Speaker,

Hetyey Sàndor, az MHBK ausztrâliai kôzponti vezetôje,

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

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

dr. Koppàny Endre, a Magyar Szent Korona Vilâgszôvetségének
elnôke,



Saâry Éva, az Àrpâd Akadémia szépirodalmi-esztétikai osztâlyâ-
nak elnôke,

Sujânszky Jenô, az Eurôpai Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség
franciaorszégi elnôke,

vitéz Szakàly Jànos, az Eurôpai Magyar Szabadsâgharcos Szôvet
ség nagybritanniai csoportjânak elnôke.



MAGYARSAGUNK JOVOJE

\itéz Martonfalvay Hugo (Glen Cove, NY):

AMAGYARIFJÛSÂGBANA MAGYARSÀGTUDATÉS AZ
ERKÔLCSI ÛJJÀSZÛLETÉS MEGERÔSiTÉSE

A mi eszményiink olyan Magyarorszâg, amelynek alapja az
erkôlcs, tâmasza a hazaszeretet és nemzeti érzés, fiai és leényai hivôk
és magyarok.

A magyarségtudat a régi vilâgban igaz tôrténelmiinkôn keresztiil
szentjeink és hôseink tevékenységének kiértékelésén alapult és Szent
Istvân, Szent Imre herceg, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Lâszlô
tevékenységein keresztiil âthatottâk tôbbek kôzott Szent Gellértet,
Tomori Pâlt, Pâzmâny Pétert, Prohâszka Ottokârt, Mindszenty Jôzsefet
és mindenkit, akinek neve, tevékenysége és élete, mûkôdése a hazât, a
nemzeti érdeket tekintette életcéljànak.

A budapesti Hôsôk Terének kôvei a vilâg misztikus oltârâvà
avattak ezt a szellemet és azok a kôvek ma, azoknak a magyaroknak,
katonâknak, civileknek emlékét idézik, akikben ûjra és ùjra testât ôltôtt
Szent Lâszlô hôsiessége és akikben kifejezôdôtt a keresztény magyar
nemzeti élniakarâs. Tôbbnyire névtelen magyarok ôk mind. Sokan
tômegsirokban alusszék ôrôk âlmaikat. Korhadt fakereszt vagy tân
még az sem fïgyelmeztet porhadâsuk helyére, de szellemiik tâpot ad az
utôkor lelkének. Ez a magyarsâgtudat a magyar jôvô zâloga és
biztositéka, amely nélkiil nincs jôvô, nincs tôrténelmi hagyaték, hôsi
kultusz, mely a hazâért éltet.

1100 éves multunk azért volt eredményes, bar kemény, mert
megtanultunk nagyjaink példâira hallgatni. És amikor nagyjainkat
emlegetem, akkor nemcsak neves nagyjainkra gondolok, hanem
azokra az ezrekre és tizezrekre is, akik zokszô nélkiil vâllaltâk a hôsi
élet ùtjât, aimak minden zôkkenetes lépésével, dacos haragjâval, hivô
lelkuletével, kôtelességtudâssal, becsiilettel elfelejtve jôlétet, otthont,
szeretô feleséget, aggôdô édesanyât, vârakozô gyermekeket, mert
szolgâlatra szôlitotta ôket a haza, amelynek hivâsa szent volt
szâmukra.



Es hol âllunk most? A fiatal magyar diàknak negyven éven
keresziil csak az orosz megszâllôk magyar nemzetellenes kommunista
âlideâljait tômjénezték; az ùgynevezett "szabad" magyar lélek csak
kommunista csomagolâsban jelenhetett meg; a régi magyar tôrténelem
nagyjainak ismerete is hiânyzott, vagy alkotâsaikat félremagyarâzzâk.
A kôzelmùlt magyaijânak tevékenysége ismeretlen volt a késôbb
otthon sziiletett magyar elôtt.

Ha megkérdeznék egy csoport otthon feinôtt magyar gyereket,
hogy mit tud Szent Istvân kirâlyrôl, legtôbbje makogva bevallanâ,
hogy nem sokat. És mikor kérdéseim Trianonra, grôf Apponyi
Albertra, Clemenceaura, Wilson amerikai einôkre irânyuinânak, a
vâlaszok tétova volta igazolnâ meglâtâsaimat.

vitézMartonfalvay Hugô, azMHBK kôzponti vezetôjének elôadàsaa magyar ijjùsàg
magyarsàgtudatànak megerôsitésérôl. (Somogyi Lél)

A régi magyarsâgtudat elveszettvagy legalâbb is elhomâlyosodott,
mert aki hitt benne, az vagy bortônben tilt vagy mellôzôtt volt vagy
kitelepitett volt vagy egy olyan idegen behatâsnak lett âldozata, amely
szellemiségében, lelkiiletében, becsùletében, tisztességében és er-
kôlcsében igen messzeâllt tôliink.



Az orosz megszallôk nem magyarsâgtudatot akartak ki-
szolgâlôiktôl, hanem vak engedelmességet és megalkuvô végrehajtâst.
Ehhez felhasznâltâk az orszâg salakjât, amely sajnosan mindenutt él és
virul, ahol erkôlcsi romlàs van.

Az elmùlt 50 évben két nemzedék nôtt fel anélkûl, hogy az igazi
magyarsâgtudatot gyakorolhatta, a tiszta erkôlcs, a szabad magyar
gyermeknevelés hiânyossagât âtérezhette és a hazafiùi szeretet
mellôzését megértette volna. A szulôtisztelet visszaâllîtâsa, az
embertârsi tisztelet megadâsa a magyar nemzeti gondolkodâs és
felfogâs ùjra hajtâsa, a nôtisztelet ùjjâélesztése mind clyan szociâlis
feladatok, amelyek meginditâsa még akkor is sokâ tartana, ha
politikailag minden rendben menue és az âllamvezetés is igyekeznék
azt segiteni. Mindezt ma még nem lâtom biztositottnak.

Hogy mégis van fennkôlt gondolkodâs, magyarsâgtudat otthon, az
azért van, mert a sziilôk helyzetiik magasiatâra emelkedtek és nem
engedték gyermekeiket eirontani.

A magyarsâgtudat ùjra épitése katonai vonalon mâr elkezdôdôtt
néhâny éwel ezelôtt a magyar hivatâsos tisztképzés fellegvâraiban, a
szentendrei Kossuth, a szolnoki repûlô és a budapesti Bôlyai Katonai
Fôiskolâkban, ahol azon fâradozik a kivâlôan képzett tiszti és tanâri
kar, hogy a magyarsâgtudat emelésével az erkôlcsi ùjjâsziiletés is
elinduljon és âtalakuljon. A jô Isten âldja meg azokat az embereket és
szulôket, akik nem adtâk be derekukat az ellenségnek és gyermekeiket
âtmentették a magyar jôvô szabad tovâbbépitésére.

A magyarsâgtudatot lehet emelni tôrténelmi és târsadalmi
tanulmânyainkkal, a nemzeti hagyomânyôrzés megerôsitésével,
ùjraélesztésével. De lehet azt feléleszteni aprô, jellemzô epizôdok
felsorolâsâval és kiértékelésével, annak szellemi ébrentartâsâval.

Egy kis példa jutott eszembe. Egy âtmeneti orosz hadifogoly
tâborban, valahol Moszkvâtôl délkeletre ùgy adôdott, hogy az én
csoportom nem kapta meg aznapi kenyérjârandôsâgât. Ez azt
jelentette, hogy a napi élelemnek a legfontosabb része elesett. Egy
fogoly életében ez volt a legnagyobb veszteség.

Amint a ffivôn iilve szomorùan néztem azokat a szerencséseket,
akik kaptak kenyeret, megjelent mellettem volt kiképzô tisztem és a
Ludovikân volt osztâlytisztem, akit mâr évek ôta nem lâttam. Az ô
kenyéradagja ott volt a kis, szokâsos falapon félbevâgva.

— Na, Hugo, gyere megessziik a kenyeremet mi ketten.



Minden ellenkezésem hiéba valônak bizonyult. Megettiik kôzôsen
a kenyeret, mint az édes mannât. Ez magyarségtudat. Ez a katonatiszt
hivatâsa magaslatân âllt, tôltôttebe magyarsâgtudatânak szolgâlatât.

Hogyan lehet ezt a szellemet ùjyâépiteni, visszahozni, ismét
nemzeti énûnkké tenni?

Egyszerûen, de sok munkâval és âldozattal. Otthon az elmùlt
néhâny évben a katonai foiskolâkon és mindeniitt mâshol a
tankônyvek âtirâsâval, azokban a magyar hagyomânyok kiérté-
kelésével, a nemzeti gondolkodés kitanulmânyozâséval és magukévâ
tételével kezdték meg a magyar szellem, a magyar haza fogalmânak
tisztàzasât.

Az egész orszâgban az ùj kozoktatâsi rendszer âtformâlâsa, a
tankônyvek keresztény erkôlcsi alapra valô helyezése, a vallâsoktatâs
legalizâlâsa, a tiszta Isten, haza és nentzet fogalmânak erkôlcsi
ùjrarôgzitése; a sziilôk és tanitôk kôzôs, kéz a kérf)eni kapcsolata; a
sport ùjra élesztése voina szukséges a tiszta élet zâlogaként.

Mikor a Ludovika Akadémiân annak idején az évi tômegfutô
sportversenyeket tartottâk, akkor azok szâzadokba csoportosultak, még
pedig ûgy, hogy a beérkezésnél nem az elsôk, hanem az utolsôk ideje
dôntôtte el, hogy melyik szâzad nyerte meg a versenyt. A korâbbi
befutôknak még az is szabad volt, hogy beérkezésùk utân
visszamehettek a hâtul maradôknak segiteni. Miért volt ez igy? Hogy
megtanuljuk, mi a bajtârsiassâg, hogy a magyar katona erkôlcsi
kôtelessége, hogy târsân segitsen, bajtârsânak megadja a kijârô
tiszteletet és megbecsùlést. Ez a szellemi fennkôltség itatta ât a
hazâjâért rajongô magyart és ez vezette olyan tettekre, amelyekre
hazajânak sziiksége volt.

Bizony sokat gondoltam késôbbi, hadifogoly életem alatt erre a
példâra, amikor térdigérô hôban tâborvâltâsok kôzepette hosszù
gyalogmenetben kellett egyik helyrôl a mâsikra menniink. Akkor én
még jô fizikai kondiciôban voltam s tudtam beteg sôgoromon és még
egy mâsik bajtârsamon is segiteni: egyiknek a hâtizsâkjât vettem ât, a
mâsikat meg ketten tâmogattuk a sor kôzepén. Mâs megoldâs nem
volt, csak ùtmenti golyô az ôr gyilkos puskâjâbôl.

Otthon ma folytatjnk ezt a munkât. Volt tiszt bajtârsaim bejâmak
ôrâkat adni, tanitani a katonai foiskolâkra, hogy ezzel is szolgâljâk az
erkôlcsi ùjjâébredés iigyét.

A cserkészek is sokat tesznek ez iigyben. Rengeteg tankônyvet
szâllitottak mâr haza és belekapcsolôdtak az otthoni âtnevelésbe.



A magyar szulôk szerepe ebben az orszâgépitésben egyedûlâllô és
bâmulatos. Ôk ma gyakoroljék nyiltan azokat az erényeket, amelyeket
a kommxmistavilâg aimak idején letiltott és épîtik az ùj ezeresztendôs
magyar erkôlcsi alapot.

Mi a mi munkânk a magyarsâgtudat vonalân?

A magyarségtudatot mindenâron fenn kell tartanunk és tovâbb
kell adnunk a kôvetkezô nemzedéknek, akâr tudnak magyarul, akâr
nem. A szellemet, a magyar igazsâg ugyét, a magyar nép 75 éves
bânatàt, kinlôdâsât, szenvedését, hazàtlansàgât kell zâszlônkra irnunk
és ha a magyar kormâny nem is segit, nekunk kell a magyar ûgyet
segiteni. Az otthoni kormànyzat, mint az elôzô konnàny tette
Kârpâtaljâval, Szlovàkiàval és Romàniàval is olyan alapszerzôdést
kivàn kotni, amelyben Magyarorszàg garantâlja a trianoni hatàrok
sérthetetlenségét. Hàt hova ztillik a magyar? A vilàgon minden
nemzetmk Joga van a szabadsàgra, csak a Trianon igazsàgtalan
rendelkezéseivel sûjtott ezeréves nemzetùnknek nem? Akkor, amikor a
Thanont hazânkra kényszeritô nagyhatalmi tényezôk utôlag maguk
bevallottâk, hogy helytelenul jârtak el.

A magyarsâgtudat âpolâséra itt van az emigâciô jô sajtôja, kivâlô
irô gârdâjaés atmakelsôrangù kônyvei, magyarul és angolul. Ezeket a
kônyveket kell ismertetnûnk gyermekeinkkel és unokâinkkal, hogy ôk
vigyék tovâbb azt a szellemet, amelynek a szolgâlatâba mi mâr
beleôregedtunk és sokan talân bele is fâradtak. A fiatal generâciô, a
magyar cserkészek, a magyar egyesiiletek i^ùsâgi csoportjai, az
egyetemi magyar gârda, a kulfôldi kormânyok életében szolgâlô
magyaijaink, mind kivâlô kôvetei lehetnek a tôrténelmi
Magyarorszâgnak. A magyarsâgtudat hirdetésével ôssze tudjâk
hangolni munkâjukat az otthoni munkâval és hiszem, hogy ez az
akarat és hit, remény és ôntudatos magyarsâgtudat meghozza azt az
eredményt, amelyet kiérdemel szent hazânk annyi szenvedés utân.

Pintérné dr. Pereszlényi Màrta vezette le a péntek délutâni
oktatâsugyi értekezletet. "A média a magyar iQùsâg szolgâlatâban"
cimû bevezetô elôadâsâban bemutatta a Magyarorszâgon ùjonnan
késziiltHUNGAROLINGUA elnevezésû nyelvtanitâsi môdszert, amely
videôt és komputer programot hasznâl a magyar nyelv és kultùra
tanitâsi eszkôzéûl, miként a szokâsos irott és nyomtatott anyag
kazettât.



Bemutatta tovâbbâ, hogy hogyan tanitjâk haladô, egyetemi szinten
a magyar nyelvet filmelôadâsok, folyôiratok és mâs, Magyarorszâgon
és kûlfbldôn megjelent kiadvânyok ùtjân.

Befejezésûl a hazai ùj tanitâsi môdszert ismertetô lapokat osztott
ki a kôzônség kôzôtt kiprôbâlâsra és esetleges alkalmazâsra.

Dr. Ludànyiné Nàdas Parmi (Ada, OH):

EGYAMERIKAIMAGYAR TANÀRNÔ
ADAI-DEBRECENITAPASZTALATAI

Elôadâsom rôvid beszâmolô, amely hârom témakôrt foglal magâ-

(1) A magyarorszagi iskolarendszer, (2) ôsszehasonlitâs, milyen
kétségtelen elônyôket nyùjtanak mind a magyarorszagi, mind az
amerikai iskolék, (3) biztatés, hogy fiataljaink hasznâljâk fel ad adôdô
alkalmat arra, hogy Magyarorszâgon tannljanak.

Jelenleg a magyarorszagi iskolarendszer a diâkokat két iskolâba
osztja: az âltalânos elemi iskolâba, amely 1-8 osztâlybôl tevôdik ôssze
és a gimnâziumba, amely négy évfolyambôl âll.

A diâkok az 5-ik osztâlytôl kezdve 12-14 tantârgyat tanulnak:
matematika, fizika, biolôgia, kémia, magyar nyelvtan, magyar iroda-
lom, angol, technika, tôrténelem, foldrajz, rajz, zeneés testnevelés.

Az 5-ik osztâlytôl kezdve fokozottabb kôvetelményeket tâmaszta-
nak veliikszemben. Nagyon jôl kell tamilniuk, hogy bekeriilhessenek a
gimnâziumokba.

Ezzel szemben, itt Amerikàban, a végzettségi eredményre valô
tekintet nélkiil mindenkit felvesznek a gimnâziumba, tehât nem kell
nekik ezért megkiizdeniùk. Esetlegcsak nagyobb vârosokban tudnakjô
végzettségi eredményuk alapjân jobb privât gimnâziumokba bekerulni.
Itt sok lehetôsége van a fîatalnak kiilôn programon is részt venni, ha jô
tanulô, ami âltal jobban fel tud késziilni az egyetemre. Ilyen
programok kôzôtt van pl. az "Enrichment" és "TAG" program.

Magyarorszâgon az âltalânos iskolâkban a tehetséget nemveszik
fîgyelembe, azaz a legtehetségesebb diâk és a leggyengébb egyosztâly-
ban talâlhatô. Itt, Amerikàban, legalâbb olvasâsban és matematikâban
kiilôn csoportokra osztjâk a diâkokat tehetségiik szerint és igy mind-
egyik csoport tagja a maga tehetségéhez mérten haladhat elôre, gyor-
sabban vagy lassabban.



Magyarorszàgon sokkal nagyobb hangsùlyt fektetnek a szôbeli
feleletre, sôt az osztâlyban csak szôbeli vizsgâk vaimak még a mai
napig is, ami nagyon jôl felkésziti a diâkokat szôbeli felelésre, de
gyengébbek maradnak az irâsbeli vizsgâkon. Ennek forditottja a
helyzet itt, Amehkâban.

Ami az egyetemre valô felvételt illeti, Magyarorszàgon a graduâlô
gimnazistâknak csak kb. 6 %-a keriilt be régebben egyetemre. Az
elmùlt 2-4 év ôta ez a szâm kb. 9-10 %-ra emelkedett. Hz jelenti, hogy
minden 10 diâkbôl csak egyet vesznek fel az egyetemre. És miutén
meg van szabva, hogy szakonként hâny diâkot vesznek fel, lehet, hogy
valakit felvesznek az egyetemre ugyan, de nem tanulhat abban a szak-
ban, amelyben szeretne. Itt, Amerikàban a gimnazistâknak legalâbb is
60 %-a elkezdi egyetemi tanulmânyait. Persze nem mindegyikiik végzi
be a 4 évet. Néhâny szakteriilet kivételével a diâk âltalâban azt a târgy-
kôrt vâlaszthatja, amire kedve van. Arra képezheti ki magét, amire
szeretné, ha el tudja végezni. Itt bârmilyen korban mehet valaki
egyetemre, sôt késôbb visszamehet és folytathatja tanulmânyait vagy
esetleg pâlyât is vâltoztathat. Ez a lehetôség nincs meg Magyar
orszàgon.

Môdszertani megfigyelés talân itt megemlithetô; Amerikàban sok
mindennel kisérleteznek. Râjôttek arra, hogy a bâtoritâsnak van talân
a legtôbb hatâsa a diâkokra. Tehât biztatjâk a gyerekeket, legyenek
azok bârmilyen tanulôk. Ezâltal vaimak diâkok, akik behozzâk a
kiilônbséget és nagyon jô tanulôkkâ vâlhatnak. Idâig Magyarorszàgon
még a régi môdszert hasznâltâk tôbbnyire, megszégyenitették a
diâkokat, azzal prôbâltâk râvenni ôket, hogy jobb eredménnyel végez-
zenek. Ez sok esetben tôbb kârt okozott, mint amit segitett volna. De
most Magyarorszàgon komoly fejlôdést lâthatunk pedagôgiai téren. A
két orszâg ôsszehasonlitâsa pedagôgiai szempontbôl arra mutât, hogy
mindkét orszâg tanulhatna a mâsiktôl.

Magyarsâgunk és anyanyelvunk megôrzése és âtadâsa érdekében
nagyon fbntos, hogy gyermekeink megtanuljanak magyarul imi és
olvasni, tanuljanak egy kis tôrténelmet, fôldrajzot, néprajzot és irodal-
mat, amely ismereteket legjobban a hétvégi magyar iskolâkban és a
cserkészeten tudjâk elsajâtitani. Ezért nagyon fontos, hogy oda
jâijanak. îgy a gyerekek ott egy életre szôlô, komoly alapot kapnak.
Ezt még fokozhatjukazzal, ha Magyarorszàgon is jâmak iskolâba.

Ezért azt szeretnémjavasolni, hogy amennyiben csak lehetséges, -
gyermekeiket magyarorszàgi iskolàkba, legalàbb egy-két esztendôre
kuldjék a kulfôldi magyar szàrmazàsû szûlôk.



A legideâlisabb helyzet az volna, ha legalâbb egy sziilô elkisémé
gyermekét és ez alatt az idô alatt egyutt lenne vele. Bârmennyire is tud
ugyanis a fiatal magyarul îmi és olvasni és beszélni, mielôtt odamegy,
magyar szôkincse jôval szegényebb lesz az otthoniakénal. Ezért
nagyon lassan halad majd elô az elsô 4-6 hétben. îgy a sziilô âtsegît-
hetné gyermekét esténként tiirelmesen a kezdeti nyelvi nehézségeken.

Egy-két évi magyarorszâgi iskolâban eitôltôtt idô nagy élmény
lennea kuLfôldi magyar fiatal szâmâra. Életre szôlô barâtsâgok alakul-
hatnak ki és a fiatal egy hosszabb ottlét alatt megszereti Magyarorsza-
got, lelkében hozzâ is kapcsolôdik. îgy sajât tapasztalatait adja majd ât
gyermekeinek.

Abelovszky Eliz (Worthington, OH):

IFJÛSÀ G ERKÔLCSI ÉS MAGYAR SZELLEMÛ
OKTATÀSÀNAK FONTOSSÀ GA

Miért fontos a nemzeti nevelés a XXI. szâzad kiiszôbén? Hiszen

majdnem minden politikus szerint a nemzeti âllamok kora lejârt mâr
Eurôpâban is.

Részben ez îgy igaz: a nemzeti âllamok kora lejârt! Ennek fényes
bizonyitékai vagyunk mi is, — amerikai magyarok!

De a nemzetek kora nem jârt le, — ennek is bizonyitékai vagyunk
mi, akik belenôttunk egy fiatal âllam polgârsâgâba; részt veszunk ùj
hazânk ôrômeiben, gondjaiban, — nemrégen vâlasztâsi harcaiban is.
Tehât a nemzet fontossâgât ennek a fiatal nemzetnek életében is
lâthatjuk, amelynek még nemzeti neve sincsen. Amerika Amerigo
Vespucci keresztneve adta fôldrajzi névbôl vette nemzeti nevét is.

Azonban eimek a "baby-nemzetnek", amely szinte a szemûnk
lâttâra lett nagy nemzetté — honvédelme, hatârôrsége, kormânyzâsa,
célja, terve kôzel azonos minden nemzeti âllaméval —, még olyan régi
nemzetével is, mint a magyar.

Amikor a nyugtalan vilâgban valamely nép a USA nemzeti
érdekeit sérti, mint pl. az irâni vâlsâg idején, egycsapâsra olyan
egységes lesz ez a sok népbôl ôsszeolvadt emberi kôzôsség, amilyen
egységre mâr régôta sôvârgunk a Kârpât -medencében.

Minden nép Ugùsâgânak sziiksége van nemzeti nevelésre, mert
tôbbek kôzôtt ez az âllam ôsszetartô oreje. Nemzeti ôntudat nélkiil
elsorvad a nemzet! Az ùj nemzedék — nemzeti ôntudat nélkul —
csak magyarul beszélô kozmopolita lesz, s lassan elszegényedik.



elsorvad a maga nyelve is. Ez a tragédia a Habsburg uralom alatt
egyszer mâr bekôvetkezett, amikor a magyar nyelv fôként a parasztok
nyelve lett csupân. A mùlt szâzad hazafias lelkû iQû târsadalma tette
nyelvunket ismét az egész magyar nép nyelvévé és gazdag, mûvelt,
enrôpai nyelv lett a nyelvùjltôk nagyszerû munkâja révén. Azonban ez
nem egy nyelvtudomânyi bravùr volt csupân, hanem a hazaszeretô,
mûvelt târsadalom csodâlatos cselekménye, amikor a vezetôréteg ùjra
megtalâlta ùtjât vissza a nemzethez!

Minden nemzeti irânyzat hazaszeretetre nevel. Ez a szeretet
nemcsak egy politikai hatârokon beliil lévô haza szeretete, hanem
annak népe, nyelve, tôrténelme, kultûrâja, amit szeretni, megôrizni,
âpolni, tovâbb fejleszteni kell. Ezt olyan szinten és hatâsfokon kell
cselekedni, hogy ôntudatra ébredjen a kôzômbôs is.

A nemzeti nevelés és a népek ôntudata ébrentartasânak igénye
ismét jelentôsen nôvekszik a vilâg minden mûvelt nemzetének vezetôi
és nevelôi elôtt. Fôleg azért, mert az "egy vilâgrendre" tôrekvés,
nemzeti ôntudat nélkûl, a nemzet faji értékeit fenyegeti. A nemzetre,
vagy fajtâra jellemzô tulajdonsâgok, hagyomânyok, évszâzados
megfigyelésen alapulô népi bolcsesség, és egyéb kultùrkincsek az
emberiség gyôngyszemei. Ezek teszik érdekessé a nemzetek fiait
egymâs elôtt, ezért utazunk turistaként idegen orszâgokba vagy
olvasunk mâs népek hazâjârôl, életmôdjârôl. Az iQùsâgot a nemzeti,
erkôlcsi és tudomànyos nevelés értékes ôsszefonôdâsâval tudjuk
szinesebbé, mûveltebbé, boldogabbâ és emberileg is jobbâ tenni. Ha a 3
kôzul csak egy is hiânyzik, akkor olyan âllapot kôvetkezik be, mint
amikor a 3 lâbù széknek az egyik lâba kitôrik: elveszti egyensùlyât.

Manapsâg talân nincs kényesebb târgykôr a vilâgon, mint nemzeti
érdekekrôl beszélni. A liberâlisok és a hozzâjuk csatlakozô még
nemzetietlenebb târsaik, azonnal jobboldali irânyzatot, nacionalizmust,
faji turelmetlenséget emlegetnek, s gyakran keményebben harcolnak a
nemzeti érdekek hivei ellen, mint a kôztôrvényes bûnôzôk ellen.
Sokszor még azt is elfelejtik, hogy sajât fizikai és anyagi biztonsâgukat
is a tôrvénytisztelô, sajât munkâjukbôl élô, jôlnevelt polgârok
âllamrendje biztositja.

Sokezer éves kultùrânk, igazi tôrténelmûnk, nemzeti érték, s ezek
tanitâsa nem nacionalizmus. Ezek ismerete ad egészséges egyéni és
nemzeti ônértékelést. îgy szereti meg népét és hazâjât a modem iflù
hazafi.

Hadd szôljak néhâny szôt a modernségjôl is. Némelyek azt hiszik,
hogy mindent le kell rombolni, ami régi, még akkor is, ha jobb volt.



mint az ùj, mert a modemizmus ùtjâban âll. Itt szeretnék 2 emberi
mondâst ôsszehasonlîtani. Az egyiket az egyre zsugorodô, nem régen
még hatalmas Lenin mondta, aki szerint: "Le kell rombolni a régi
vilâgot és maris ùj vilâgot teremtettiink." A mâsik mondés tôbb, mint
2000 éves, Hippokratész mondta: "Aki a multat elvetve vagy
lekicsinyitve keres vagy megtalâltnak vél ùj utakat vagy ùj rendszert,
az vagy csalôdik vagy csal." Leninék csalâsa vagy csalôdâsa vitte
bukâsba és iszonyatos testi-lelki nyomorba a fél Eurôpât.

De menjiink vissza a modernséghez.

A modernség sem nem irâny, sem nem éllapot és minden esetben
relativ! Attôl fiigg, mihez viszonyitjuk. A modernség az egyenlôtleniil
fejlôdô orszégok, embertipusok, tudomânyos nivô vagy technikai
fejlôdés egyik pôlusa. A fejlettebb a modemebb. S âllandôan vâltozik.
Az ugrâsszerû fejlôdés rôvid idô alatt modemné tehet egy addig
elmaradt egyént vagy orszâgot.

A nagymùltù magyar kôzépiskolâk modemebbek voltak, mint az
ôket felvâltô oktatâsi rendszer a mâsodik vilâghéborù utân. Ezek— a
nagy szâzalékban egyhâzi iskolék— voltak a nemzeti és erkôlcsi élit
megteremtôi. Volt diâkjaik épjjenolyan kitûnôen szerepeltek a Kârpât-
medencében, mint szerte a vilâgon, a névtelen alkotô munkâtôl a
Nobel-dijig. Az idei 2 ùj, magyar szuletésû Nobel-dijassal egyutt
tizenegy kivâlô tudôst adott kicsiny népùnk a vilâgnak, csak ebben az
évszâzadban.

Szentgyôrgyi Albertet kivéve, valahânyan ùj hazâjukban végzett
kutatô munkâért kapték ezt az elismerést. Azonban mindnyâjan
tudjuk, hogy nem az észt és az alapmûveltséget adta az ùj haza, hanem
a kutatô munkâhoz szukséges anyagi alapot. A magyar iskolék adték
az alapképzettséggel egyutt azt a tudoményos szemléletet és
érdeklôdést, ami az ismeretek birtokéban, buzdit arra, hogy
felfedezziik, ami még ismeretlen, vagy rejtve van a jelenkor
étlagembere elôtt.

Ezt a tudoményos végyat a létnoki erejû kôltô, JôzsefAttila, igy
fejezte ki az 1930-as évek elején egyik nagyszerû versében, hogy:
"rakétén repulûnk majd a mûvelhetô csillagokba."

Albert Einstein, akit nem lehet sem a nemzeti, sem a keresztény
érzések megszéllottjénak nevezni, nagyon bôlcsen mondta: "A
tudomény hit nélkiil béna, a hit tudomény nélkiil vak." (Science
without religion is lame; religion without science is blind.) Ez a tudôs
elme ùgy kapcsolta ôssze a hitet és a tudoményt, ahogyan ezt nemcsak
az ôsszekuszéltan lébadozô mai Magyarorszégon nem lehet, hanem itt.



Amerikâban sem, a mindenûtt jelenlevô, nemzeti és erkôlcsi értékek
ellen lâzadôk miatt.

Tôbbszôr hazalâtogatâsom alatt, amerikai tapasztalatom alapjân
vizsgâltam meg a jelenkori magyar rQùsâgot, és egy nagyon érdekes
azonossâgra bukkantam: Magyarorszégon is és a USA-ban is, a mûvelt
és vallâsos sokkal jobb hazafï, mini az ellenkezô vagy kôzômbôs
csoport. Vagyis: a vallâserkôlcsôs mûveltség Jobb hazafiakat nevel
minden hazânak.

Egyre tôbben tudjâk, hogy a majdnem hâborûs méretû nemzetkôzi
kriminalizmus vezetôi és tagjai, nagy szâzalékban, a mûveletlen és
kozmopolita tàrsadalmi rétegekben nôttek fel, a hivô élet egészséges
kontrolja nélkiil. A kommunizmus istentelen vallâsa sok ilyen
târsadalmat létesitett vilâgszerte. Ennek a kriminâlis csopoitnak a
sajât nemzete érdeke, jôléte, jôhire, vagy honfitarsainak élete
ugyanûgy nem jelent semmit, mint a mâs nemzeteké!

A nemzetnevelés keretében foglalkoznunk kell egy masik kényes
kérdéssel, ami velûnk, magyarokkal szemben igen nagy szâzalékban
mindig igazsâgtalan vâdaskodâsokban végzôdik. Pedig még magyar
szavunk sincs râ. Idegen szôval irredentizmus vagy reviziô a neve.

Azonnal irredentânak nevezik azt az irôt, vagy politikust, aki a
mai hatârainkon kiviil élô magyarsàgnak emberi jogokat kérni
merészel. Vajuon miért bûn ez, az emberi jogok hôskorâban? S ha azéri
bûn, mert ôk magyarok, akkor ez diszkriminâciô, ami modem
korunkban nagyobb bûn, mint egy nemzethez tartozâs. A mai
hatârainkon kivul élôk egy évezrede laknak mai lakôhelyiikôn, ahol
korâbban vagy senki sem lakott, vagy régebbi magyarfajù népek éltek
ott, mint pl. a székelyek, avarok vagy a mai horvâtok ôsei, akik
anthropolôgiailag még ma is magyarok. Ebben az évben hangzott el
Szlovénia amerikai kôvete szâjâbôl az a mondâs, hogy ôk még mindig
nosztalgiâval gondolnak arra az idôre, amikor Horvât-Szlavônia Nagy-
Magyarorszâghoz tartozott. A mai âllapotokat figyelembe véve,
kônnyen elhissziik ezt neki. Mai hatârainkon kiviil élô magyarsâg
sohasem lépte ât hazâja hatârât, - hatâr lépte ât ôket.

Azonkiviil, miért nem lehet emberi és nemzeti jogokrôl beszélni
azzal a fôldterulettel kapcsolatban, ami csak 74 éve nem a mienk?
Ezer éven ât a mienk volt!

Arab szomszédjain kiviil, senki sem vâdolta meg pl. Izraelt, mert
visszakôvetelte 2000 éve elvesztett hazâjât; Sadat, egyiptomi elnôkôt
sem vâdoltâk irredentizmussal, mert nem mondott le a majdnem
lakatlan, sivatagos Sinai félszigetrôl. Sôt, még a németeket sem



bântotta senki, mert nem mondtak le jogaikrôl az ônâllô "szocialista
orszâggâ" vâlt Kelet-Németorszâg "bekebelezésérôl." Akâmiivel
vâdolnak bennûnket, sziinlelenul harcolnunk kell elszakitott
testvéreink emberi jogaiért, anyanyelvû iskolâikért, a magyar szellemi
és tàrgyi kultûra megtanulâsànak Jogaiért. S ha a primidven
nacionalista elnyomôik ezt képtelenek megadiii nekik, amit a vilâg
minden tâjân az ENSZ is megkôvetel a tagâllamok kormânyàtôl, akkor
adjâk vissza nektink ezeket a népeket -, a teriilettel egyutt.

Magyarorszàg megcsonkitâsa Eurôpa bûne volt, a Habsburgoktôl
kezdve az angolszàszokig. Dolgozzunk azért, hogy a megcsonkitô
hatalmak léssék be iszonyatos tévedéseiket és jô leUdismerettik és sajât
boldogabb jôvôjûk érdekében, tôrténelmi igazsâgszolgâltatâssal tegyék
azt jôvâ.

A hazai magyarsâgot pedig neveljûk és biztassuk arra — a
mindenkori kormânytôl a legkisebb magyar âllampolgârig —, hogy
érezzék ét a tôrténelmi felelôsség sùlyât; dolgozzanak és
imâdkozzanak érte; illesszék be, mint tavlati lehetôséget a reélis
remények kôzé, igy vâllalva lâncszem létiink nemzetmegtartô szerepét.

Nevelési program

Csak néhâny, àltalam is emlitett nevelési feladatot sorolok fel:

1. A primitiv nacionaiizmus és a nevelés. Ujséghirekbôl tudjuk,
hogy gomba môdra szaporodnak az ùn. "bôrfejûek" vilâgszerte. A
legdrégâbb és a legeredménytelenebb harc ellenûk utcân, gumibottal,
karhatalmi erôvel, mert ezzel a romantikâjât vagy talân harcuk hôsi
értékelését teremtjiik meg. Olcsô és eredményes az a harc, ha a tiszta
hazafisâg és a felebarâti szeretet alapjân kôzelitjiik meg a problémât. A
krisztusi normék szerint mindenki felebarâtom, akàrmilyen fajù,
vallâsù vagy târsadalmi âllâsù, s ùgy kell szeretnem ôket, mint
ônmagamat. De ez nem jelenti azt, hogy a sajât népemet nem
szerethetem minden mâs nemzet fiainâl jobban. Ez olyan, mint a
sziilôi szeretet: egyetlen sziilôt sem lehet elmarasztalni azért, mert a
sajât gyermekét jobban szereti. De azért el lehet, sôt el is kell itélni, ha
a mâsok gyermekeivel szemben igazsâgtalan.

2. Az ônmagunk szeretete is — ami a felebarâti szeretet mércéje a
krisztusi filozofîa szerint — nagyon értékes nevelési eredmény,
aminek okos meghatârozâsa ùtjân nemcsak az ônzést csôkkentjùk,
hanem testi-lelki értékeinket, egészségunket is ôyjuk mindenféle kâros
szenvedélytôl. És megtanitjuk gyermekeinket, hogy a rendelkezésiikre
âllô idôt a lehetô legjobban hasznâljâk fel életuk minden idejében. Ez



azt is jelenti, hogy a tanulâs idôben magasabb mûveltségû, az élet
alkotô korszakâban értékesebb, teremtô, javakat létrehozô emberekké
vâlnak.

3. Az w/ vilàgrend (New World Order) olyan, mint a televiziô
vagy akârmelyik més, ûj emberi talâlmâny: lehet âldâs is, âtok is.
Nekiink kell megtanulni bolcsen élni vele. Ha egy foldrajzi térség
âHamai egyformén békés egytittélésre, egymâs megbecsulésére nevelik
gyermekeiket a szomszéd âllamok népével szemben, akkor csodâlatos
vâltozâsokra szâmithatunk.

4. Az igazi hazaszeretetre nevelés az egyik legjobb môdszer a
természet védelme szempontjâbôl is. Ha megvizsgâljuk azoknak a
népeknek hazâjât, amelyek eiszennyezték a vizet, foldet, levegôt és az
emberi lelkeket, feltehetjùk a kérdést: kinek ârtottak elsôsorban? Egyes
tudomânyos felmérôk szerint pl. a volt Szovjetuniôban vannak olyan
teruletek, amelyeknek 2000 évre is sziikségiik lesz, hogy
feltisztuljanak. De, ha csak néhâny évtizedrôl kell beszélni, az is
minimum két nemzedék! Vajjon elôfordulhatott volna-e mindez, ha
annak a népnek szôvetségi, âllami és helyi vezetôi igazân szerették
volna hazajukat? Nem szeretném, ha ugyanezt a kérdést kellene
feltennûnk rôvidesen a Dunâval kapcsolatban is.

5. Hâla Istennek, egyre tôbben vagyunk, akik keményen
dolgozunk az ellentink terjesztett ràgalmak ellen. Miutân ezek
nagyrésze hazug râgalom, kônnyû gyôzelmiink lehetne, ha teljesen
legyôznénk azoknak a honfitârsainknak kôzonyét, akik vezetôi
lehetnének ennek a harcnak. Itt hazai személyekre és intézményekre is
gondolok. De a kiilfoldi magyarség is sokkal tôbbet tehetne, mint
ameimyit eddig tett!

Az elsô dolgunk, hogy napra kész âllapotban legyen minden
érvelésùnk. Csak tudomânyos, tôrténelmi igazsâgokat hirdesstink. És
nagyon ébereknek kell leimntink a féligazsâgokkal szemben. Most
csak egy ilyent emlitek meg, de ez sok teriiletre jellemzô; 1969-ben és
1979-ben a volt Szovjetuniôban kiadtak két - nagyon szép -
bélyegsorozatot, természetesen orosz szoveggel. Nem régen, a
bélyeggyûjtôk szâmâra elkuldte ezt az amerikai posta is. A szoveg
magyar forditâsa ez: 50, illetve 60 éves a Magyar-Szovjet Kôztârsasâg.
Angolul: Hungarian-Szovjet Republic.

Miutân ez tôbb, mint 20 éwel ezelôtt volt, és egyetlen egy magyar
sem tiltakozott ellene, csoda-e az, hogy egy fizikus barâtunkat ilyen
cimzésû levéllel hivtâk meg: neve, utca cime alatt ez âllt: Budapest,
C.C.C.R. — ami a Szoyjetuniô nemzetkôzi rôviditése volt.



A jubileumi bélyegsorozat az 1919-es, 100 napig tartô
kommunista rémuralmat ûgy tûntette fel, mint egy elismert jogâllam
tôbb, mint fél évszâzados létezését, aminek immâr 50-70. évfordulôjât
"iinnepelhetjiik. " Sokan nem tudjâk ezt, s én sem tudnâm, ha a féijem
nem gyûjtene bélyeget.

5. Az igazsàg kideritésére két olyan irânybôl jôn komoly akadély,
amire igen sokan nem is szamitanak, mert nagyon gyakran igen derék
emberek vannak mind a két csoportban. Az egyik csoport a hazai 40-
50 év alatti emberekbôl, a mâsik a kôzel azonos korù, ktilfbldôn élô
felnôttekbôl âll. Az otthoniak azért nem tudjâk az igazat, mert hazug,
vagy nagyon elferditett tôrténelmet, irodalmat tanultak. A hazâjuktôl
tâvol felnôvekedôknek nem volt vagy igényiik vagy lehetôségiik, hogy
megtanuljâk. Egyetemi szinten pedig sok esetben az agymosâs
fogalmât érintô volt, amit tanulhattak. Személyesen ismerek olyan
mûvelt magyar sziiletésû vagy magyar szârmazâsù egyéneket, akiknek
doktori disszertâciôjât visszaadtâk azzai a megjegyzéssel, hogy nem jô
forrâsmunkâkat hasznâltak és javitsâk ki az âltaluk ajânlott forrâs-
munkâk szerint. Hiâba hivatkoztak arra, hogy disszertâciôikban az
igazat irtâk, azt a kényszeritô kérdést adtâk fel nekik, hogy akamak-e
doktorâlni vagy sem.

A téma temérdek, idônk rôvid, de ha felosztjuk a témât aszerint, ki
mihez ért jobban vagy milyen teriileten tud nagyobb hatâsfokkal
mûkôdni, akkor nagyon sokkal tôbbet tudunk elvégezni, mint
szervezetleniil. Régen ùgy mondtam ezt, hogy tanuljunk a régi
gôrôgôktôl, akik nemcsak a demokratikus komânyzâst osztottak fel,
hanem még az isteneik is szakositva voltak: mindeniknek meg volt a
sajât hatâskôre.

Kiràly Izabella volt orszâggyûlési képviselôszintén hangsùlyozta
felszôlalâsâban a magyar ôntudatra valô nevelés sziikségességét.

Dr. DobosKrisztina(^viàape^y.

A MAGYAR KÔZOKTATÀS
JÔVÔJE ÉS LEHETÔSÈGEI

- kivonatosan -

Az elmùlt négy évben elindult hazânkban egy fejlôdési folyamat
az iskolai oktatâs terén. Mig 1989-ben 8 egyhazi gimnâzium volt
Magyarorszâgon, ma 94 van, 50 ôvoda és tôbb mint 10 âltalânos
iskola.



A kulfbldi magyarsâg sokat segithetne gyermekei magyarsâgluda-
tânak megerôsîtésére, ha hazakiildenék ôket az anyaorszagba, nem
letelepedni, mert természetes, hogy a csalâdhoz ragaszkodnak, de hogy
megismerkedjenek Magyarorszâggal, kapcsolatokat szôjjenek az ott élô
diâkokkal, amikor sokkal inkâbb éreznék, hogy a magyarsâghoz
tartoznak. Az a kôtelességunk, hogy biztosîtsuk gyermekeink szâmâra
azt a lehetôséget, hogy bârhol éljenek is a nagyvilâgban, a magyar
kultùra letéteményesei legyenek és érezzék, hogy kôtelességûk magyar
nyelviinket âpolni, megtartani és magyarsâgunkat képviselni.



A HAZAIVALASZTASOK

EREDMÉNYE

Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA^;

A VÂLASZTÀSOK TANULSÂGAI

A vâlasztâs utân megâllapîthattuk, hogy sem a plakâtok, sem a
szôrôlapok nem hatottak sokat a magyar vàlasztôkra. A FEDESZ-nek
tôbb milliô plakétja volt és mégis, csak igen kevés szavazatot kapott.

A MET plakâtjai, az emberek véleménye szerint, mûvésziességben
és kifejezô erôben, tùlhaladték a tobbi plakétot. A MET-be tômôriilt
képviselôk kérése az volt, hogy mi "kûlfbldiek" ne avatkozzunk be
abba, hogy ki kire szavazzon. Kéréstikre a MET feladata az volt, hogy
olyan plakâtokat és szôrô-cédulâkat készitsen, ami a vâlasztôkat
szavazâsra ôsztôkéli. Ez meg is tôrtént. A hivatalos jelentések azt
mutattâk, hogy tôbb ember ment ki szavazni, mint az eurôpai âtlag,
valamint tùlhaladta az 1990-es vâlasztôk szâmât. A hazai képviselô-
jelôltek azt hitték, ha tôbben meimek ki szavazni, akkor a reform-
kommunistâk és târsutasaik nem nyerhetnek. Ebben sùlyosan tévedtek.
A gyôztes pârtok kiértékelték a lengyelorszâgi és a baltiknmi
vâlasztâsok eredményeit és a propagandâjukat ezek szerint nem a nép
eszéhez, hanem a gyomrâhoz igazitotték. Igy azok utôdai, akiket mint
"kulâkokat" kiirtottak, mint megbizhatatlan vârosi polgârokat ki-
telepitettek, az 56-os szabadségharc utâni megtorlésban megôltek vagy
mâs modon sanyargattak, a reformkommunistak s azok târsutasai
igérgetésének hatâsâra hagytâk magukat félrevezetni.

A hiba az volt a nemzeti érzésû jelôltek szâmitâsâban, hogy az
MDF-bôl kivonult képviselôk mind sajât pârtot alapitottak és a
vélasztâson egymâs ellen harcoltak. Mivel a szavazatok 5 %-ât sem
nyerték el, mind kiestek. Inkébb maradtak volna benn az MDF-ben,
mint nemzeti eszmék élharcosai. Az amerikai republikânus pârtnak is
van bal és jobb kôzepe. Miért nem lett volna az akkor
kormânytôbbségben levô MDF-nek?

Tôbben a képviselôjelôltek kôzul nekiink azt mondtâk, hogy a
magyar nép majd megmutatja, hogy kiveri a vâlasztâson azokat a



parlamentbôl, akik az ukrân âllamszerzôdésre szavaztak. Ezt is
elhittiik nekik és vârtuk az eredményt. Ôk kértek minket, hogy mi,
akik nyugatra mentiink, ne befolyâsoljuk a magyar népet, hogy kire
szavazzon. Ûgy lâtszik, hogy ebben is tévedtek. A magyar nép a
magyar—ukrân szerzôdéssel nem tôrôdve éppen azokra nem szavazott,
akik "hazafiségbôl" az ukrân szerzôdés ellen szavaztak.

A legnagyobb hiba azonban az volt, hogy a nemzeti erôk
tûlsâgosan egyoldalùan ôcsâroltâk a kormânyt és nem ejtettek az
elmùlt négy évben a kommtmistâk ellen sok szôt. A vâlasztâs elôtti
napokban a magyar televiziôban sorozatos dokumentâciôkat adtak a
kommunistâk rémtetteirôl. A képek megrâzôk voltak, de a fiatalok ûgy
nézték azt, mint "horror" filmet szoktak. Sokan kinevetik a kihalôban
levô aggastyân-hôsôket, akik most nem a kommunistâkat szidjâk,
hanem egymâs ellen acsarkodnak.

Ahol én jârtam, senki nem hallott arrôl, hogy a kâdâri
kommunistâk hùsz milliârd dollârt vettek fel, aminek egy részét, Isten
tudja, hova tették és màsik részébôl a "puha-kommunizmust" hoztâk
életre. A kôlcsont most vissza kell fizetni. Mivel az Antall-
kormânynak nem volt napilapja és a televiziôban, valamint a râdiôban
valô levâltâsrôl is lekéstek, a magyar népet nem tudtâk hathatôsan
tudôsitani a meglevô vilâggazdasâgi vâlsâgrôl, amelynek hatâsa
Magyarorszâgon is érezhetôvé vâlt. A gazdasâgi nehézségekért,
amelyeket lényegében a Kâdâr-rendszer okozott, az Antall-Boross
kormânyt okoltâk. Ebben a vâlsâgban még két igen fontos tényezô is
volt. (1) A kommunistâk âltal felvett hiteleket az Antall-Boross
kormânynak kellett visszafïzetni; és (2) a kommunista gazdâlkodâsrôl
a piacgazdasâgra valô âttérés nem mehetett zokkenô nélkûl. Az âtâllâs
eredménye is csak évek mùlva jelentkezhetett.

Az is baj volt, hogy az életiikben elôszôr megvâlasztott képviselôk
még nem tudtâk, hogy hogyan kell a néppel valô âllandô kapcsolatot
tartani. Mi, akik amerikai szavazô polgârok vagyunk, meg akartuk
magyarâzni nekik, hogy Amerikâban a megvâlasztottak hogyan
tâjékoztatjâk munkâjukrôl a mandâtumuk ideje alatt a vâlasztôkat.
Még az âltalunk tâmogatott magyar képviselôktôl is azt a durva vâlaszt
kaptuk, hogy: "Ti csinâljâtok otthon amerikai môdon, mit itt
Magyarorszâgon magyar môdon akaijuk azt csinâlni." El is vesztették
mandâtiunukat.

JAVASLAT

Magyarorszâgon is, Nyugaton is ôssze kell fogni a nemzeti
érzésûeknek. Egységesen kell fellépni és segiteni a jelenlegi ellenzéket.



s elôkészîteni a jôvô vâlasztâsât. Kôzvéleménykutatâst kell végezni
Magyarorszâg minden falujâban és vâroséban, s vâlasztâsi
kôrzetenként kiértékelni a kapott adatokat. Eimek alapjân kell
kidolgozni a nemzeti érzésû jelôltek programjât. Egymés ellen ne
legyen ellenjelôlt.

A Magyar Szellemi Védegylet és a Magyar Jôvôért Alapltvâny
âltal megadott 33 târgycsoportban foglaltakat a nyugati magyarsâg
segltse kidolgozni, amely szintén anyagât képezheti a jôvô vâlasztésa
program tervezetének. Most ne azon tûnôdjiink és sirdogâljunk, hogy
jelenleg kik vezetik a magyar népet. Tôkés Lâszlô pûspok is a MVSZ
kôzgyûlésén azt mondta, hogy Magyarorszâg tôrténelme sorân
"kormânyok jôttek és kormânyok mentek." Egymâsra valô
ùjjmutogatâs helyett készitsùk elô, hogy a demokrâcia jâtékszabâlyain
belûl a jelenlegi vezetôk érdemesek legyenek arra a magyar nép
szemében, hogy megmaradjanak vagy olyan tisztogatast végezzenek az
igérgetôk kôzôtt, amelyet az amerikai nép is végzett a US Kongresz-
szusâban, az 1994 novemberi vâlasztâson.

Aki pedig hazalâtogat, az ne csak a rokonainâl egyen és igyon és
barâtainak mutassa meg, hogy mennyi pénze van, hanem menjen ki a
falvakba és gyûjtse ôssze a nép kivânsâgait, amelyeket az âltalunk
segitendô képviselôjelôltek felhasznâlhatnak. Ha pedig nem tudjâk a
kivânsâgokat teljesiteni, akkor magyarâzzâk meg a népnek, hogy miért
nem. Ne csapjâk be ôket azért, hogy megvâlasztassâk magukat.
Tôrvényt kellene hozni, hogy aki vâlasztâsi triikkôkkel a népet
becsapja, az visszahlvhatô legyen. Ha ezt nem lehet megtenni, akkor a
jelôlt készitsen ônként szerzôdést kôrzete népével, hogy ha hibâjâbôl
eredôen a vâlasztâsi igéreteit nem tudja megtenni, akkor a kôrzete
hivja ôt vissza.

A parlament minden képviselôjének még azt kellene uzenni, hogy
ne a pârtharcban véreztessék el gazdasâgilag a magyar népet.
Pârtâllâsra valô tekintet nélkiil csak a magyar nép érdekeit elôsegitô
tôrvényre szavazzanak.

Bànkuty Géza (Holmes Beach, FL):

IGENm, SZUKSÉG VANAZEMIGRÀCIÔRA.
Mi képviseljiik a magyar keresztény nemzeti erôt, a szeritistvâni

gondolatot, 1956 szellemét. Ésa magyar nép môgôttiink van. És mi, a
15 milliôs nemzet vâlasztâsi jog nélkiili tagjai — mert mi csak mâsod-
és harmadrendû lenézett polgârok vagyunk ebben a 15 milliôs mai



magyar klubban —, idôt, anyagiakat nem kimélve rohantunk 1994
tavaszân a vâlasztâsokra haza. Sokan kôzulûnk évek ôta
ôsszekuporgatott pénzecskéjiiket vitték haza, hogy a vâlasztâsokon a
nemzeti keresztény magyarsâgért harcoljanak. Haza akart menni az
emigrâciô, azaz emigrâciô, amely még a szabad magyar parlamenttôl
sem kapta' meg avâlasztasi jogât. De félretettuk megsértôdôttségvinket
és buszkeségûnket. Ki segitsen a negyven év ôta kommunista
agymosâson keresztûl ment népnek, mint mi, akik a szabadvilégban
meg tudtuk ôrizni magyarsâgunkat, lelkiinkben 1944 hôsi halottait és
1956 dicsôséges szabadsâgharcât. Valôban hazamentiink-e? Ahol volt
iskolatârsaink, barâtaink, sôt rokonaink" is ùgy néztek rânk, mint
leprâsokra, a nyugati vilâgban meggazdagodott léhûtôkre, negy-
vennégyes fasiszta csendôrôkre és horthysta katonatisztekre, 47 és 56
kôzôtt bôrtônviselt imperialistâkat kiszolgâlô kémekre, ellen-
forradalmar szabadsàgharcosokra.

1956. oktôber 23. de rég volt! Igaz volt-e? Vagy talân mér csak
fantâziànkban élnek azok a dicsôséges oktôberi napok? Ez a kérdés
foglalkoztat, zaklat ez év dicstelen mâjus 8. ôta. Meg kell kérdeznem
az otthon maradt és 50 év elnyomâsâban szenvedett és szenvedô
népemet: Elfelejtettétek 56-ot? Elfelejtettétek vagy megtagadtétok
apâtokat, testvéreteket, gyermekeiteket, akik vériiket és életuket adtak
azért, hogy emberi méltôsâgotokban biiszkén, szabadon élhessetek?
Nemzetem! Ezeréves tôrténelmed folyamân mindig a zsamoksâg ellen
harcoltâl, kôltôid, irôid tolla ôrizte meg szâmunkra dicsôséges
mùltadat. Csalâdi kôrôdben lelkesen beszéltél nagy szemeket meresztô
gyermekeidnek, unokâidnak magyar nemzeted dicsôséges mùltjârôl.
Biiszke voltâl koronâs piros-fehér-zôld zâszlôdra, és szemeddel ôlted
volna meg azt, aki izléstelenkedik vele. Ugyan gondoltâl-e méjus 8-ân
a doni hôsi halottainkra? Nem bântotta lelkiismeretedet, hogy azokra
szavazol — szabadon —, akik segitették és kiszolgâltâîc azt a
dicsôséges, hatalmas szovjet hadsereget, amelynek "hôs" katonâi
megbecstelenltették anyâtokat, hugotokat, nôvéreteket?

És nem tudok 1956 oktôber 23-ra gondolni, hogy 1994. mâjus 8.
ne jelenjen meg elôttem. Barâtaimmal csiingtunk a televiziô elôtt a
Dunaparti MET irodâban. Amerikai, svâjci, ausztrâliai és hazai
magyarokkal, papokkal, politikusokkal, katonâkkal figyeltiik
megdôbbenve és hihetetleniil, ahogy a jelentések befiitottak. Pest
megye, Heves, a Jâszsâg, minden megye kivétel nélkûl 50 plusz %
arânyban a kommunistakra szavaz. Nem igaz, ez hazugsâg, ez csalâs
—felkiâltâsok tôltik meg a szobât. Nem, az nem hazugsâg és nem volt
csalâs. Ne âmitsuk magunkat tovâbb. Ez a mai magyar generâciô



kiilônôsen a 30 és 50 kôzôttiek lelkében mâr — nem magyar. Minden,
csak nem magyar. Nem az a magyar, amit mi hivunk magyamak. Nem
Kossuth, Széchenyi, Râkôczi, Szent Istvân, Szent Lâsdô és Szent
Margit az ideâljuk, hanem valami mâs, valami idegen, valami, amit én
nem voltam képes megérteni. Tudjâtok, hogy 1956 oktôbere —
amellett, hogy elinditotta a kommunizmus bukâsât—, valahogy vissza
is litôtt? Aczél és târsai râjôttek, hogy szuronyokra csak tâmaszkodni
lehet, de râiilni folyamatosan nem. A véres diktatùra, a kegyetlen
titkos rendôrségtôl valô félelem, nem produktiv. És jôtt a Kâdâr-
korszak. A kùlfoldi hiteleken megvasârolt mindennapi munka
biztositâsa, a balatoni, hévizi, gyulai és a tôbbi 3-4-5 hetes munkâs
iidulések, az adriai tengerpart, a keletnémetorszégi csalâdi
kiràndulâsok, a kényelmes âllami lakâsok, a Trabantok. Kenyeret és
cirkuszt a népnek!

BànkulyGéza, aMETelnôke. (Somogyi Lél)

Az ôvodakban, iskolékban csak az âllam âltal cenzurâzott
kônyvekbôl lehetett tanitani és tanulni. 1956? Az valamilyan nyugati
fasisztâk âltal geqesztett és vezetett munkâs, parasztellenes felkelés
volt, huligânok, horthyista tisztek, csendôrok, volt foldesurak vettek
részt benne, de a magyar munkâs-paraszt osztâly a dicsôséges



komiTiunista part allai vezetett munkâsôrség vasôklével verte szét ezt
az ellenforradalmat és biztositotta a magyar nép helyét a szocialista
téborban. Az aczéli stratégia meghozta gyiimôlcsét: 1994. mâjus 8.-ât.
A nép nem akart tôbbé hallani a 48 és 56 kozôtt bebôrtônzôtt és a
rettegett ÂVOs kommunista pribékek allai megklnzoll, és birôik
embertelen cinizmusâval a hôhér kotelére dobott testvéreikrôl,
apâikrôl. Az igaz, hogy a szoyjet csapatok megszâllâsa sem kellett, de
a nyugali nemzeli emigrâciô még kevésbé!

Nem, nem és nem tudom eLfogadni magyarâzkodâsotokat hazâm
mai fiai! Ne akaijâtok velem elhitetni, hogy azéri szavazlalok hazâmal
lelki, szellemi, erkôlcsi nyomorusâgba dônlôll idegen emlôkôn nevell
jùdâsaira, merl Antall nem vâllolla le éppen azokal, akikre mosl ti
szavazlalok. Ne akaijâlok velem elhitetni, hogy mosl mâjusban a
szakszerû vezelésre szavazlalok.

Tudjâlok, mire szavazlalok? A zsebelekre. Szavazlalok a volt és
jelenleg is komcsikra, féllellélek a pârlâllamban ôsszeszedell
vagyonkâitokat, pârttagségotok allai élvezell poziciôlokat és merl
féllelek a felelôsségre vonâslôl. Valaki ugye a csalâdban pârllag volt és
jobb a békesség.

Igenis, ti, a 30 és 50 év kôzolliek, az ùn. reformkommunisla,
reform-liberâlis, reform népi-nemzeli és ki ludja még milyen ùj
jellegzelességel kilalâlôk. Ti, ti, akik mâjus nyolcadikai
szavazalolokkal megprôbâllâlok megbecslelenileni azl a magyar
oklôber 23.-âl, amire ez a leslében mâr fâradozô, de lelkében mindig
és minden kôriilmények kôzôll megmaradl magyar emigrâns ulolsô
leheleléig bûszke marad.

És mi, igenis, mi pâlcâl lôriink fejelek felell, akik szavazlalok
hazank elnyomôira és pâlcâl lôriink azok feje felell is, akik
kôzômbôsségiikkel lâvol larlollâk magukal, és ezâllal elôsegilellék a
visszarendezôdésl. És pâlcâl lôriink folôllelek is, az ùn. "nemzeti
pârtok" vezelôi felell is, merl egyéni érdekeilekel képvisellélek a
nemzet érdeke felell. Szerelnénk bennelekel lovâbbra is leslvériinknek

hivni, de ma nem ludunk. Ti vagylok azok, akik kilagadlalok minkel,
becsiileles, népùnkérl mindig helyl âlll horlhysla kalonâkal és
csendôrôkel, az idegen szovjel kommunista elnyomâs ellen fellâzadl
és bôrlônbe velell, majd szâmûzôll magyar âllampolgârokal és 1956
szabadsâgharcosail.

Unnepelni Jôlllink és nem birâskodni. Kérlek bennelekel, hogy
bocsâssalok meg ûnnepronlô szavaimérl, de ha nem neklek, akkor
ugyan kinek mondhalnâm el fâjdalmamal, fâjdalmunkal.



Ez évben, mâjus nyolcadikân a kommunistâk gyôzelme
pillanatnyilag megrendîtett és megingatot hitemben, de félreâllni nem
tudok és nem is fogok. A Magyar Egyeztetô Testuletet, amit a
kommunista visszarendezôség ellen alapitottunk és amit a magyar
politikai emigrâciô tùlnyomô tôbbsége Ausztrâliâtôl Eurôpâig
elfogadott és magâévâ tett, a vâlasztâsok utân megszuntettuk.
Megalapitottuk viszont agrô/czegei Wass Albert Alapitvànyt, aminek
feladatâul tûztiik, hogy Magyarorszâgon a kozépiskolékban és az
egyetemeken kiirt pâlyâzataival, az igaz magyar tôrténelmet mutassa
be, ismertesse meg az orszâg fiataljaival. Megalapitottam a MET
Publishing Companyt, amelynek feladata, hogy helyet adjon azoknak
az otthoni irôknak, akik nemzeti elkôtelezettségiik miatt nem
jelenhetnek meg. Mâr kibocsâtasra keriilt dr. Zétényi Zsolt kônyve, az
elmûlt négy év politikai, parlamenti vitâirôl. Kiadtam tovàbbâ Berki
Mihàly tâbomok kônyvét Péter Gâbor rettegett âllamvédelmi
hatôsâgârôl, amiben leiija elhùnyt hercegprimâsunk, Mindszenty
Jôzsef39 napig tartô kinzâsét. Tôbb irôval és otthoni kiadôval vagyok
târgyalâsban, a jôvô nemzeti irodalom teijesztéséért. Wass Alberttal
tervezunk a magyar csalâdhoz forduini gyerek mesekônyvek
kiadâsâval és teijesztésével.

A nagy szavak ideje lejârt. Szâmunkra mâs ùt nincs, mint a
szabad vilâgbôl forduini hazânk ùj fiatal nemzedéke felé. Inditsunk,
szervezziink mozgalmakat egy-egy fiatal kôzépiskolâs kihozâsâra.
Adjuk meg nekik az alkalmat, hogy ismeijék meg nemzetiink
tôrténelmét, hogy bûszkék lehessenek hazâjukra. Beszéljiink az
elszakitott teruletekrôl, segitsiik Erdélyben, a Felvidéken és Dél-
vidéken élô magyar testvéreinket. Mozgalom induit meg az erdélyi
székelyfalvak megsegitésére. Két traktort sikeriilta mozgalomnak mâr
megvennie és âtadni két erdélyi székely falunak. Most gyûjtiink
floridai magyarok, Wass Albert nevében és tiszteletbeli vezetésével egy
ùj traktorra. Az ùj magyar generâciô nevelése, és a Kârpât-
medencében élô, elszakitott, de magukat magyamak vallô testvéreink
megsegitése legyen a nyugati emigrâciô feladata.

Eleget kértem és eleget kértiik a hazai ùn. nemzeti politikusainkat:
Engedjétek meg, hogy segitsek, engedjétek meg, hogy segitsûnk.
Kérdezem tôletek, nem gondoljâtok, hogy a mai szabad magyar
nemzet fiainak, lânyainak kellett volna hozzânk forduini és keblére
ôlelni minket, azokat, akik szâmûzve lettunk, akik a Don folyôtôl a
Corvin-kôzig harcoltunk, vériinket adtuk, bôrtônôkben ùltùnk hazânk
szabadsâgâért? A vilâgon szétszôrt szâmûzôtt magyarsâgnak
semmiféle jogot, de még csak hitelt sem adott az elmùlt négy év ùn.



nemzeti keresztény magyar politikai vezetése. Hallhatatlan naîvsàg lett
voina még csak csendesen is megemlîteni; kaphatnânk-e széket az
idegen hatalom elnyomâsâtôl felszabadult magyar nemzet
parlamentjében, ahol képviselve lenne a nyugati magyarsâg?
ÔrUljunk, hogy kérvényekkel és illetékek kifizetésével visszakaphatjuk
àlïampolgàrsàgunkat, amiral soha le nem mondtunk. Hogy is van az a
régi szôlas: A môr megtette kôtelességét, a môr mehet! Az emigrâns
magyar is megtette kôtelességét, mi is mehetunk!

Sajnâlom, végtelenul sajnâlom, hogy keserûségemet elhoztam
kôzétek. Ûgy érzem, mindannyiunk keserûsége 1944. màjus 8.
Mohâcsnâl egy méreteiben hatalmas ellenség tudta csak legyôzni és
igâba hajtani a magyart, mâjus nyolcadikân ebben az évben, az otthoni
nép minden kiilsô hatalom fenyegetése nélkiil ônként, szabad
akaratâbôl hlvta vissza hazâja, és 1956 szabadsàgharcànak àrulôit.
Milyen nép ez a mai magyar?

Sokan neheztelték kôztiink Horn Gyulânak kijelentését: "Tiz
milliô magyamak vagyok a miniszterelnôke", nem a tizenôtnek. Horn
Gyulânak—eimek a szabadségharcunkat elârulô, bajtarsaimat
hôhérkézre juttatô miniszterelnôknek—azok legyenek hû magyarjai,
akik megvMasztottâk. Én és mi nem vâlasztottnk ôt, mi nem!
Kôszonjiik, de nektink ô sohase legyen miniszterelnôkûnk.

Mi, régi, és ùjra politikai emigrânsok pedig tovâbbvissziik azt az
égô, izzô magyar fâklyât, amelyet ôseink hagytak rânk, mert tudjuk,
hogy lesz magyar feltâmadâs, tudjuk, hogy ez a fâklya még majd kôrbe
jâija az egész magyar Karpât-medencét. És hogy ez megtôrténhessék,
hatarozzuk el, hogy ott âllunk az ûj szabad magyar fiatal nemzedék
mellett, és minden tôliink telhetôt megtesziink, hogy az ô lelkûkben is
a szentistvâni tôrténelmi Magyarorszâg—ûgy mint 1848-ban—,
tagadhatatlan legyen.

AzÛristen adjonerôt tovâbbi munkânkhoz!

vitéz Serényi Istvàn (Bées, Ausztria):

.4Z EMIGRÀCIÔ DIPLOMÀCIAIFELADA TAI

- kivonatosan -

Szàmolnunk kell azzal, hogy a vâlasztâsok utân kialakult politikai
helyzet a dolgok teimészete szerint még sùlyosbodik a hatârokon beliil
és kiviil egyarânt. Igy, a nemzeti emigrâciôra még gondosabb kôriil-
tekintést és foként kitartâst igénylô munka hârul. Ennek a munkânak
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vitézSerényi Istvàn (Bées,Ausztria), a Vitézi SzékKôzponti tôrzskapitànya.

zômmel a nemzetkôzi fôrumok és befolyâsos kôrôk felé kell irânyulnia.
Akik az elmùlt évtizedek soràn e feltétlenul "csendes" diplomâciai
munka roppant keskeny és kimért ôsvényén iparkodtak haladni,
tudjâk, milyen hallatlan nehézségekkel jâr ez, de azt is, milyen el-
mondhatatlan gyôzelmi élmény néhâny szâzaléknyi siker is! Ha pl. egy
àllamelnôknek vagy hasonlô fontos személynek személyesen adhatunk
ât vagy mondhatunk cl igazsâgunkbôl. Nem kôimyebb, de nem is
kisebb siker egy fontos tollforgatô, ùjsâgirô megnyerése tigyiink érde-
kében—még néhâny mondât erejéig is. És ha szabad személyes
tapasztalatomra hivatkoznom, tôbbet ér ez, mint akâr a nemzetkôzi
sajtôn, kép- és hangmédiân elhangzô személyes nyilatkozat vagy
interjù.

El kell lâtnunk tovâbbra is a szokâsos nemzetkôzi fôrumokat,
fontos kônyvtârakat alapos gonddal dokumentâlt és a cimzett szâmâra
irt "eladhatô" kiadvânyokkal. Ellenségeink hallatlan elônyben vaimak
e tekintetben és Trianon szelleme dôbbenetesen tapasztalhatô. De ne
hagyjunk eluralkodni semmiféle kisebbségi érzést kiizdelmtink sorân.
Ne feledjûk: igazsâgunk érvényesiilése nélkiil nem képzelhetô el
Kôzép-Eurôpa békéje, igy Eurôpakivântjôvôje sem.



Mind otthoni, mind erdélyi kôrutam sorân lâttam elszomoritô
jelenségeket, de lâttam reményt keltô jeleket is. Jôzan higgadtsâggal
kell mériegelntink az évtizedes lélek- és nemzetpusztitô terror utân
beâllt sajnâlatos helyzetet. Feliil kell tudni emelkedniink az emigrâ-
ciôval szemben ma is megnyilvânulô otthoni magatartâson, bârmilyen
igazsâgtalan és fâjdalmas szâmunkra az, mert e môgôtt évtizedek el-
mondhatatlan szenvedése, csalôdâsa, mâig hatô kiâbrândultsâga hùzô-
dik.

Elszakitott testvéreink, sziilôfôldem, a Felvidék, kûlônôsen Erdély
elmondhatatlanul gyôtôrt, elnyomott magyarsâgânak hite, ôntudata
lebegjen elôttiink példaként. Életreszôlô élmény és példa helyszinen
tapasztalni, mint kiizdenek meg szinte naponta magyarségukért leir-
hatatlan kôriilmények kôzott. Lâssuk meg az utânunk jôvôk szemében
pislogô hitet, reményt. Ôleljûk magunkhoz ôket, segitsiik intézménye-
iket, iskolâikat. Ôk a vilâg legtehetségesebb, csodâkra képes iQùsâga,
jôvônk zâloga.

És most, ha ezen a lélekemelôen szép Kongresszuson valami
szépet kivânhatnék, ez leime: Fogjuk meg egymâs kezét szeretetben,
egymâs megbecsulésében a Kârpât-medence minden tâjân és szolgâl-
juk legszentebb iigyunket ésszel, sziwel, rendûletlen hittel és kitartâs-
sal és ne feledjiik, valamikor a perzsa kirâly azt iizente a maroknyi
gôrôg seregnek: "Nyilaink el fogjâk felettetek sôtétiteni az eget." Ôk
ezt felelték; "Akkor is harcolunk, ha âmyékban harcolunk." îgy har-
coljunk mi is igazsâgunk tudatâban és ne feledjiik: Hazânk a Boldog-
asszony orszâga.

Stirling Gyôrgy (Arlington, VA):

ELZÀRKÔZÀS VAGYPÀRBESZÈD

- kivonatosan -

Sokan kérdezik manapsâg ônmaguktôl és barâtaiktôl: milyen
âllâspontot foglaljunk el a mâjusi vâlasztâsok ôta hatalomra keriilt
posztkommunista kormânnyal szemben? Emigrâciôs kôrôkben ez
visszatérô téma napjainkban és a beszélgetések sorân a legkulônbôzôbb
véleményekkel talâlkozik az ember. Van, aki azt mondja: megint
hatalomra kerultek a hajdani kommunistâk, tehât visszajôttek az 1989
elôtti idôk is. Ûjra emigrâciôban vagyunk (ez volt egyébként a
Nemzetôr jûniusi szâmânak elsô oldalân a vezércikk cime is) és ha a
nemzeti emigrâciô hû akar maradni ônmagâhoz és négy évtizeden ât
vallott elveihez, nem tehet mâst, mint ugyanùgy elzârkôzik a jelenlegi



kormânytôl, mint ahogy elzérkôzott a pârtâllami idôkben Kâdâréktôl.
Es tegyiik hozzé: éppùgy visszautasitja a hazai hivatalosak minden
kôzeledési kisérletét, mint ahogy visszautasitotta 1963 és 1988 kôzôtt,
25 éven ât a pârtkormâny és a Magyarok Vilâgszovetsége kôzeledését.
Horn Gyula Idjelentése utân — ô nem akar 15 milliô magyar minisz-
terelnôke lenni, csak 10 és félmilliôé—ùgy tûnik, ez a kormâny még
kevésbé fogja âpoini a jôviszonyt a nyugati magyarséggal, mint ahogy
âpolta az Antall kormâny, amin nem is lehet csodâlkozni, hiszen a mai
malkodô réteg abban a tudatban nôtt fel, hogy a nyugati emigrâciô
széisôjobboldali fasiszta csôcselék, amire kâr idôt és szôt vesztegetni.
Ezt szajkôztâk a fïiltikbe négy évtizeden ât és az agymosâs hatâsa még
ma is tart; a sztereotipiâk és az elôitéletek élnek, amit lemérhettunk
azokbôl a rosszindulatù megnyilatkozâsokbôl is, amelyek az emigrâ-
ciôrôl szôban és irâsban elhangzottak az utôbbi évekfolyamân.

Igen, siirgetôen meriil fel a kérdés: mindannak ismeretében, amit
fentebb elmondtam—felelevenitettem—, szabad-e, érdemes-e tartani
azt a kapcsolatot a hazai rendszerrel, ami az 1990-es ùn.
rendszervâltâs utân kialakult és jâijunk-e be tovâbbra is a washingtoni
kôvetségre vagy maradjunk tâvol a rendezvényektôl, fogadâsaiktôl,
mint ahogy nem léptuk ât az épulet kiiszobét 1989-ig?

Ertelmes ember nem dônt addig fontos kérdésekben, amig ât nem
gondolja annak minden vonatkozâsât, foleg a tekintetben, hogy cui
prodest? Kinek hasznâl, kinek az érdekeit szolgâlja? És ebbôl a
szempontbôl merôben mâs a helyzet, mint volt 5-6 éwel ezelôtt, mint
volt abban az idôben, amikor Magyarorszâgon a kommunista diktatùra
irralkodott.

Az elsô és legfontosabb kulônbség, hogy az a rendszer, ami 1948-
tôl, a Fordulat Évétôl uralkodott hazânkban (amikor megsemmi-
sitették, meghamisitottâk az 1947-es ôszi vâlasztâs eredményét,
ônâllôsâga feladâsâra kényszeritették a szociâldemokrata pârtot és
felszâmoltâk az ellenzéki pârtokat) elsô percétôl egészen 1990.
mâjusâig, a rendszervâltâs utâni elsô vâlasztâsig tôrvénytelen volt,
legitimâciô nélkiil bitorolta a hatalmat. Létét egyesegyediil a szoyjet
szuronyoknak, pontosabban tankoknak kôszônhette, amit az is ékesen
bizonyit, hogy amikor ezek a tankok "kifogytak az iizemanyagbôl", az
egész roskatag szocializmus ùgy esett ôssze, ahogy ôsszemegy a lyukas
vâsâri luftballon, amibôl elszôkôtt a levegô. Egész négy évtizedes
gyâszos létében 1956 jelentett villanâsnyi megszakitâst, amikor
tizenegy rôvid napra a magyar nép vette kezébe sorsa irânyitâsât és
élvezte a vérrel kivivott, a visszaszerzett szabadsâgot. Ezt tapostâk el
november 4-én a szovjet harckocsik, hogy ùjra visszahozzâk a



kommunista diktatùrât, azt a rendszert, ami ha lehet, még tôrvény-
telenebb ùton, még kegyetlenebb môdszerekkel keriilt hatalomra és
nyomta el a magyar népet. A Râkosi-vészkorszak nyolc évének jog-
tiprâsait és terroijât felûlmùlô kâdâri kôtélkorszak akasztôfàkkal
szegélyezett évei vezették be a szocializmus mâsodik felvonâsâl, amit
szâmimkra a bosszùnak és a megtorlâsnak âldozatul esett szabadség-
harcosok vére szenteit meg és tette szemiinkben Kâdàr bûneit meg-
bocsâthatatlaimâ, még az ùn. konszolidalôdés és a diktatùra puhulésa
utân is, ami sokak szâmâra megkônnyitette a bûnôk feledését és men-
levelet adott a megalkuvâsra, a kommunistâkhoz valô dôrzsôlôdésre.

Ezt a mentalitést a nemzeti emigrâciô sohasem tette niagâévà és a
Kâdâr-korszak utolsô percéig kitartott a kôvetkezetes elutasitâs mellett,
hérom feltételhez kôtve a lehetôséget, hogy vâltoztasson âllâspontjân:
a szoyjet csapatok kivonulâsa, szabad vâlasztâs, az emberi jogok tiszte-
letbentartésa. Amikor mindhârom megvalôsult, vége lett annak az
âllapotnak, ami évtizedeken ât ùgy volt felfoghatô, hogy a barrikâd két
oldalân âllunk mi és a hazai kormâny és elhârultak az akadâlyok a
pârbeszéd ùtjâbôl. Ami kôlcsônôs elôitéletekkel terhelten, dôcôgve
meg is induit ugyan, de nem volt kônnyû évtizedek utân ùjra szôt
érteni egymâssal. Gyakran kellett tapasztalnunk, hogy két nyelven
beszéliink, mâshogy gondolkoznak ôk, akik a szûk horizontù
diktatùrâban nôttek fel és nevelkedtek, s megint mâshogy mi, akiket a
demokratikus vilâgban eltôltôtt 20-30-40 év formait és ajândékozott
meg tâgabb lâtôkôrrel. Mindkét oldal szemléletében nyomot hagytak
az elmùlt évtizedek és nem lehetett tagadni, hogy tâvolsâg keletkezett
kôztiink, amit nem volt kônnyû âthidalni. Szâmos prôbâlkozés tôrtént
erre—foként az emigrâciô részérôl—, de egészen sohasem sikeriilt
teherbirôvâ tenni ezt a hidat: A kôlcsônôs bizalom s az igazi megértés
teljessége mindvégig hiânyzott.

Aztân a mâjusi vâlasztâsok egycsapâsra véget vetettek ennek a
korszaknak s most merôben mâs feltételek kôzôtt kell folytatnunk a
kapcsolatok kiépitését. Vagy el kell dôntenûnk azt, hogy megint
leeresztjûk a sorompôt és megszakitjuk az érintkezést a hatalomba
visszakeriilt kommunistâkkal, még akkor is, ha azok nem gyôzik
hangoztatni, hogy ôk nem azok a kommunistâk, akik régen voltak,
hogy ôk is demokrâciât és a szabadpiaci gazdasâgot akamak és hogy
ôk igazi szocialistâk, akik kôzelebb âllnak a szociâldemokrâciâhoz,
mint a kommunizmushoz. Sajnos, kôzel fél évszâzad alatt
megtanultuk, hogy ezeknek nem lehet hinni, mert céljaik érdekében
erkôlcsi gâtlâs nélkiil hazudnak. Ezt tanultâk a pârtiskolâkban, ezt
hallottâk a pârt-szeminâriumokban, erre oktattâk ôket évtizedeken ât.



Meg arra, hogy ha a helyzet ùgy kivânjà, engedni kell és egy lépést
visszavonulni, hogy késôbb kettôt léphessenek elôre. És sajnos, a
mostani kormâny tettei, vezetési môdszerei nem alkalmasak arra, hogy
bizalmat keltsenek. Inkâbb ôvatossâgra kell, hogy intsenek beimûnket.

A tôbbség nem mindig vâlaszt jôl, nem mindig tudja, mi a helyes
és néha nem ismeri fel a sajât érdekeit - hiâba tôbbség. Egyébként a
mâjusi vâlasztâson nem is lehet tôbbségrôl beszélni: tudjuk, hogy a
vâlasztâsra jogosultaknak alig negyede voksolt a szocialistakra, ami az
orszég lakossàgânak egyôtôdét sem teszi. Csak a konzervativ-nemzeti-
jobbkôzép erôinek szétforgâcsolôdâsârôl lehet beszélni—kisérteties
pontossâggal ismételve meg az 1947 ôszi vâlasztâsok végzetes hibâit—
ami az egyetlen pârtfegyelemmel kézbentartott politikai erô, az MSZP
malmâra hajtotta a vizet és neki kedvezett a vâlasztâsi tôrvény szâmos
olyan rendelkezése is, ami valami érthetetlen, kimarjult logikâval a
mindenkori legerôsebbet tâmogatja, ahelyett, hogy a pluralizmust
erôseitendô a kisebbek helyzetén javitana.

Én azt hiszem, hogy a megvâltozott helyzetben és foleg a legiti-
mâciô birtokâban Homéknak tôbb érdeke fûzôdik ahhoz, hogy az
emigrâciô "kivonuljon" a hazai tereprôl és jelentsen érdektelenséget,
vonja ki erôit, amelyek révén befolyâsolni tudnâ a hazai helyzetet és
hatni tudna ilyen vagy olyan irânyban.

A szociâlliberâlis kormâny hatalomrajutâsâval megvâltoztak a
politikai emigrâciô céljai, de mâs eszkôzokkel, mâs môdszerekkel is
kell élnunk. A mi érdekiink—^Homékkal szemben—az, hogy utakat és
csatomâkat talâlhassunk a hazai politika bizonyos kôrei felé, mert
csakis igy szerezhetiink befolyâst az események alakitâsâra és arra,
hogy a nemzet a legutôbbinâl jobban felkésziilhessen az 1998-as
vâlasztâsokra, amikor esélytkap a mâjusibal(ra)lépés helyrehozâsâra.

Néhâny hônapig mindenesetre vârakozô âllâsponton kell marad-
nunk és a végleges dôntést csak késôbb szabad meghozni.

HOZZASZOLASOK

BÀNKUTY GÈZA: Mostantôl kezdve ùgy kell dolgoznunk, hogy ezt a
korosztâlyt, amely most igy szavazott, âtneveljùk. Az otthoni magyar-
sâg nagy része soha el nem fogadta az emigrâciôt. Mi az év elején
megprôbâltuk ôsszehozni a Keresztény Nemzeti Mozgalomnak azokat
az elemeit, akik leszakadtak az MDF-rôl, de nem sikeriilt. Nekem
1989-ben mâr volt egy gyâram Magyarorszâgon. Amikor 1993-ban
segitettem abban, hogy a keresztény politikusok kijôjjenek ide, és elô-
készitsûk az 1994-es vâlasztâsokat, akkor otthon a gyâramban lezârtâk



az âramot, a vizet. Ez a gépgyâr évi egymilliô dollârt hozott Magyar-
orszâgnak, mert nemzetkôzi kiâlHtâsokon és vâsârokon is részt vettiink
gépeinkkel, de ma mâr ott tartok, hogy lehet, be kell zâmom.

MELEGHY GYULA: Nemzeti szabadegyetemet kellene alapitani. A
fô szervezô Szalay Robert egyetemi tôrténelemtanâr. A megvalô-
sîtéshoz és a szervezéshez kéijiik mindenki segitségét.

Én Magyarorszâgon, Tokodon most egy karosszéria szerszâm-
gyârat épitek. A vâlasztâsi eredményt meghallva, elôszôr le akartam
âllni az épitkezéssel, de azutàn meggondoltam a dolgot; ezt a gyârat
csak azértis be kell fejezni. A gépek a napokban érkeztek meg,
februârban akaijuk beinditani a termelést, és mâjusra lervezek egy
uimepélyes felavatâst.

I

Dr. Meleghy Gyula (Németorszàg). (Somogyi Lél)

MORVAY FERENC: A jelenlegi helyzetet mutatom be, ahogyan én,
mint vâllalkozô lâtom. Ellent kell modanom annak az âlHtâsnak, hogy
az otthoni magyarok nem hîvjâk segltségiil a kiilfoldi magyarokat. Ez
nem âll, mert a kommunistâk, akik Igy viselkednek, nem magyarok.
Magyarorszâgon Antall megcselekedte, amit neki a forgatôkônyvben
elôlrtak: hagyta félig kirabolni az orszâgot, Izraelben alâirt egy meg-
âllapodâst, miszerlnt ôtvenezer orosz zsidô telepedhet le Magyaror-



szâgon. Talân kiszemelték hazânkat mâs orszag szâmâra? Eladtak a
Dunânkat, lemondtunk Kârpâtaljârôl, Erdélyrôl. Ezek utân éppùgy,
ahogy kaptâk, visszaadtâk a hatalmat a kommunistéknak, akik elôbb
megleckéztették, majd megtévesztették a magyar népet a mâsodik
vâlasztâskor. A jelenlegi Hom-kormâny tovàbbra is idegen érdekeknek
dolgozik.

Ma ôriâsi veszély elôtt âllunk. Én a gazdasâgi irodâban lâtom,
hogy az âremelések vissza vaimak tartva. Képzeljék el, ha a helyi
vâlasztâsokon megint a kommunistak jutnak hatalomhoz, és ugyanaz
lesz a polgârmester, aki ôriâsi tôbbségben most bent ûl a
parlamentben. îgy majd mindent véghez tudnak vinni, amit akamak.
A kormâny végre fogja hajtani a 70-80 %-os âremeléseket, mert a
Vilâgbank elôirta szâmâra.

Ne pétizzel segltsenek az otthoni magyaroknak, mert nekiink nem
alamizsna kell, és az âllam a pénzt ùgyis elveszi. Ehelyett uzleti kap-
csolatokkal segitsenek, âlijanak oda egy-egy vâllalkozô môgé, szerzô-
désekkel tâmogassâk. És még egyet kémék; a nemzetkôzi sajtôhoz kell
fordulni, mert Magyarorszâgon lâbbal tipoijâk a magyarok emberi
jogait. Ôssze kell fognunk, egy nagy, vilâgot âtfogô magyar szervezetet
kell létrehozni, igy kell fellépnûnk a jogtalanul elcsatolt teriiletekért is.
Kulônben Magyarorszâg eltûnik Eurôpa kôzepén.

Morvay Ferenc orszàggyûlésiképviselô(Budapest). (Kemenes Istvàn)



KiràlyB. Izabella (Budapest), voltorszàggyûlési képviselô. (Somogyi Lél)

KIRÀLY B. IZABELLA: Itt egymâsutân elhangzik, hogy Magyaror-
szégon 1990-ben szabad vâlasztasok voltak. Hât ez nem îgy volt, mert
nem volt kinâlat, abbôl bârmelyiket lehetett volna "szabadon" valasz-
tani, bârmely szervezetben biztosîtva volt annak a személyi feltétele,
hogy akarmelyik part is nyeri meg a vâlasztâsokat, az elôzô
nômenklatùra a hatalomban marad. Az is tévedés, hogy 1994-ben a
keresztény nemzeti vonal elbukott. Olyan vonal nem volt. Az mâs
kérdés, hogya liberâlis sajtô igy akart egyeseket eladni. De azôta màr
bizonyos dolgokat nagyontisztân, vilâgosan lâtunk.

A politikâban—hasonlôan az oktatâsunkhoz—is hipokrita, tolvaj-
nyelven oktatnak bennûnket, mert olyan, hogy "ellenzék" példâul a
mai napig sem létezik. Hât mitôl ellenzék pl. Jeszenszky Géza?
Amikor miniszter volt, eladta Kârpâtaljât. Most ô ennek a kormânynak
az ellenzéke, amelyik eladja Erdélyt és a Felvidéket. Azt is mondjâk,
hogy a nemzeti retorikâval hatalomra keriilt Antall-koaliciô bukott
meg. Azért bukott meg, mert csak a retorika volt nemzeti, de nem
lehetett benne hinni. Egyetértek Kunszabô Ferenccel, amikor azt
mondja, hogy a népbolcsen dôntôtt. Kérem, nincs kit kôvetni! Amikor
két éwel ezelôtt alâirâsokat gyûjtôttem a "hét igen"-es népszavazâsi
ke^eményezésemre—ezek kôzott volt egy olyan kérés, hogy ûgy
modositani a vâlasztôjogi tôrvényt, hogy kikuszôbôljtik a vâlasztâsi



csalàsok lehetôségét—, ezt a kezdeményezést néhâny 56-os szerve-
zeten kîvul egyetlen ûn. nemzeti elkôtelezettségû part sem tamogatta.
Egyszer odajôtt hozzâm két szabolcsi paraszt ember és azt mondtâk:
Tudja-e, Izabella, hogy az égô hodàlybôl nem lehet a nyâjat kihajtani,
de egy kos ki tudja vezetni? C^hogy nâlunk EZER ÉVE A
KOSOKAT ÎRTJÂK!

Ma nincs sem olyan vezér, sem vezéreszme, amely mogôtt a
magyar nemzet egységesen fel tudna sorakozni, és ezt az ôsszedûlô
orszâgot vissza tudnâ szerezni. Holnap itt osszeiil a Magyar Nemzeti
Vilâgtanâcs. Javaslom eimek a tanécsnak azt, hogy 1996-ban, égi
kiildetésû vezérlô fejedelmiink, Àrpâd hazatérésének az 1100.
évfordulôjân Magyarorszégon tartsa meg a kongresszusât.

Kôzbeszôlàs: Ki fizeti meg?

KBI: Ugyanùgy, ahogy én ide eljôttem a hetvenezer Ft-nak megfelelô
dollàrért, ùgy el tudtok jônni ti is, és mâsok is. VISSZA KELL
FOGLALNI AZ ORSZÂGOT! Nem lehet apolitikusnak lenni. Csak a
politikai hatalom birtokâban lehet megszerezni azt Magyarorszâgon,
amihez a magyarsâgnak TÔBB ÉVEZREDES JOGAl vannak. A
politikai hatalom megszerzésén kell gondolkodni, ez a legfontosabb.
Tisztelettel kérem, hogy a Vilâgtanâcs ûlésén jôjjûnk elô egy ilyen
javaslattal. 1996-ban NEKUNK HONT KELL FOGLALNUNK
OTTHON, MAGYARORSZÂGON!

PONGRÂTZ GERGELY: Azelmùlt négy év alatt az Antall-kormâny
sùlyos hibâkat kôvetett el. Megigérték a nagytakaritâst, ami elmaradt.
Azt mondtâk, hogy megtôrtént a rendszervâltâs, ami nem tôrtént meg.
Mert mi vâltozott meg aimak az 56-os bâjtârsamnak, aki még most is
6-8 ezer Ft-os nyugdijbôl nyomorog vagy mi vâltozott meg aimak az
ÂVO-s ezredesnek, aki még most is kapja az 50-60 ezres nyugdijat.
Akkor lesz itt rendszervâltâs, amikor ez a kettô megcserélôdik!

A vâlasztâsok utân én is éppen ùgy el voltam keseredve, mint
ahogy mindenki mâs. A magyar gazdasâgi helyzet borzasztôan rossz.
De nemcsak az Antall-kormâny miatt, hanem az elmùlt rendszer miatt
is. Szidjâk az Antall-kormânyt, hogy nem tagadta meg az adôssâg
visszafizetését, de nem szidjâk a Kâdâr-kormânyt, hogy miért vett fel
oly hatalmas kôlcsônôket? És most a Hom-kormâny sem tagadja meg
ezt a visszafizetést. A vâlasztâsi hadjârat alatt sokat igértek. Az elv-
târsak elmentek a kocsmâkba, a templomokba, és ott csinâltâk a
vâlasztâsi propagandât.



Pongràtz Gergely (Budapest). (Somogyi Lél)

DR. TAMAS KAROLY (volt magyarorszâgi képviselô) az Agrâr
Egyetem fôigazgatôja, Kaposvâr: Tôbb szervezetben dolgozom, melyek
kôzul csak a legnagyobb civil szervezetet emlitem; Az Orszâgos
Gazdakôrôk Szôvetségének vagyok alelnôke. A vâlasztâsokon
kikaptunk, de nem szabad hagynunk, hogy Magyarorszâgon ilyen
irânyù vâltozâs kôvetkezzen be, mint amit a vâlasztâsi eredmények
hoztak. Tovâbb kell kiizdenûnk magyarsâgunkért, 56 szellemében
azéit, hogy hazânkban talâlja meg végre magât a magyar, és éljen
nyugodtan, boldogan,jobb kôriilményekkôzôtt.

A vâlasztâsokat azért vesztettuk el, mert a nép sokkal rosszabbul
élt az elmùlt idôszakban, ezért vâllalta megint a kommunizmust. A
mâsik ok az volt, hogy a nemzeti erôk szétaprôztâk magukat.

A nemzeti pârtoknak tômoriilni kell, hogy megfelelô erôvel és
szervezettséggel tudjuk a hatalmat visszavenni, demokratikus keretek
kôzôtt, és azt gyakorolni a nép javâra.

BENKÔ ISTVÀN: A magyarsag ontotta a legtôbb vért a Kârpât-
medence és az itt élô ôsszes nép védelmében. Hazai politikusaink tùl-
nyomô tôbbsége szâmâra az ezeréves hatârok kérdésének felvetése
deliriumos képzelgésnek vagy veszélyes nacionalizmusnak tûnik. Ter-



mészetesen senki sem vâija el a felelôs politikusoktôl, hogy szélma-
lomharcot folytassanak, de ez nem zâija ki az igazi nemzeti érdekeket
képviselô, tôrténelmi tâvlatokban gondolkodô kiilpolitika kôvetését.
Felmeriil a kérdés, hogy kik azok a magyarorszégi politikâban, akik a
magyar érdekeket tartva szem elôtt, a tôrténelmi igazsâgokhoz hûen
ragaszkodva irânyitjâk a magyar kûlpolitikât, és kik azok, akiknek el-
fogadhatô a status quo. Szomorù példàval szolgâl erre a jellemtelen,
gerinctelen ktilpolitikâra a magyar-ukrân alapszerzôdés ratifikâlâsa.
Ezen szerzôdés szôvegét és fôbb pontjait az akkor népi-nemzetinek
gondolt Antall-kormâny vezetôsége kôzel két éven keresztiil eltitkolta.
Ez a szerzôdés abszurd, mârcsak azért is, mert az âltalunk érvényesnek
tartott alkotmàny nem engedi meg sem az uralkodônak, sem az orszàg-
gyûlésnek, hogy ezeréves jogainkat megtagadja és tehileteinket el-
idegenitse. Mâsodszor, a szerzôdés a kârpâtaijai lakossâg szandékos
megkeriilésével irôdott. PI. az itt élô ruténok a magyarokkai évszâza-
dokig békésen egyiitt éltek, veliink szenvedtek és harcoltak. Ôk még
ma is a magyar hazâhoz szeretnének tartozni. Ukrajna esetében pedig
egy olyan orszâgrôl van szô, amely még ôt éwel ezelôtt nem is létezett,
igy Magyarorszâg semmilyen nemzetkôzi kôtelezettséget nem is vâl-
lalhatott vele, s amelynek sem etnikai, sem tôrténelmi jogosultsâge e
teriiletet illetôen soha nem volt.

Kunszabô Ferenc (Budapest);

KÛZDELEMA SAJTÔSZABADSÀGÉRTA
POSZTKOMMUNIZMUS UTÂNIMAGYARORSZÀGON

A magyarsâg, a magyar nemzet az elmùlt évszâzadok sorân
minden tôrténelmileg sziikséges esetben bebizonyitotta, hogy tisztân
làt és nem fél. Bebizonyitotta a mostani, ùn. "rendszervâltâs" fedô-
néwel ellâtott rendszermegôrzés idején is. 1988 (!) jùnius 27-én a
Lâszlô-napi Erdély-tiintetésen legkevesebb 200 ezer ember gyûlt ôssze
a Hôsôk terén Budapesten és a betorkollô utcâkban. Nem félt a
magyar! Amikor fontosabb felszôlalâsok voltak, akkor a rendôrségi
helikopterek olyan alacsonyan kôrôztek, hogy egy ârva szôt sem hal-
lottunk. De teljesen lényegtelen volt, ott voltunk, csillogtak a szemek,
mindenki higgadtan âllt, sôt derûsen, és tudtuk, hogy most dôlt ôssze a
Kâdâr-rendszer, abban, azon a tuntetésen. A magyar tehât nem fél és
tisztân lât. Tôbb, mint 40 évi agymosâs utân, 1990 tavaszân az umâk
elé jâmlôknak tôbb mint 80 %-a a kommunizmus ellen szavazott.
Azok is a kommunizmus ellen szavaztak, akik az SZDSZ-re vagy a
FIDESZ-re adtâk voksukat, hiszen akkor azok voltak a legvadabb



kommunista-ellenesek. 40 évi agymosés, verés, dôngôlés utân a csonka
orszâg népe egy magàt kereszténynek és nemzetinek tartô és vallô
kormânykoaliciônak adott lehetôséget, hogy alakitson kormànyt. Ez
volt az Antall-kormény, amelyik aztàn az elôzôleg me^ôtôtt
paktumok alapjân mindenben az ellenkezôjét telle annak, mini amit —
fôleg az MDF—a vâlasztési hadjâratban megigért. Erre a magyar nép
nagyon hamar réjôtt.

Nem akarck ebbe belemenni, csak nagyon fontos ennek a figye-
lembevétele, mert 1994 mâjusa ôta a népet nagyon sokan az emigrâ-
ciôban és otthon butânak, ostobânak, agymosottnak, a 3.60-as kenyér
utân âcsingozônak bélyegzik. Ez a nép a kommunista uralom utân
jôzan volt és tisztân lâtô.

A magyar intelligencia ment tônkre. A nép mit tehetett volna? A
huszadik szâzadban minden nemzet, nép elvesztette a lehetôségét
annak, hogy ônmagât megszervezze, mert szervetlen, egysikù, egy-
vonalra fblépitett târsadalmak vaimak Vlagyivosztoktôl Vancouverig.
A nép nem tudja magât a XX. szâzadban megszervezni, ahogyan meg
tudta még a tôrôk hôdoltsâg idején is, hiszen tudjuk, paraszt vârme-
gyék alakultak. Az az intelligencia, amelynek kôtelessége lett volna, és
amely magât nemzetinek tudja vagy vallja, annak kellett volna meg
szervezni a népet a vâltozâsokxa. Ez nem tôrtént meg, ezt honorâltâk a
szavazôk 1994 mâjusâban. Akkor kellene csodâlkoznunk, hogyha a
nép mâsképp cselekedett volna és az Antall-adminisztrâciôt tovâbbra is
hatalomban tartotta volna. Ez a helyzet, ez az igazsâg, ha ezt nem
vessziik figyelembe, akkor tovâbbra is légvârakat fogunk épiteni.
Azonban most mâr az intelligencia is, legalâbbis aimak a tisztessége-
sebb, ôntudatosabb, jobban ôntudatra ébredt része is kezdi a helyzetet
fblismemi, a nép nyomân, ahogy a nép folismerte.

8 milliô szavazô van az orszâgban, ebbôl elment szavazni az elsô
fordulôban ôtmilliô hatszâzezer. A magyar vâlasztâsi rendszer szerint
mindig az elsô fordulôban leadott szavazatok alapjân lehet megâlla-
pitani, hogy melyik pârtnak mennyi szimpatizânsa van. Ezen az elsô
fordulôn az 5,600.000-bôl 1,800.000 szavazott a kommunistâkra, az
MSZP-re, ami az ôsszes vâlasztôknak egyôtôde, a megjelenteknek 33
%-a. A magyar mandâtumolâsi rendszer antidemokratikussâgâbôl
kôvetkezik, hogy ezzel a 33 %-kal akâr 60 %-ot is elérhettek volna a
parlamentben, fîiggôen a mâsodik fordulôtôl, hiszen emlékezzunk csak
râ, 1990-ben az MDF 26 %-ot kapott, és ezzel lett 42 %-a a parlament
ben. Ekkor ôrultunk ennek, most ez visszautôtt, mert a 32 %-kal a
parlamenti helyek 54 %-ât lehetett megszerezni.



Kunszabô Ferenc (Budapest) elôadàsa. (Somogyi Lél)

A nép az, amely levonta a tanùlsâgot, és môdot adott az intelli-
genciânak arra, hogy most mâr elinduljon valami olyan ùton, ami
valôban magyar megùjhodâshoz vezet. Szaporodnak a barâti, politikai
csoportok, vâltozik a kulturâlis, târsadalmi, politikai csoportok,
egyesuletek felfogâsa, irânyvonala, nyiltan és keményen.

Hadd téijek râ arra, hogy mi tôrténik a sajtôban. Amikor kezdtek
alakulni a nemzeti szellemû—ezt âltalâban jobboldalinak szoktak
hivni, bâr dehogy vagyunk mi jobboldaliak vagy bârmilyen oldaliak,
mi magyarok vagyunk—, szôval amikor 1989-90-ben kezdtek alakulni
ezek az ùjségok, akkor a "nemzetietlenek" elkezdtek hôrôgni diihûk-
ben. A legocsmânyabb szavakat hajlandôk voltak a televlziôban,
ràdiôban kimondani, az ùjsâgban leimi, a jômodor sem kôtelezte ôket.
Aztân elindultak a politikai perek. Râgalmazâsok, feljelentések az
ûgyészségen, az iigyészség azonnal fïgyelembe vette és meginditotta az
eljârâst. A Hunniânak az eltelt ôt év sorân volt vagy 8-9 ilyen pere, a
fele még folyik. Eddig azonban a Hunnia minden perét megnyerte, a
legjelentôsebb volt, amikor most szeptember 20-ân hârom évi herce-
hurca, kihallgatâs utén a Legfelsôbb Birôség jogerôsen fblmentett
benniinket azon vâd alôl, hogy egyxittélô népcsoportokat gyalâztimk és
ellentik ùszitottunk. A Legfelsôbb Birôsâg Tanâcsa megâllapitotta,
hogy ez nem igy van.



Amikor a Hunniât feljelentette a B'nai B'rith magyarorszâgi
szervezete, és egy hét alatt mâr a rendôrség hallgatott ki bennunket,
ekkor ezzel tele volt a sajtô. Most, hogy felmentették a Hunniât, senki
egy szôt sem kôzôlt rôla, mikor ezt észrevettem, akkor én irtam eg>'
cikket, és faxoltam szét, s akkor két-hârom lap kôzôlte le csupân. Nem
tudjuk kihasznâlni gyôzelmûnket, nagyon szeretiink keseregni, és
szinte meg vagyunk sértve, hogyha eredmény van. Bizony Isten,
mondom nektek, ha elitélték volna a Hunniât, és én most otthon csû-
csûlnék, nem itt âllnék, akkor most lelkesek lennétek, mert lenne miért
keseregni. Elnézést a hangnemért, csak szatirikus akartam lenni.

A vâlasztâsok utân, a nyâr végén tartottuk az elsô megbeszélést
arrôl, hogy mivel senki sem lenne hajlandô lemondani a szerkesztôi,
fôszerkesztôi, egyéb tisztérôl, ezért elsô menetben a nemzeti szellemû
lapok a teijesztésben egyezzenek meg. Ez magyar môdra tôbb hônap
alatt meg is valôsult, kiutazâsom elôtt be is adtuk a cégbirôsâgra a
Magyar Sajtô-Egyesiilés iratait, hogy Kft. alakul, egymilliô Ft. erejé-
vel. Ebben tôbb, mint 20 ùjsâg, kiadô van berme, pl. a Pest Megyei
Hîrlap, a Magyar Forum, a Hunnia, a Keresztény Magyar Vetés.
Nagyon fontos, hogy a Lakiteleki Alapitvânynak van egy kiadô vâlla-
lata, amelynek élén nagyon komoly gondolkodâsù fiatalemberek
âllnak, ésez is csatlakozott. Ôktôbb tizmilliô Ft-os tôkével dolgoznak.
Azonban mâr érik a kôvetkezô lépés, és ez az emigrâciôbôl jôtt, hogy
maguk az ùjsâgok is egyesûljenek, tâvlatban. Nehéz lesz a megâlla-
podâs, de meg fogunk tudni âllapodni. Azt, hogy az emigrâciôs
sajtôbôl melyikeket vegyiik be az egyesiilésbe, azt itt kellene eldônteni.
Legelsôsorban abban kellene megegyezni idôrôl-idôre a fôszerkesztôk-
nek vagy valamely ilyen szellemi tanâcsnak, hogy melyek azok a fôbb
pontok, amiket a kôvetkezô idôszakban minden, a szôvetkezésben levô
sajtô hangsùlyoz. Ti. a vilâgot elôntô nemzetietlen sajtô egyik fô ereje
az, hogy ôk hetente vagy havonta megkapjâk az ukâszt, hogy mit kell
csinâlni. És egyszercsak lâtod, hogy akâr a New York Timest olvasod,
akâr a moszkvai Pravdât, akâr a budapesti Magyar Hirlapot, mind
ugyanazt mondja! És az egyszerû hon- vagy vilâgpolgâr—most nem
kozmopolita, hanem bârmely orszâg polgâra—, nem talâl kiutat, egér-
fogôba keriil. Talân nekiink is ezt kellene elsô lépcsôben csinâlni. A
kôvetkezô dolog leime irâsokat, informâciôkat kicserélni. Hiszen aki
olvassa a Kanadai Magyarsâgot, abbôl néhâny szâzalék olvassa a
Huimiât vagy a Magyar Fôrumot. Kôzôs rovatokat is csinâlhatnânk,
amit mâr egységesen szerkesztene valamely kôzôs szerkesztôség. És
mindez nem azért fontos, mert maga ez a magyar sajtô, melyet szeret-
nek szélsô jobboldalinak nevezni, mert ez jelentôs. Az embereknek a



kis része olvassa, de ez alapot szolgâltatna ahhoz, hogya politikâban a
târsadalmat egységesen, egységes szellemben tajékoztassuk, mert
akkor ezzel tudjuk segiteni a târsadalmi-politikai mozgâst. A maga
nemében mégiscsak hatésos ez a 60-100 ezer példâny is, mert tessék
csak visszagondolni, hogy a 80-as években Budapesten csak néhâny
ezer példânyban keringtek a titokban kiadott sajtôtermékek, és teljesen
megforgattâk a budapesti helyzetet, késôbb a vidékit is, és mire Bush
meg Gorbacsov megegyeztek, hogy kivonul a szovjet abbôl az ôvezet-
bôl, akkorra a magyar kôzônség mâr tâjékozva volt, és egységesen
léptek fol.

Végiil, hogy mit csinâlnak a nemzeti sajtô ellen. Eleinte politikai
pereket, ezeket azonban rendszerint elvesztik, ùgyhogy ezzel folhagy-
tak. Természetesen, amit eddig is csinâltak, anyagilag prôbâlnak
megfojtani benniinket egyenként.

Az elôadô a tovâbbiakban ismertette néhâny hazai nemzeti
szellemû ùjsâg, folyôirat — igy sajât havi folyôiratânak, a Hunniânak
is — elô^litâsi, kiadâsi kôltségeit, a munkatârsi dijak kényszerû
leszâllitâsât, teijesztési és egyéb nehézségeit, "hogyha megbeszélek
egy fontos telefont mâsnap reggelre, akkor biztos, hogy délutân
hâromig nem jô a telefonom". A legkeményebb helyzetben a Pest
Megyei Hirlap van, mert a teljesen kommunista kézben maradt Hir-
lapkiadô Véllalat tulajdona, és mint ilyen, nekik hâromszor olyan
drâga valami, mint a mâsik ùjsâgnak, ami szintén a Hirlapkiadô
tulajdonâban van. De a legkeményebb dolog, hogy minden ùjsâg râ-
fizetéses, a New York Times is az lenne, ha nem lennének hirdetései.
A Hirlapkiadô 10 %-ot ad annak az iigynôknek, aki a Pest Megyei
Hirlapnak szerez hirdetést, de 22 %-ot ad, ha egy mâsik ùjsâgnak
szerez. Kinek fognak az ugynôkôk szerezni teljesen jogosan? A Pest
Megyei Hirlap két hônappal ezelôtt volt kénytelen leszâllitani a hono-
râriumokat. Ma Magyarorszâgon egy âtlagos nagysâgù lapnâl egy
gépelt oldal honorâriuma belsô munkatârs szâmâra mintegy 3000 Ft.
A Pest Megyei Hirlap 1500-at fizetett mâr a vâlasztâsok elôtt is, most
azt lecsôkkentette 500 Ft-ra és senki nem âllt fol, mindenki ott
maradt..

Nyugodtan el lehet mondani, hogy aki ma Magyarorszâgon
nemzeti szellemû sajtônâl dolgozik, az szent ôriilt.



HAZAIALLAPOTOK

Dr. Jajczay Frigyes (Edmonton, Alta, Kanada/-

HUNGAROCÎDIUM

Szeretném javasolni, hogy a Hungarocidium jelszô meghatârozâsa
alapjân inditsunk egy orszâgos és nemzetkôzi mozgalmat, amely a
magyarség létének, megmaradasânak az iigyében tevékenykedne és
érhetne el nagyon sziikséges vâltozâsokat és kedvezô eredményeket. E
mozgalom résztvevôinek kellene ôsszegyûjteni a magyar nép ellen az
elmùlt tôbb mint hetven év alatt elkôvetett bûntettek részleteit. A
csonka orszâg hatârain beliil, a Kârpât-medencében és mâs
âllamokban még ma is folyamatban van a magyar nép irtâsa. Ezekrôl a
magyar nép ellen elkôvetett bûntettekrôl—ùgy gondolom—, a magyar
kormânynak és orszàggyûlésnek, politikai és târsadalmi szerve-
zeteknek és a nyugati magyar emigrâciônak is van tudomâsa. Tehât
elengedhetetleniil fontos, hogy a magyar nép létének és megma
radasânak az érdekében valamit csinâljunk, egyiittesen azokkal a
magyarokkal, akik aggôdnak és gondolkodnak ez tigyben a Kârpât-
medencében és a nyugati emigrâciôban.

A magyar nép ellen elkôvetett bûntettek végrehajtôinak a
bûntetôjogi felelôsségre vonâsâhoz alapul szolgâl a nemzetkôzi
tôrvényekben meghatârozott népirtâsi fogalom. E téren kell idéz-
nûnk Fekete Gyulât (Magyar Fôrum, 1994. jùlius 14.): A népirtâs
bûntettét meghatârozô ENSZ-egyezmény szerint: "valamely nemzeti,
népi, faji vagy vallâsi csoport" sérelmére tôrténhet, "teljes vagy
részleges megsemmisités" szândékâval. Példâul: "a csoport tagjainak
sùlyos testi vagy lelki sérelem okozâsa", a csoportra, megfontolva, oly
életfeltételek râerôszakolâsa, amelynek célja a csoport teljes vagy
részleges elpusztulâsânak elôidézése. "Olyan intézkedések tétele,
amelyek célja a csoporton belûli szuletések gâtolâsa". Az efiféle
cselekmény, tovâbbâ "a kôzvetlen és nyilvânos felbùjtâs népirtâs
elkôvetésére" bûntetendô, fliggetlenûl attôl, hogy "âllamvezetôk vagy
hivatalos vagy magânszemélyek a bûn elkôvetôk". A népirtâs e
meghatârozâsa alapjân a Hungarocidium mozgalom âltal fontos volna
kémi, kôvetelni a tôrténelmi igazsâgtételt, a bûntetôjogi felelôsségre
vonâst és a pénzûgyikârtéritést.



A tôrténelmi igazsâgtétel eszkôzlését kéraûnk, kôveteinûnk kell,
mivel az utôdâllamokban a népirtâs, a nemzetiségi csoportok
megsemmisîtése és beolvasztésa tôbb mint hetven éwel ezelôtt
kezdôdôtt, és még ma is lankadatlan erôvel folytatôdik. A trianoni
békeszerzôdés âltal elcsatolt teriiletekena legtôbbesetben a magyarsâg
a szenvedô alanya a népirtâsi bûntetteknek. Az utôdâllamok
kormânyai, kormânyzati hivatalai és szervei âltal ôrdôgi gonoszséggal
kiagyalt megsemmisitési és beolvasztâsi môdszerek kimeritik a
népirtâsi bûntettek mindenféle meghatârozâsât. Az utôdâllamok
egyetlen nemzetkôzi szerzôdést nem tartottak be, amelyek szavatoltâk
volna az elcsatolt teriileteken élô magyarsâg és mâs nemzetiségi
csoportok jogait. Éppen ezért nem ùjabb szerzôdésekre—lâsd a
magyar-ukrân alapszerzôdést—^van sziikség, hanem arra, hogy a
Kârpât-medencében tôbb mint ezer éve élô magyarsâg egy orszâg
hatârain beliil tudjon élni. Kérjûk, kôveteljiik a trianoni és pàrizsi
békeszerzôdésekben meghatàrozott hatàrok môdositàsât, mivel:

A. Trianonban ùj orszâgokat alapitottak szemenszedett hazug-
sâgokra alapozvaés Wilson elnôk deklarâciôja ellenére. A nemzetiségi
Magyarorszâgot feldaraboltâk és csinâltak hârom mâsik orszâgot,
amelyekben még magasabb arânyban vannak kiilônbôzô nemzetiségi
csoportulâsok. Az utôdâllamok, amelyeknek a tagjait beengedték vagy
betelepitették a tôrténelmi Magyarorszâg teriiletére, ma ezer vagy két
ezer éves hagyomânyokra hivatkoznak hazug môdon, teriileti
igényeiket hangoztatva. Nem kell tôbbet mondani mint azt, hogy
nézzék meg a Kârpât-medence térképét az elmùlt ezer év alatt. Hol
voltak a szerbek, românok és szlovâkok 400 vagy 800 éwel ezelôtt!

B. A Trianonban kijelôlt hatârokat a bécsi egyezmények,
amelyeket nemcsak Mussolini és Hitler, de Nagy-Britaimia és
Franciaorszâg is jôvâhagyott, megvâltoztattâk, és jelentôs magyarlakta
teriileteket csatoltak vissza Magyarorszâghoz. A pârizsi békeszerzôdés
visszaâllftotta a trianoni hatârokat, kivéve hogy Kârpâtaljât a
Szovjetuniô kebelezte be, igy tôbb mint ezer év utân az orosz (szoyjet)
âllamnak sikeriiltbenyomulnia a Kârpât-medencébe.

C. A trianoni és pârizsi békeszerzôdések âltal meghatàrozott és a
helsinki egyezményben "szentesitett" hatârok az elmùlt pâr évben egy
"kissé" megvâltoztak. Nincsen tôbbé Csehszlovâkia, Jugoszlâvia, és
România a Tiszâig akaija kitolni a hatârait és Moldovât beolvasztani.
Emellett Szlovâkia (Csehszlovâkia) ônkényes môdon megvâltoztatta a
magyar-szlovâk hatârt a Duna elterelésével. Tehât Magyarorszâgot
sem a békeszerzôdések, sem mâs egyezmények, amelyeket minden mâs
âllam semmisnek vett az elmùlt pâr év folyamân, nem kôteleznék



semmire a szomszéd âllamokkal szemben, és îgy elengedhetetlen, hogy
a magyar nép érdekében kôveteljûk a trianoni hatârok felûlvizsgâlatât.

Bûntetôjogi felelôsségre vonàst sziikséges kezdeniényezni a
magyarség ellen elkôvetett népirtâsi bûntettek tervezôi és elkôvetôi
ellen, legyen az âllam, diktatùra, kormâny, kormânyzati hivatal vagy
szerv, hivatalos vagy magân személy.

A. 1945-tôl kezdôdôen a kommunista rendszer âltal meggyilkolt,
kivégzett, bortônbe vetett, megkinzott, intemâlôtâborokba és kényszer-
munkâra elhurcolt, kitelepitett magyar âllampolgârok szenvedéseiért
felelôseket. Feltétleniil részletezni kellene a mâsodik vilâghâborù utàn
a "dicsôséges felszabaditô" Vôrôs Hadsereg garâzdâlkodô legényeinek
a bûntetteit, a nyomukban hirtelen megjelent kommunista pribékek
bûntetteit, akik ezerszémra mészâroltâk le a magyar értelmiség tagjait,
kôzéleti vezetôket, papokat, tanârokat stb.; a Rakosi rendszer
koncepciôs pereinek az âldozatait és a bôrtôneiben agyonvert,
megkinzott âldozatait; Kâdâr barbâr bosszûâllâsânak az âldozatait, a
sortûzek és karhatalmi szervek mâs âldozatait.

B. A hadifoglyokkai egyiitt a mâsodik vilâghâborù és az 1956-os
szabadsâgharc utân a Szovjemniôba hurcolt magyar polgâri személyek
szâma ôsszesen megkôzeliti az egy fhilliôt. A szovjet gulâgok e
rabjainak a nagy része az életét vesztette, a tôbbiek fizikailag és
szellemileg megrokkanva tértek haza. E tevékenységek tervezôit és
kivitelezôit felelôsségre kell vonni magyar vagy nemzetkôzi birôsâgon.

C. A magzatôlô tôrvény tervezôi, érvénybe helyezôi és érvényben
tartôi 3-4 milliô magyar magzatot ôltek meg az elmùlt két évtized
folyamân. Az 1990-ben megvâlasztott magyar orszâggyûlés a
magzatôlési tôrvény érvényét megerôsitette és a jelenlegi kormâny meg
minden adôkedvezményt is megvont a tôbbgyermekes csalâdoktôl. Ez
a magzatgyilkolâs ez évszâzad legeredményesebb magyarirtâsa, ezt
azonnal meg kell âllitani és e rendelkezések kezdeményezôit és
végrehajtôit felelôsségre kell vonni és a legszigorùbban meg kell
biintetni. Itt talân sziikséges letme egy-két kérdésre is vâlaszt talâlni.
Akik ezt a nagyon eredményes magzatgyilkolâst kigondoltâk és még
mindig érvényben tartjâk, miért akaijâk a magyar népet kiirtani, és ezt
kiknek az érdekében teszik?

D. Az elcsatolt teriileteken az utôdâllamok a magyar népirtâst a
legvâltozatosabb és leggonoszabb môdszerekkel gyakoroljâk 1920 ôta.
A tômeggyilkossâgok, kivégzések, "ôngyilkossâg" megrendezések,
bebôrtônzések, kinzâsok, intemâlô és kényszermunka tâborok,
deportâlâsok, kitelepitések, mind a népirtâs môdszerei kôzé tartoznak



még ma is. Emellett a politikai, kôzigazgatâsi, tàrsadalmi, kulturâlis,
kôzoktatési, gazdaségi, pénziigyi és kereskedelmi életben a magyarsâg
és mâs nemzetiségi csoportok tagjait màsodrendû âllampolgârként
kezelik. A Iakossâgcserékkel, az etnikai tisztogatassal, a tôrténelmi és
kulturâlis hagyomânyok, épûletek, emlékmûvek, templomok, temetôk,
anyanyelvi iskolâk és egyetemek, kônyvtârak és archivumok
megsemmisitésével a demogrâfïai és szellemi népirtâst a leg-
kegyetlenebb môdon gyakoroltâk, és még ma is gyakoroljék az
elcsatolt teruleteken. Az utôdâllamok alkotmânyai, tôrvényei a
nemzetiségi csoportok jogai és érdekei teriiletén a nemzetkôzi
tôrvények és egyezmények szintjét még meg sem kôzelitik, és az
utôdâllamok a nemzetiségi csoportok megsemmisitésén és beol-
vasztâsân dolgoznak még ma is teljes erôvel, emellett teriileti
hôditâsokat eszkôzôlnek a legbarbârabb môdszerekkel. Az utôdâllamok
mùltbeli és jelenlegi vezetôit nemzetkôzi birôsâgon kell felelôsségre
vonni a magyarsâg és mâs nemzetiségi csoportok ellen elkôvetett
népirtâsi bûntettekért!

Itt talân lehetne egy ôsszegezést késziteni. A magyarsâg
âldozatainak a szâma tôbb milliôra rùg, és megkôzeliti a bûvôs hat
milliôs szâmot. E milliônyi magyar âldozat mellett még tôbb milliôra
rùg azoknak a magyaroknak a szâma, akik rokkantak lettek, akiknek
az életét tônkretették, megélhetésûket elvették, tàrsadalmi és kulturâlis
életùket megsemmisitették, és még ma is rabszolgasâgban tengôdnek
mind a csonka orszâgban, mind az utôdâllamokban.

A magyarsâg ellen elkôvetett, és a fentebb részletezett, népirtâsi
bûntettek âldozatainak, rokkantjainak, és meghurcoltjainak vagy azok
leszârmazottainak a részére pénzugyi kârpôtlâst kellene kôvetelni a
magyar âllamtôl, az utôdâllamoktôl, és a volt Szoyjetuniôtôl egy
ôsszegû kielégités vagy nyugdij formâjâban. Szukséges kârtéritést
kôvetelni minden magyar részére, akiîrtôl âllamositâs, kitelepités,
deportâlâs, tsz-alakitâs néven vagy akârmilyen mâs csalârd môdon,
elraboltâk a magântulajdonukat, ingatlant és ingôsâgot. Ezt a
kârosodâst a magântulajdon egyenes visszaadâsâval vagy teljes értékû
kârpôtlâsâval kellene orvosolni. Szukséges pénzugyi kârpôtlâst kémi
az utôdâllamoktôl és a volt Szoyjetuniôtôl a két vilâghâborù utân
elrabolt âllami és magân vagyonért, a leszerelt gyârak és iizemek, ipari
és mezôgazdasâgi eszkôzôk, és mûkincsek elrablâsâért. Pénzugyi
kârpôtlâst szukséges kôvetelni a volt Szoyjetuniôtôl az orszâg és a
magyar nép tôbb mint negyven éves kizsâkmânyolâsâért, a megszâllô
szovjet hadsereg eltartâsâért, és az âltala okozott kômyezeti kârokért.
Végiil szukséges lenne minden felelôsséget megtagadni és visszavoimi



a nyugati kôlcsônokkel kapcsolalban, és azok visszafizetését azonnal le
kell âlHtani. A nyugati kôlcsônzôk kôveteljék vissza a pénziiket Kâdâr,
Grôsz és Németh elvtàrsaktôl és kommunista bérenceiktôl, akik a
kôlcsônokbôl nagy ôsszegeket Moszkvâba vittek vagy nyugati
bankszàmlâikon helyeztek nyugovôra.

A Hungarocldium mozgalom elsôdleges feladata lenne a
magyarsâg ellen elkôvetett népirtési bûntettek listâzâsa, részletezése és
azok tâmogatâsa iratok és tanùvallomâsok âltal. Ezzel egyidôben vagy
ezutân, kezdeményezni kellene egy nemzetkôzi konferencia ôssze-
hivâsât a békeszerzôdések felûlvizsgâlatéra, elinditani a bûntetôjogi
eljarâsokat és karpôtlâsi kôveteléseket. Ehhez sziikséges lenne a
magyar kormâny, kormânyzati szervek, politikai és târsadalmi
szervezetek, jogi, politikai és tôrténészi szakértôk, a nyugati magyar
emigrâciôs szervezetek és szakértôk tâmogatâsa és szorgos munkâja.
Ha a mai pufajkâs kormâny nem hajlandô a mozgalmat tâmogatni,
akkor az otthoni politikai, târsadalmi szervezetekre, aggôdô
magyarokra és a nyugati emigrâciôra hârul ez a feladat.

Sziikséges lenne a Hungarocldium tragikus évfordulôit (âprilis 4,
jûnius 4 és november 4) népszerûsiteni, gyâsziiimepségeket,
megemlékezéseket rendezni az orszâg teriiletén és a nyugati
vilâgvârosokban. Ezeken a megemlékezéseken ùjra és ùjra lehetne
részletezni és népszerûsiteni a magyarsâg ellen elkôvetett népirtâsi
bûntetteket, és hatâsos môdon befolyâsolni az orszâg és a kiilfold
kôzvéleményét. Ûjra fel kellene élesztenûnk az "Igazsàgot Magyar-
orszâgnak" (Justice for Himgary) jelszôt, amelyet Lord Rothermere,
brit sajtômâgnâs népszerûsitett nemzetkôzileg a két vilâghâborû
kôzott.

Befejezésûl sziikséges ùjra kijelentenûnk, hogy a magyar népnek,
mint minden mâs népnek, joga van fuggetlenûl és szabadon élnie egy
orszâg hatârain belûl, hogy igy biztositva legyen megmaradâsa,
gyarapodâsa és megélhetése emberséges kôriilmények kôzott. A
magyar nép irtâsât minden feltétel, minden szerzôdés elfogadâsa
nélkiil elengedhetetleniil meg kell âllitanunk. Lehet, hogy a magyar
pufajkâs kormânynak, az utôdâllamok soviniszta, népirtâst és etnikai
tisztogatâst gyakorlô kormânyainak ez nem tetszik, de a magyarsâg
ellen elkôvetett népirtâsi bûntettek elkôvetôit felelôsségre kell vonni!
Mert a magyar népet sem lehet irtani bûntetlenûl évtizedeken keresztul
Atôbb milliônyi ^dozat igazsâgszolgâltatâst kôvetel.



Dr. Sasvàry Làszlô (Lausanne, Svâjc):

A KIREKESZTÔ ÛJÀLLAMPOLGÀRSÀGI TÔRVÉNY

Bevezetésként néhâny alapfogalmat kivânok ismertetni: Az
àllampolgàrsàg egy âllam, politikai nemzet kôtelékébe valô tartozést
jelenti. (Régebben honpolgârsâgnak is nevezték.)

Az éllampolgârok ôsszessége az âllam politikai népessége, ami
mâs mint a tényleges népesség,— ez az âllam teriiletén tartôzkodô
személyek ôsszessége. Mindkettôtôl kiilônbôzik az âllam lakossâga
vagyis a lakôhelyiik szerint az âllamhoz tartozôk ôsszessége. Ebben
bennfoglaltatnak az ideiglenesen tâvol tartôzkodôk is, de sem az âllam
teriiletén âtmenetileg levôk, sem pedig az âllandô kinnmaradâsi
szândékkal eltâvozott âllampolgârok ahhoz nem tartoznak.

Az âllampolgâri minôség kivâlô jogi érdekû, jogi kôvet-
kezményekkel jârô âllapot ma is. A nemzetkôzi jog mutatja, hogy a
jogiigyletekre valô képesség mennyire ôsszefugg az âllampolgârsâggal,
pl. a csalâdi és ôrôklési jogviszonyok, a birôi illetékesség és a bûnôs
ûldôzése terén is.

Dr. Sasvàri Làszlô nemzetkôzijogtanàcsos (Lausanne, Svàjc) elôadàsàt tarifa.
(Ràcz Marra)



Az âllampolgâri minôséggel jâr az âllamok âltal az allam hatârain
tùl is nyùjtott jog és érdekvédelem (a konzulâtusok ùtjân).

Az âllampolgârsâggal fontos kôzjogi kôtelezettségek és politikai
jogok jâmak: az âllampolgâri hûség és engedelmesség, a kato-
nâskodâsi kôtelesség, az aktlv és passziv vâlasztâsi jog stb.

Hazânkban az âllampolgârsâgot elôszôr az 1879. évi L.tv.
szabâlyozta. E szerint: a magyar honos ilyennek tekintendô
mindaddig, amig e minôségét a tôrvény szerint cl nem vesztette.

Megszerzik azV. 1. leszàrmazàs âltal a magyar âllampolgâr
tôrvényes és a magyar âllampolgâmô tôrvénytelen gyermekei, 2.
hàzassàg âltal aza nô, aki magyar ^lampolgârhoz megy feleségiil, 3. a
honositottak (5 évi ittlakâs, rendeUcezési és keresôképesség stb.).

Megszûnik: elbocsâtâssal, hatôsâgi hâtârozattal vagy a nélkûl—pl.
azoknâl, akik megszakitâs nélkul 10 évig tâvol varmak, kormâny-
megbizâs nélkul.

Hz a tôrvény majdnem 70 évig volt hatâlyban. A 11. vilâghâborù
utân, 1946-1949 kôzôtt tôbb egyezmény, illetve tôrvény sziiletett e
târgyban az utôdâllamokkal, a bécsi dôntések hatâlytalanitâsa és a
teriiletek odacsatolâsa folytân. Majd az 1948. évi XXVI. tv.
megfosztotta âllampolgârsâguktôl a kiilfoldre menekiilt és augusztus
31-ig vissza nem tért magyarokat és elkobozta vagyonukat is. Az 1948.
évi XL.tv., az ùj âllampolgârsâgi tôrvény szerint ugyanùgy lehetett
âllampolgârsâgot szerezni, mint az 1879.L.tv. alapjân. A honositâsi
okiratot a belugyminiszter âllitotta ki dijtalanul, s méltânyos eljârâst
biztositott azok szâmâra, akiknek felmenôjûk magyar âllampolgâr volt.
A tôrvényben nincs rendelkezés arrôl, hogy a BM hatârozata ellen
lehet-e fellebbezni.

Fontos ùjitâs a tôrvényben, hogy nem vette ât az 1879. évi L.tv.
azon rendelkezését, miszerint 10 évi tâvollét utân megszûnik a magyar
âllampolgârsâg.

Ugyanez tôrtént az 1957. évi Y. tv-ben is. Sot, az hatâlytalanitotta
a mâr hivatkozott 1948-as, âllampolgârsâgtôl megfosztô tôrvényt is
(tehât azok visszakaptâk âllampolgârsâgukat), — s nem vesztették el
azt az 1956-os forradalom utân nyugatra menekûlt szâzezrek sem.
(Csak ingatlan vagyonuk âllamositâsârôl jelent meg egy kulôn tv., az
1957. évi 32.) Errôl az érdekeltek nem tudhattak, csak az utôbbirôl, s
ezért keltett mindenutt nagy meglepetést és ôrômet, mikor én szerte
Svâjcban, majd 1991-ben Pârizsban 300 ember elôtt kijelentettem,
hogy ôk mind magyar âllampolgârok.



Ez az 1957-es tôrvény ugyan elhagyta a megszerzési jogcîmek
kôziil a hâzassâgkôtést, de târgyilagosan meg kell mondanom, nagyon
korrekt môdon,—nem okozott jogsérelmet. Kimondta ugyanis, hogy
"magyar âllampolgâr az is, aki a jelen tôrvény hatâlybalépésekor az
volt". S hogy semmi kétség ne legyen, a miniszteri indokolâs kôzli:
Tehât magyar âllampolgârok azok is, akik a régebbi âllampolgàrsâgi
tôrvények (1879. évi L, 1948. évi LX) olyan jogcimei alapjân (pl.
hâzassâgkôtés) szerezték meg âllampolgârsâgukat, amelyeket ez a
tôrvény nem ismer.

S van még egy nagyvonalù rendelkezése, a fentiek szellemében: a
7. szakasza ugyanis kimondja; "tekintet nélkiil arra, hogy
Magyarorszâg teriiletén lakik-e vagy itt kivân letelepedni, kérelmére
honosithatô az, aki magyar âllampolgârral érvényes hâzasségot
kôtôtt".

Nem kôti feltételekhez azok visszahonositâsât sem, akik
âllampolgârsâgukat elbocsâtâs, tâvollét, hâzassâgkôtés vagy mâs
âllampolgârsâg felvétele miatt vesztették el!

Volt még egy fontos rendelkezés a tôrvény végrehajtâsâra
vonatkozô 1957. évi 55. sz. tv-ben. Ennek 3. szakasza kimondta: "Aki

âllampolgârsâga fennâllâsânak igazolâsât leszârmazâs jogcimén kéri,
kôteles kérelméhez csatolni szulôjének anyakônyvi kivonatât, illetôleg
hâzassâglevelét, amely tanùsitja, hogy a sziilô Magyarorszâgnak az
1921. jùlius 26. elôtt feimâllô hatârain belûl szuletett". — Ez az
abszolùt magyar centrikus tôrvény 36 évig volt hatâlyban.

Mindezt azért kellett ilyen részletesen ismertetnem, hogy
mindenki szâmâra vilâgossâ vâljék, miért tettem az ùj tôrvény elé
jelzôként a kirekesztô szôt. Mert sajnos, az, tôbb irânyùan is az.

Az âllampolgârsâg keletkezésének egyetlen jogcimét ismeri el, a
sziiletést. A hâzassâgkôtést nem, annak ellenére, hogy a tôrvény 1.
szakaszânak 3. bekezdése ezt mondja: "e tôrvény elôsegiti a csalâd
âllampolgârsâgânak egységét" !

A mâsik, sokkal szélesebb rétegeket érintô sérelem, az elszakitott
teriiletekrôl szârmazô magyarok kirekesztése az âllampolgâri
kôtelékbôl.

Ezért intéztem dr. Baisai Istvân akkori igazsâgugyi miniszterhez,
1994. februâr 10-én az alâbbi levelet a SMESZ vezetôsége nevében.

"Sajnâlattal konstatâltuk, hogy az ùj âllampolgârsâgi tôrvény
rendkivixl sérelmes a kUUoldôn, szerte a vilâgban élô magyarok ezrei
szâmâra. Jelentôs rétegeket kirekeszt a magyar âllampolgârsâg



kôtelékébôl, s ez szoges ellentétben âll a boldogult Antall
miniszterelnôk ùr âltal meghirdetett 15 milliôs magyarsâg
koncepciôjâval, s azzal a szomorû ténnyel is, hogy népunk létszâma 15
év ôta egyre csôkken".

A tôrvénynek rendkiviil széleskôrû negativ visszhangja tâmadt a
Nyugaton élô magyarok kôzôtt, az eltaszltottség ùjabb bizonyîtékât
lâtjâk benne, s csalâdok sokaségânâl okozott nem kivént, felesleges
vâlsagokat.

Teljesen érthetetlen szâmiinkra, hogy miért keriilt ki az ùj
tôrvénybôl az 1957. évi V. tv. 7. szakasz a. pontja (a kiilfbldi hâzastârs
kedvezményes honositâsa), hiszen ezt szamtalan nyugati âllam azonos
môdon szabâlyozta, elismerve az âllampolgârség keletkezését,
hazassâgkôtés révén (néhol ùjabban 3 vagy 5 évi egyuttéléshez kôtve, a
visszaélések elkeriilése érdekében).

Ezt nem helyettesitheti a tôrvény 4. & 6. bekezdésében foglalt
lehetôség—hiszen ez eleve diszkriminativ ama megszoritâs folytân—,
hogy "ha a honositâshoz fontos âllamérdek fuzôdik", ezt nem kegy
gyakorlâsként kell kezelni, hanem alanyi jogként. De ez a kategôria a
kisebb hânyada az érdekelteknek.

Tapasztalatunk szerint—az ùn. utôdâllamok terûletérôl szarmazô
és sok esetben az ottani éllampolgârségrôl tôrtént (gyakran kôtelezô)
lemondas utân—nagyon sokan vannak hontalan stâtusban a tôrténelmi
Magyarorszâg teriiletén élt, magyar âllampolgârsâgû sziilôk
leszarmazottai, akik kôziil sokan az 1939-45 kôzôtt hazânkhoz vissza-
csatolt teruleteken szulettek, magyar âllampolgârként, s jelenleg
szétszôrtan, a vilàg minden részén élnek, a magyar nemzettesthez
tartozônak érzik, magyamak valljâk magukat, de nem tudnak
hazatelepulni (ami a tôrvény szerint elôfeltétele volna honositâ-
suknak).

Ezekrôl nem szabad lemondani, ezeket nem szabad kitaszitani—
lehetôvé kell tenni szâmukra, hogy nemzettudatuknak megfelelôen
magyar âllampolgârsâguk elismerést nyeijen, egy kb. ilyen szôvegû
szakasz alapjân:

Magyar âllampolgâr az is, aki az 1920-as békeszerzôdések elôtti
Magyarorszâg tertiletén élt magyar âllampolgârok leszârmazottja,
fuggetlentil attôl, hogy (az utôdâllamok kivételével) a vilâg melyik
orszâgâban él, ha magât magyamak vallja (és soha nem vétett a
nemzet érdekei ellen).



A fenti tôrvénymôdosîtàsokkal nagyon sok jelenlegi sérelmet, fâjô
sebet, konfliktust lehetne és kell megsziintetni, orvosolni.

Mivel leveliuikre vâlaszt nem kaptunk, kérésiinket rôviditett
formâban megismételtûk a Horn Gyula miniszterelnôkhôz intézett
oktôber 19-i levelunkben is.

Ez volt a tartalmi rész kritikâja, de kiilôn kell foglalkozni azyal a
sorozatos jogsértéssel, ami a tôrvény végrehajtâsa sorân tôrténik—
teljesen érthetetlen môdon.

Mert a tôrvény 4. szakasza ugyan kimondja—a 2000 éves
klasszikus jogelvnek megfelelelôen—, hogy nincs visszahatô hatàlya, s
a Kiilûgyminisztérium Konzuli Fôosztâlya vezetôjének I/S.sz.konzaili
utasitâs 3. bek. megerôsiti: "Az ùj jogszabâlyok rendelkezéseit az 1993.
oktôber 1. utân keletkezo àllampolgârsâgi iigyekben kell alkalmazni,
tehât a mér folyamatban levô âllampolgârsâgi eljârâsokban a régi
tôrvény (az 1957. évi V.) és Vhr rendelkezései irânyadôk—mégis
hosszù hônapok ôta sorozatban kiildik ki az oktôber 1. elôtt két-hérom
éwel elôbb (!) beadott kérelmek jogtalan elutasitâsât, az ùj tôrvényre
hivatkozva. Nincs râ elfogadhatô magyarâzat.

A mâsik probléma az, hogy miutân az âllampolgârsâgi kérelmek
fblôtt elvileg a kôztârsasâgi elnôk dônt (de a hatârozatot a
belùgyminisztérium kézbesiti), nincs ellene fellebbezésnek helye.
Mârpedig minden civilizâlt âllamban biztositjâk az I. fokù hatârozat
ellen a fellebbezést. Az 1990. jùnius 29-én 36 âllam (kôztùk
Magyarorszâg) âltal alâirt ùn. Koppenhâgai Dokumentum 7/3. pontja
kôtelezi is erre az alâirôkat.

A fenti jogsértések azonnali megsziintetését szintén kértùk a Horn
miniszterelnôkhôz intézett levélben.

A teljesség kedvéért és a paradoxon érzékeltetésére mondom el,
hogy ez a tôrvény is biztosit egy esetben jogorvoslati lehetôséget
(birôsâghoz valô fordulâst), ha valaki az âltala kért, âllampolgârsâgât
igazolô bizonyitvânyban kifogâsolhatô (téves) adatokat talâl.

Befejezésiil csak annyit, hogy az érdekeltek—a fenti jogsértések
miatt—a strassbourgi nemzetkôzibirôsâghoz fognak fordulni.



Dr. Debreczeni Jôz5e/(Brecksville, OH):

VÀLTOZÀSOKA MAGYAR POLITIKAIGAZDASÀGBAN
A magyar politikai gazdasâgban lôrténô vâltozâsokon elgon-

dolkodhatik az ember. Vajon mi az oka annak, hogy a neo-
kommunistak hatalomra jutâsân senki sem botrânkozott meg a nyugati
gazdasâgi életben. Talân azért, hogy a jelen pillanatanak a gazdasâgi
lényege az, hogy sem Varsôban, sem Budapesten nem lâtni diktator-
jelôlteket. Tehât mind a keleti, mind a nyugati gazdasâgi élet mâr
elfogadta azt, hogy szuronyokkal sok mindent lehet ugyan csinâlni,—
de iilni nem lehet rajtuk—, s élelmiszer termeiésre sem alkalmasak—
még kevésbé ipari (szamitô) gépeket gyârtani velûk lehetetlen. Ezért
nem râztâk meg a nyugati gazdasâgi élet nagyjait: Briisszel, London,
New York és Németorszâg nemzetkôzi intézményeit.

Amikor a magyarorszâgi fuggetlenség csodâs politikai ese-
ményeibôl felébredt, kideriilt az, hogy az âtmeneti szakasz jôval
hosszabb, mint azt kezdetben hitték. A kommunizmusbôl kivezetô ùt
târsadalmi ara jôval nagyobb, mint amire szûmitottak. Kideriilt, hogy a
fuggetlenség nehéz kenyérkereset, amiért meg kell dolgozni. Amit az
Antall kormâny és az antikommunistâk rosszul magyarâztak meg vagy
egyâltalân meg sem magyarâztâk azt—néha tudatlansâgbôl, de
tôbbnyire fellengzôs arroganciâbôl. Kôzben a fuggetlen demokrâcia
môgiil elôbukkant az inflâciô és a munkanélkûliség, s megindult a
târsadalom bizonyos rétegében a rablôgazdâlkodâs, mig a fenti rétegek
kôzôtt a hatalmi harc dùlt.

1990-ben mâr lehetett tapasztalni a vilâggazdasâg recessziôjât. Ezt
senki sem itélte ilyen tartôsnak, amely négy év alatt tovâbb mélyiilt.
Mind ezeket az Antall kormâny sem lâtta elôre. Majd a Gorbacsov
szétrobbantotta nagy Szovjetuniô gazdasâga — bizonyos iparâgakban
Magyarorszâgnak 80-90 %-os veszteséget jelentett. Talân a varsôi
paktxun és a KGST elsôként valô felmondâsa is, mâs irânyù piac
lehetôségektôl terelte el a magyar gazdasâgpolitikât.

Jôllehet, a privatizâciô kezdetekor még nem nagyon engedélyezték
az 50 % feletti kiilfoldi tulajdon szerzést. Ezt a korlâtozâst késôbb
feloldottâk, éppen a kiilfôldi tôkebevétel nôvelése érdekében. A
kulfoldi befektetések nagysâga kapcsân az elsô szembetûnô dolog,
hogy a kisebb befektetések vannak tôbbségben. Pl. 386 ùn. privatizâlt
iizembôl 52-nél van kiilfoldi tôkebefektetés. Ezek kôziil 29 kisebb
iizem, 11 kôzép- és 12 a nagyiizemi befektetés. Ûgy tûnik, hogy a
kôzépvâllalatok a legnépszerûbbek a kulfoldi tôke szâmâra. Az, hogy a
legnagyobb târsasâgoknâl kisebb a kulfoldi részvétel, ennek nem



Dr. Debreczeni Jôzsefaz ArpàdAkadémiàn elôad. (Somogyi Lél)

feltétleniil a kiilfbldi befektetési érdekiôdéshiâny vagy ôvatossâg az
oka, hanem a privatizâciôs kinâlat hiânya ebben a kategôriâban.
Nagyobb részben ezek a nagyvâllalatok âllami tulajdonban maradtak
vagy olyan rossz a gazdasâgi helyzetiik, hogy az lehetetlenné teszi a
privatizâciôjukat, illetve az eladâsukat.

Magyarorszâg fô kereskedelmi és beruhâzô partnere Németorszag,
kb. 7 milliard US dollar értékbeni beruhâzâsokkal, Amerikâbôl 1989-
ben 300 milliô US dollar, majd 1990-ben 569 milliô US dollar tôke-
beâramlâs lett statisztikai nyilvântartâsba véve. Ez a tôkebeâramlâs
mâr 1991-ben szinte soha nem lâtott mértékben nôtt, tôbb mint 12 ezer
mûkôdô, kiilfbldi érdekeltséggel birô, gazdasâgi târsasâg—^vegyes-
vâllalat jôtt létre. A legkisebb vegyes vâllalkozâs 3 milliô forint, mig a
legnagyobb 88 milliô forintot ért el. A kiilfbldi érdekeltségii vâllalatok
âtlagosan 14 milliô forinttal alapitottak vegyes vâllalatokat.
Elsôsorban a kiilfbldi tôkebeâramlâst a gépipar, a gyôgyszeripar, az
élelmiszeripar, és az idegenforgalom érdekelte. Jelentôs résziiknek a
vâllalati alaptôkéjét a német mârka képezte 1,400 vâllalatnâl, 900
vâllalatot osztrâk schillinggel, majd 600 vâllalatot US dollârral
alapitottak. Igy tehât a kiilfbldi tôke dbntô tôbbsége az iparba âramlott.



A kulfbldi tôke részvétele a magyar nemzetgazdasâg egészében
mâr jelentôs tényezôvé vâlt, amelynek kôvetkeztében a vâllalatok
tôbbsége keriilt kulfbldi tulajdonba. Pl. a nyomdaipar vonatkozâsâban
a két legjobb nyomda; a Petôfi nyomda és a Kner nyomda kulfbldi
tbbbség tulajdonâban van, dbntôen az olasz érdekeltségû Benedetti
csoport tulajdonâba keriilt. A Kner nyomda eladésa 1992-ben tbrtént, a
vâllalat ma még veszteséges, de mûszaki parameterei alapjân a leg-
korszerûbb nyomdaûzemek kbzé sorolhatô eurôpai szinten.

A Gardénia Csipkejuggôny Gyâr 94.7 %-os kulfbldi kivâ-
sàrlâsàval a rbvidârù ipar kiârusitésa valôsult meg. A gyâmak igen
kedvezôk a jbvedelmezôségi mutatôi, 15.8 %-os nyereséggel és kilûnô
export piaccal rendelkezik.

A Carbon 56 %-os megvételével a cipôipar keriilt kulfbldi
befolyâsù tulajdonba. A kulfbldi befolyâsù tulajdon alatt azt kell érteni,
hogy az adott vâllalat legalâbb 39 % vagy annal tbbb része keriil
kulfôldi tulajdonba. Megfigyelések alapjân ez a tulajdoni hânyad mâr
elegendô a befolyâs érvényesitéséhez, kiilônbsen akkor, ha ezt még
kiilbn szerzôdéssel is megerôsitik, ami nem ritka eset a mai
magyarorszâgi gazdasâgi életben.

A Zalaegerszegi Ruhagyàr 51 %-os kivâsârlâssal keriilt befolyâs
alâ. A kulfbldi tôkebefektetés inditéka a vâllalat vonzô belfbldi piaca
lehetett, és a jbvôbeli fejlôdés, amelynek perspektivâjât a tôkeemelés
alapozta meg.

AMirelite vâllalat 51.2 %-os eladâsâval a tartôsitô ipar eredmé-
nyessége keriilt kulfbldi befolyâsù tulajdonba. A cukoripar ùn. privati-
zâciôjânak az eredményeként keriilt 78 %-os kulfbldi tulajdonba.
Feltételezésûnk szerint nem a jbvedelmezôség jâtszott fontos szerepet,
hanem a kulfbldi piacok, a kbzbs-piaci csatlakozâst kbvetôen a magyar
cukorkvôta megszerzése volt a fô indok.

A Compack, az Intercsokolàdé és a Gyôri Keksz Kft. keriilt a
Nestle vâllalat tulajdonâba. Az édesipar jbvedelmezôsége igen magas,
kbimyen eléri a 38 %-ot. De az ô esetiikben az agressziv reklâm-
kampâny, amelyet a befektetô Nestle termékek értékesitésére fog
csupân szolgâlni—az a legrosszabb esete annak, amikor a befektetô a
hazai piac megszerzésére tbrekszik, igy nemcsak a hazai versenytârsak
kiszoritâsânak lehetôsége meriil fel, hanem a megvâsârolt vâllalat
termelésének megsziintetése is.

A Budapest! Szeszipari Vâllalat és a Budapest! Likôripar! Vâllalat
100 %-ban keriilt kiilfbldi befolyâs alâ. Mind a két szeszipari vâllalat
kivâsârlâsât és a tôkebefektetést részben a szeszipar hagyomânyosan



magas jôvedelmezôsége, valamint az emberi szenvedélyekre alapozott
biztos profit, és biztos piac indokolja.

Az Egri és a Pécsi Dohànygyàr 94 %-os megvétele a magyar
dohânyipar vagyonânak a kiârusitàsa. A két befektetô az egymâssal
versengô nagy monopùlium: az angol Bat és a Philip Morris. A
dohânyipar magas jôvedelmezôsége indokolta a kiilfôldi befektetést.

A Domus, az Anfora és a Szigma vâllalatoknak 41 %-a kerult
kulfbldi befektetôk tulajdonâba. A kôzuti épitôipar hét vâllalatâba
tôrtént âtlagosan 50 %-os vagy ennél is nagyobb kulfbldi befektetés.
Ezek a kôvetkezôk voltak: a Debreceni Mélyépitô Rt.,—Egri Kôzùti
Épitô Rt.,—Nyiregyhâzi Kôzùti Épitôipari Rt.,—^Kôzùti Rt.,—Kôzùti
Beruhâzô Vâllalat,—^Pécsi Kôzùti Beruhâzô, valamint az Arban Kft.
Ha hozzâvesszuk a kô- és kavicsbânyâszatban, valamint a cement
iparban tôrtént kulfbldi befektetéseket, vilâgosan lâtszik a kulfbldi
beruhâzôk elôrelâtâsa a tekintetben, hogy a piacgazdasâg irânyâba
haladô orszâg, amely a vilagkiâllitâs gondolatâval is foglalkozott,—az
ùtépitéseknél biztos âllami megrendelésekre szâmithatott.

A Csemege Vâllalattal a Meinl iizlethâlôzat a magyar élelmiszer
kiskereskedelmi piac 83 %-os részlegét vâsârolta ki. A kulfbldi
tulajdon szempontjâbôl a vâllalatnâl egyértelmû és meghatârozô
befolyâsra utal. Ennek az élelmiszeripari, kereskedelmi ûzlet-
hâlôzatnak a megvâsârlâsa nemcsak a drâgâbb, a kulfbldi tulajdonos
âltal behozott âruk dompingjével jârt egyutt, hanem a hazai termékek
kiszorulâsa mellett az âremelkedést is magâval hozta, a "Csemege-
Meinl privatizâciô".A kulfbldi tôke befektetéseinek motivâciôi kbzôtt
leginkâbb a piaci—értékesitési inditékok szerepelnek. Legfontosabb a
keleti orszâgok piacâra tôrténô bejutâs. Ugyancsak fontos helyen
szerepelt Magyarorszâg centrikus fbldrajzi helyzete, valamint a hazai
vâllalatok kelet-eurôpai, foleg a Szovjetuniôbeli (FAK) piacrésze-
sedése, amivel is Magyarorszagot kiindulô pontnak tekintette a keleti
piac meghôditâsâhoz. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium
felmérése olyan inditékra is râmutatott, mint pl. az olcsô magyar
munkaerô jelentette vonzôerô, kulônôsen a kônnyûiparban. Ez a
vonzôerô a nemzetkôzi bsszehasonlitasban is magas bérkôltségek és
Jârulékok kôvetkeztében nem tùl (erôs) magas. Talân ùgy mondhat-
nânk azt, hogy a magasan kvalifikâlt szakemberek—mémôkôk,
szakmunkâsok, gazdasâgi szakemberek stb.—relative olcsôbbak, mint
nyugati târsaik.

A konvertibilis export nôvekedéséhez tôrténô hozzâjârulâs arrôl is
tanùskodik, hogy a kulfbldi tôke stratégiâja nem feltétlenûl egyezett



meg a tôkésorszâgok felé irânyulô kereskedelem, minden eszkôzzel
tôrténô bôvitésére irânyulô, hazai stratégiai céllal. A kulfôldi (mûkôdô)
tôkebemhâzâs nem jelenti az exportra termelés automatikus felfutâsât
és s kiilfbldi piaci értékesités sikerességét sem. Alapvetô inditék a
profitmotivum. A kiilfbldi tôketulajdonos minél kockâzatosabbnak itéli
meg a magyarorszâgi befektetést, azt aimâl gyorsabban akaija
visszanyemi. A gyors tôkemegtériilés és az export profit miatt a
kulfbldi tôke kedveli a nyugati termékek importjâra és értékesitésére
szakosodott kereskedelmi és szolgâltatô cégeket, az ùn. jôvedék
iparâgakat. Az ilyen irânyù vezetô kulfbldi beruhâzôk Magyarorszagon
a Général Motors, a Général Electric, Suzuki, Ford Motor, Sara Lee,
Nestle, Sanofi stb. De ezek a vâllalatok inkâbb a hazai kereskedelmi
mérleg importjait emelik és nem az export nbvekedéséhez jârulnak
hozzâ. Ugyanakkor megâllapithatô, hogy a kulfbldi tôke bar teljesitette
a tôle elvârt gazdasâgi fuiikciôk nagy részét, de a fejlett orszâgok
plaçai felé irânyulô exportot elhanyagolta. Ennek az okât, a felértékelt
forintot, a Général Electric és a Ford erôteljesen sérelmezi. Suzuki
szerint viszont a baj nem ebben van, hanem a verseny alacsony
fokâban, amely megmutatkozLk az ârakon és minôségen. Mig a forint
értékének alakitâsa kizârôlag hazai hatâskôrbe tartozik, ùgy az âr és a
minôség jôvedelmi alakulâsâval kapcsolatban mâr a kulfbldi tôkének
is nagy szerepe van.

Ha a privatizâcô részarânyât viszonyitjuk a kulfôldi tôke
beâramlâsâhoz, akkor azt talâljuk, hogy a privatizâciô dôntô részét,
kôzel hâromnegyedét a kulfbldieknek valô eladâs tette ki. Tehât a
kulfbldi tôke volt a privatizâcô foszereplôje, s nem pedig a kârpôtolt
magyar târsadalom. Annâl is inkâbb, mert a valôsâgos privatizâciôs
bevétel csak a kulfbldieknek valô eladâsbôl keletkezett. A
privatizâciôban szerzett tulajdoni részarâny nagysâga alapjân
megalapozott az a félelem, hogy a kulfbldi tôke tùl nagy szerepet
kapott a magyar gazdasâgban, ami egyuttal az orszâg kiârusitâsâhoz
vezetett. Ugyanakkor a kârpôtlâsi jegy eredeti, tôrvényszerû célja az
lett volna, hogy a privatizâciô révén az âllami vâllalatok részvényeit
megvâsârolva azoknak magyar tulajdonosai legyenek. Az Âllami
Vagyonûgynôkség azonban ellene volt az ilyen irânyù kârpôtlâsnak és
ezért nem—^vagy csak olyan részvényeket bocsâtott âruba, amelyek
gyakorlatilag értékiiket vesztették vagy pedig eladhatatlanokkâ vâltak.

Igy érkeztunk el negyven esztendô utân az ùj gazdasâgi élethez, a
piacgazdâlkodâshoz, amihez—egy pârezer iigyes, fôleg gâtlâstalan bel-
és kiilfbldi ragadozôn kiviil—senki sem értett. Kbzben a volt rendszer
fôvezérei, az ôskommunistâk elkezdtek privatizâlni, olyan alaposan.



hogy sok szâzmilliârdos elprivatizâlt—mondhatnâm mâsodszor el-
kommunizâlt— vagyonbôl végûl semmi sem maradt

Sokmilliârdos csalâsok tôrténtek nemcsak a privatizâciôban,
hanem egyéb teriileteken is. Itt elsôsorban megemlitem a bankok
konszolidâciôjât—azaz a bankbotrânynak nevezett pénziigyi bûniigy-
sorozatot—, amelynek a kârbecslése, az ôvatos szakemberek szerint is
meghaladja a 80 milliard forintot. Majd az Autoker privatizâciôjâban
tôbb milliard forintos szabâlytalansâgot, ma mâr nemzetkôzi szinten
emlegetik és ismerik.

A két éwel korâbban még tôbb mint szâzmilliôs nyereséget
iQxmçXo Autokert tudatosan tették veszteségessé, még pedig azéri, hogy
âron alul értékesithessék. A kilenc milliard forint értékû cégazÀllami
Vagyoniigynôkség âltal kôzvetitett szerzôdés értelmében csak 48 milliô
forint eladâsi ârban keriilt a német ISF cég tulajdonâba. (A veszteség
8.5 milliard forint.)

Egy mâsik kiemelkedô eset—a sok szâz hasonlô kôzul—az
Oninvesi International Trade Center, ma mâr rendôrségi vonatkozâsù
ûgy. A tôbb ezerre tehetô befektetôk pénze tiint el, amikor is a
legkisebbbefektetésiôsszeg 50 ezer forint volt, de a milliôs befektetôk
viszont kiilônôsen magas kamatra szâmithattak akkor. De a cég
becsukta irodâjât és az iigyvezetôk eltâvoztak kûlfôldre. A rendôrség
eddig még egyetlen felelôst sem talâlt. Nagy meglepetésre a kormény
angolnyelvû kiadvânyât—a "Daily News"-t—13 milliôs deficitje miatt
kellett leâllitani. Legnagyobb adôsa aMALÉV\o\\.

Emlitésre méltô még a Magyar Âllamvasutaknâl elkôvetett
visszaélés is. De vajon mit is lehet elvâmi olyan kormâny
vezetôktôl,—mint pl. sokad magâval kôzirat-hamisitâssal gyanùsitott
Sillar Emôke, a Kulûgyminisztérium foosztâlyvezetôje, ma Manilla
nagykôvete. Valôszinû, ô az elsô olyan nagykôvet asszony, aki
bûntetôeljârâs hatâlyaalatt foglalta el az âllomâshelyét.

Ne gondoljuk, hogy mindezeket az illetékesek nem tudjâk. Sot azt
is tudjâk, hogy nagy arânyù a gazdasâgi és erkôlcsi zullés, ami
hâboritatlanul kialakult, s tovâbb folytatôdik. A sikkasztâsok, csalâsok,
gazdasâgi csôd szâma—mint jôl tudjuk—, szinte megszâmlâlhatatlan.
Aggôdunk, hogy nincs felelôs személy ezért a hajmeresztôen negativ
helyzet kialakitâsâért. A magyar privatizâciô is bizonyos gazdasâgi
kisérlet, amely olyan elkobzott vagyont ad el, amelyért sohasem
fïzettek teljes kârtéritést.

Valôban, milyen szomorù az, hogy a volt szovjet csatlôsâllamok
kôziil egyediil Magyarorszâg nem ad vissza semmit a volt



tulajdonosoknak! Szâmunkra a legnagyobb veszély, ha minden ùgy
marad, ahogy van, ugyanis nincs és nem is lesz felelôsségre vonâs, de
van kommunista âtmentés!

Nincs gazdasâgi fellendùlés, de szaporodnak a milliomosok és az
elszegényedô kozéprétegek, meg a mâsodrendû âllampolgârként kezelt
kârpôtoltak.



ELSZAKITOTT TERULETEINK

Szombaton, november 26-ân reggel 9 ôrakor az elnôklô dr.
Lelbach Antal bevezetô, megnyitô elôadasâban megâllapitja, hogy a
"Vajdasâg" sohasem volt Nagy-Szerbia része. Ezt a teriiletet jutalmul
kapta Szerbia az antanthatalmaktôl az elsô vilâghâborù kirob-
bantâsâért. Ezt a térséget és annak szâmarânyât a magyarsâg
meggyengltése céljâbôl az elsô vilâghâborù utân kitoloncolâssal, B-
listâra valô helyezéssel, az anyagi javak elkobzâsâvalfoganatosltottâk.

Dr. Lelbach Antal, M.D., a Délvidéki Felszabaditô Tanàcs elnôke. (SomogyiLél)

A mâsodik vilâghâborù utân barbâr metôdusokat vettek igénybe,
még a gyilkossâgoktôl sem riadtak vissza. Bûn volt magyamak lenni.
Ebben a magyarirtâsban Seselj vajda kegyetlensége a hajdani szerb
karakter igazi megtestesitôjét tiikrôzte vissza. Jellemzô volt, hogy a
szerb-horvât hâborù folyamân a magyar iÇùsâgot erôszakos behivâssal,
harci kiképzés nélkûl silâny fegyverzettel vagy fegyver nélkiil vetették
be a harcokba âgyutôlteléknek szânva, azzal a célM, hogy pusztuljon a
magyar.



Ez az eljârâs az ENSZ alapokményaiban lefektetett emberi
jogokra vonatkozô alapelvek legdurvâbb megsértése; genocidium, tehât
egy kalkulâlt gaztettnek minôsîtendô cselekedet.

Kaslik Ibolya (Toronto, Ont., Kanada):

DE TALPRA KELL ÀLLNI MÉGIS

A vajdasàgi magyarok megmaradàsànak esélyei

Évfordulôt ûliink. A magyar kisebbségi sors 75. évfordulôjât. 75
éve, hogy "valahol" alâirtak valamit, valahol elosztottak valamit,
valahol egy ajtôt becsaptak, s a magyar nemzet egy harmada, akarata
ellenére a hatârokon kivulre keriilt. Magyarorszâg pedig elvesztette
teriiletének kétharmadàt. Tamâsi Àron szavaival élve: Hetvenôt
esztendeje, hogy a românok, szerbek, szlovâkok "kézhez vettek
minket".

Mit jelent ez? Marosvâsârhelyen ennek Sûtô Andràs a
megmondhatôja. A Délvidéken ma ez azt jelenti, hogy a magyarnak el
kell menni ôlni, ahhoz, hogy megtarthassa azt, ami a sajâtja.
Baranyâban azt jelenti, hogy 10.000 magyar eliildôzésérôl a mai napig
nem vett tudomâst a vilâg. A kanadai kormâny 1992 decemberében
kiadott nyilatkozatâban az âll, hogy a Baranyâbôl kiiildôzôtt "horv'ât
polgârok" kérdését a szerbeknek és a horvâtoknak békés ùton kell
elintézniôk.

Ûrmeplésre nincs okunk, de szâmot kell vetni megmaradâsunk
esélyeivel a Kârpât-medencében. A magyar kisebbségi sorsnak ma mâr
irodalma van, s a klasszikusai mellé immâr ùj nevek sorakoznak,
legtôbbszôr tragikus sorsnkkal.

Hetvenôt év keserii tapasztalata és a jelenlegi események tanulsâga
arra utal, hogy az elszakitott teriiletek magyarsâgânak kérdését
ôsszefuggôen és egységesen hatârozzuk meg. Megmaradâsunk
szempontjâbôl nincs kiilôn erdélyi kérdés, sem felvidéki vagy kiilôn
délvidéki kérdés. Ez csak annyiban érvényes, hogy néha Erdélyben,
mâskor a Felvidéken vagy most éppen a Délvidéken tesznek kârt
bermûnk.

Az utôdâllamok felgyorsitott iitemben igyekeznek felmorzsolni az
elszakitott teriiletek magyarsâgât, hogy egy esetleges eurôpai
ùjrarendezés esetében a hadizsâkmânyként megszerzett teriiletek
magyar lakossâgânak arânyszâma ne befolyâsolja a teriiletek
hovatartozâsa feletti dôntést. Az Egyesûlt Eurôpâhoz valô csatlakozâs



egyik kôvetelménye, a kisebbségi jogok messzemenô biztositâsa. Az
utôdéllamok a kisebbségi kérdést ùgy kivânjék megoldani, hogy mire
az Eurôpai Kôzôsségbe valô felvételiik esedékes lenne, addig nem lesz
az orszâgukban kisebbség, sem kisebbségi kérdés. Ma mâr ezt a
fajtiszta Nagy Szerbia megvalôsitasâval kapcsolatosan a helybeli
magyarok és az egész vilâg fuie hallatâra a Vajdasàg utcàin nyiltan és
hivatalosan hangoztatjâk: Le kell a magyarok arânyszâmât 5 szàzalék
alâ szoritani, s valôUannâ vâlnak a magyarok kôvetelései. Ebben,
orszâgonként lehetnek eltérések, de a végcél mindenûtt ugyanaz,
megvâltoztatni a teriilet népességi ôsszetételét, eltôrôlni a tâj magyar
jellegét, elfeledtetni a tôrténelmét és mindegy, hogy ezt a volt
kommunistâk vagy az ùj nacionalistak teszik-e. Mint eurôpai
népcsoportnak, jogunk van magyarsâgunk megôrzésére ott, ahol élûnk,
és e jogainkért nem kônyôrgiink és nem is tartozunk senkinek hâlàval.
A hatârokon tùli magyarség nem lehet a szerb, a roman vagy a szlovék
âllam tulajdona.

A kôzôs veszéllyel szemben egységes kisebbségvédelemre van
sziikség. Az egységes magyar kisebbségvédelem alapfeltétele, hogy
nemzetkôzi megerôsitést nyeijen az a szàmunkra magétôl értetôdô
igazsâg, hogy az eiszakitott teriiletek magyarsâga a magyar nemzet
szerves része, s az eiszakitott teruletek magyarsâgânak a sziilôlbldjén
valô megmaradâsa pedig, a magyar âllam nemzetkôzileg is
elfogadhatô és megalapozott létérdeke. Az eiszakitott teruletek
magyarsâgânak pusztulâsa, a mâr emlitett kulturâlis, tôrténelmi
veszteségeken tùl, a jôvôben egy sokkal bonyolultabb demogrâfïai
helyzetbe sodoija Magyarorszâgot, mint ahogy azt most Budapesten
elképzelik. Ne felejtsûk el, hogy Nagy Szerbia Trieszttôl Dubrovnikig,
a Balatonig, s azon tùl Szentendréig teijed, Nagy România pedig
részben mâr megvalôsult.

Bill Clinton, az Amerikai Egyesùlt Àllamok elnôke kijelentette,
hogy a belpolitika és a kiilpolitika ma mâr nem vâlaszthatô el olyan
môdon, ahogy az a mûltban tôrtént. Clinton elnôk ezt a
kômyezetvédelemre vonatkoztatta, de a teriilet etnikai ôsszetételének
erôszakos megvâltoztatâsa, a genocidium megsziintetése is egy fajta
kômyezetvédelem.

1992-ben Rio de Janeiroban a foldgolyô sorsâért aggôdô orszâgok
képviselôi nyilatkozatot irtak alâ a ritka, és a létiikben veszélyeztetett
nôvény- és âllatfajtâk védelmezése érdekében. A Duna eltéritése, a
Csallôkôz, a székely falvak, a csângôk, s az Ârpâd-korabeli baranyai
magyar telepiilések és templomok feldùlâsa pedig tovâbbra is belùgy.



Az utôdâllamokban a magyar kisebbség kérdése a rendôrség és a
csôcselék hatâskôrébe tartozik, tehât a szô szoros értelmében beliigy.

A valôsâg az, hogy az utôbbi évtizedekben a magyar nemzet
egyharmada végigszenvedte a roman diktatùra tébolyat és jelenleg tel-
jes mértékben ki van szolgâltatva a szerb tbmegôriilet barbârsâgânak.

Nekûnk, magyaroknak, nem adatott meg az, hogy hangunkra a
vilâg azonnal felfigyel. "Elzârték elôliink azt, ahova magunk erejével,
ezer esztendô munkâjâval kapaszkodtimk és minden lépcsôfokot a
magunk izmaival és eszével vâgtunk, a magunk vérével ôntôzôtt
irdatlan sziklâba, onnan dobtak le minket. De talpra kell éllnunk
mégis", iija Kôs Kâroly.

Ezért jobb lenne itt Nyugaton is egy kicsiny kis vilâgossâgot
gyûjtani, ahelyett, hogy âllandôan a rettenetes sôtétség miatt
âtkozôdnânk.

A Vajdasàg Mindenszentek tàjàn

1944 ôszén és késôbb, méig tisztézatian kôriilmények kôzôtt a
szerbek valôsâgos népirtést rendeztek Vajdasâgban a védtelenûl
maradt nemzeti kisebbségek, fôként a németek és a magyarok kôrében.
Ugyanezt tették ellenùnk a roman vasgârdistâk Erdélyben, valamint a
szoyjet és a helyi katonai hatôségok Kârpàtaljân. A Felvidék
magyarségât a gyôztesek a kollektiv bûnôsség vâdjâval sùjtottâk,
megtizedelték és a hazâtlansâg sorséra juttattâk.

Az ârtatlan magyar âldozatok tizezrei az udôdâllamokban még ma
is ismeretienârkokban, jeltelen sirgôdrôkben fekszenek. Ôtven éwel a
hâborù befejezése utân, Bâcskâban, ahol nagyobb tôbbségben
magyarok élnek, mindenûtt van tômegsir. Ismeretes, hogy hol, melyik
darab foldben vannak elhantolva, de nyiltan és tôkéletes bizonysâggal,
ùgy a sirok elé âllni, mint ahogy ember sirhant elé àllni szokott, még
ma sem lehetséges. S a jelzés nélkiil valô helyek elmosôdnak.

Napjainkban a vajdasâgi magyarok ismét tildôzôttekké vâltak a
sajât szulôfbldjûkôn és a puszta megmaradâsuk forog kockân. Eddig
tôbb mint 30.000 magyart iildôzôtt el a szerb nacionalista hatalom
Vajdasâgbôl és az eivândorlâs tovâbb tart.

Mennyi a sok slrkereszt?

A Torontôi Magyar Emberi Jogok Monitora (HHRM) és az
Amerikai Egyesult Àllamokban mûkôdô Délvidéki Érdekszervezet
(H.A.H.R.D.) 1994 novemberében és december elsô felében



megemlékezéseket szervez a bécskai vérengzések ôtvenedik évfordulô-
jânak méltô megiinneplésére. Erre az alkalonira unnepi szônokként
meghivtuk Vékâs Jânost, a Vajdasâgi Magyarok Demokratikus
Kôzôsségének (VMDK) alelnôkét. Vékàs Jànos volt az elsô, aki a
vajdasâgi magyar ùjsâgokban szôvâ tette a magyarok elleni tômeges
bâcskai kivégzéseket. A VMDK pedig 1991 ôta rendszeresen
megemlékezik az 1944-ben kivégzett tôbb mint 20.000 vajdasâgi
âldozatrôl. Mindenszentek napjâra emlékezve, a helybeli VMDK
tagozatok és a polgârok évente ellâtogatnak a kivégzések szinhelyére,
rendbehozzâk a tômegsirokat. Az ùjvidéki ftitaki ùti katolikus
temetôben mintegy szâz fakeresztet âllitottak és egy nagyobb keresztet
is emeltek: "Az 1944-45-ôs megtorlàsok àldozatainak emlékére".
Temerinben, Zentân, Szabadkân, Bajmokon, Bezdânban és mâsutt
rôvid iinnepségek keretében emlékeznek a halottakrôl. A kereszteket
az ùjvidéki temetôbôl a rendôrség mâsnapra az éjszaka leple alatt
kidobâlja és rendszeresen eltiinteti.

Még mindig mi tartozunk.

A vajdasâgi magyarok ellen elkôvetett tômeggyilkossâgokrôl,
annak méreteirôl és kôriilményeirôl, még mindig nem vesz tudomâst
az amerikai tôrténetirâs. A tôrténelmi igazsâgnak ez a konok és
kôvetkezetes tagadâsa az utôdâllamok magyarsâgâra nézve a szô
szoros értelmében: életveszélyes, mert azt a tudatot élteti a nemzetkôzi
kôzvéleményben, hogy még mindig mi tartozunk a szerbeknek. Az
utôdâllamokban a magyarok teljes mértékben ki vannak szolgâltatva a
mindenkor felkorbâcsolhatô nacionalista ôsztônôknek. Egy elkô-
vetkezô tragédia esetében vagy a magyarok elleni csendes etnikai
tisztogatâs irânti kôzômbosség igazolâsâul, a nemzetkôzi kôzvélemény
ismét a mûltbeli tôrténelmi sérelmekre hivatkozhatik. A hivatalos
amerikai tôrténetirâs szerint még mindig bûnôs nép vagyunk.

Ki védi meg a vajdasâgi magyarokat?

Az 1942-es razzia àldozatainak emlékére utcât neveztek el
Ûjvidéken, kônyvet jelentettek meg, filmet készitettek Magyar-
orszâgon. A jelenlegi magyar kormâny, egyik elsô lépéseként jogosan
vagy jogtalanul, minden magyar nevében bocsânatot kért a zsidôsâgtôl
a magyaroknak a hâborù ideje alatt tanùsitott passziv magatartâsa
miatt. Az ârtatlan magyar âldozatok az utôdâllamokban pedig még
mindig eltemetetleniil hevemek. Halâluk okârôl, kôriilményeikrôl,
még ma is hallgatnak a levéltârak, hatalmi rendelkezések tiltjâk a
nyilvânos megemlékezést. Az emlékezésnek és a bocsânatkérésnek is



ideje van. Tisztâzni kell azt, amit ôtven éwel ezelôtt magyar fasisztâk
kôvettek el és meg kell hatârozni azt, amit magyarok az âldozatok
megmentése érdekében elmulasztottak megtenni. A multat egyéni és
nemzeti szinten is be kell vallani, de a nemzet lelkiismerete nem lehet
csupân egyetlen politikai part tulajdona, mert az kôzôs kincs,
amelynek "Tartozik" és "Kôvetel" rovatât a jô gazda ugyanazzal a féltô
gonddal vezeti. Felelôsségtudatot vàllalunk, de bûntudatot nem. Akit
ârtatlanul végeztek ki, az âldozat, fliggetlenul attôl, hogy melyik
oldalon vesztette el életét. Ha folyton és egyoldalùan csak az egyik
oldalon elszenvedett veszteségeket emlegetjiik, mig a mâsik oldal
értatlan âldozatainak nem adatik meg a legalapvetôbb emberi
végtisztesség sem, akkor a gyôztes oldal âldozatainak emlékét sem
âpoljnk tisztan és becsûlettel.

Nem bosszûért kiàltunk

Az Egyesiilt Âllamokban és Kanadâban tervezett emlékesteknek
az a célja, hogy most, amikor a mâsodik vilâghâborù befejezésének
ôtvenedik évfordulôjât iiimepli a vilâg, és minden nemzet
megemlékezik hâborùs veszteségeirôl, fejet hajt harcosai elôtt,
megkoszorùzza az ârtatlan âldozatok siijait, akkor mi magyarok is
megadjtik a tiszteletet a sajât halottaink emlékének. Nem vagyunk sem
tôbbek, de kevesebbek sem vagyunk mâs nemzetnél. A hallgatâs nem
tarthat ôrôkké. Eimek a kényszerû titoknak fel kell deriilnie.
Emlékezetes, hogy 1848-49 halottjairôl sokâig nem volt szabad tudni
és beszélni, ahogy nem volt szabad 1914-1918 és 1942-1944
halottairôl sem. Csak titokban emlékezhettunk meg rôluk, riadtan
kôriiltekintve hoztuk el virâgainkat, gyùjtottuk meg gyertyâinkat a
jeltelen vagy bojtoijâimal benôtt sirhalmokon. Nem bosszûért kiâltunk,
és nem megtorlâsra uszitunk. Békét, megbocsâtâsthirdetunk.

Ez a szerény megemlékezés legyen az elsô lépés annak érdekében,
hogy halottainkat és eltemetetlen nemzettârsainkat, barâtainkat,
apâinkat és testvéreinket mi is mint a tôbbi nemzet, tisztelettel oda
sorolhassuk a mâsodik vilâghâborù ârtatlan âldozatai kôzé.

Azt reméljiik, hogyhalottainkra emlékezve mi magyarok is hozzâ-
jârulhatnnk ahhoz, hogy a fôld ismét fold legyen, - a népek hazâja és
lakôhelye, és ne a gonoszsâg szinhelye.

A HHRMés a H. A. H. R. D. vezetôsége



Dr. Chàszàr Ede (Alexandria, VA):

A FELVIDÉKIMAGYARSÀG HELYZETE
A LEGÛJABB VÀLASZTÀSOK TÛKRÈBEN

A Szlovâkiâban 1994 ôszén megtartott "elôrehozott" parlamenti
vâlasztâsok fôkérdése az volt, hogy sikeriil-e az immâr kétszer
megbuktatott, magyarelienes volt miniszterelnôknek, a kommunistâ-
bôl nacionalistavâ vedlett Meciar Vladimirnak harmadszor is
hatalomra keriilnie.

Dr. Chàszàr Ede (Alexandria, VA),
a Szlovàkiai MagyarokNemzeti BizottsàgaJôtitkàra. (Somogyi Lél)

Mâr az elôjelekbôl ùgy lehetett itélni, hogy ez — az ott élô
magyarok nemtetszésére — bizony bekôvetkezhetik. A kôzvélemény-
kutatâsok azt jelezték, hogy a Meciar-ellenes szavazatok a sok indulô
part kôzôtt szétforgâcsolôdnak, s Igy nagy lesz a valôszlnûsége a
vâlasztâsok olyan kimenetelének, amelyben az ô pârtja kapja szâzalék
arânyban a legtôbb szavazatot és igy jogot formâlhat az ùj (koaliciôs)
kormâny megalakltâsâra.

Ez, sajnos, meg is tôrtént. A szlovâk politikai élet ismerôi és
elemzôi szinte megrôkônyôdve vették tudomâsul, hogy a szavazô-
polgârok kôzôtt még mindig volt egy réteg, amely nem tanulva a



mùltbôl, megint lehetôvé telle egy kélszer csùfosan megbuklaloll
polilikus ùjbôli elôrelôrésél.

Ebben a szerencséllen helyzelben a magyarok szâmâra az a lény
sem okozoll vigaszlalâsl, hogy a hârom szlovâkiai magyar part
vâlaszlasi koaliciôja sorrendben a harmadik legnagyobb polilikai
erôkénl keriill ki a vâlaszlâsokbôl.

Az Egyiillélés Kôzponli Irodéjâban Oriskô Norbert allai ôssze-
âlllloll vâlaszlasi beszâmolô szerinl "az 1989-es rendszervâllozâs ulân

harmadszor, az ônâllô Szlovâkiâban elsô izben jârullak az umâkhoz a
vâlaszlôpolgârok parlamenli vâlaszlâsok alkalmâbôl. Az 1992-es
vâlaszlâsok ulân megalakull szlovâk parlamenl megbizalâsa ugyan
négy évre szôll, de ez év âprilisâban a Meciar kormâny bukâsâl
kôvelôen, a bonyolull belpolilikai helyzelre valô lekinlellel, a szlovâk
parlamenl alkolmâny-lôrvény formâjâban megszavazla, hogy 1994.
szeplember 30-ân és oklôber 1-én ùjabb "idô elôlli" vâlaszlâsokra keriil

A vâlaszlâson 18 polilikai pân, illelve pârlkoaliciô induit Mosl
elôszor lôrlénl meg, hogy valameimyi magyar pârl egy lislân vâgoll
neki a vâlaszlâsi ktizdelemnek. Az Egyiillélés, a Magyar Kereszlény-
demokrala Mozgalom (MKDM) és a Magyar Polgâri Pârl (MPP) 1994.
jùlius 21-én alâirla a sokoldalù egyiillmûkôdésrôl és koaliciôrôl szôlô
szerzôdésl. A jelenléklelen laglélszâmù Magyar Néppâit jelôlljei
szinlén szerepellek (mini "fuggellen"-ek) a hârmas magyar koaliciô
vâlaszlâsi lislâjân.

Vàlasztàsi részvétel: Szlovâkia 3,876.555 vâlaszlôpolgârâbôl
2,932.669-en jârullak a vâlaszlâsi umâkhoz, és 2,875.458 érvényes
szavazalol adlak le. Ez azl jelenli, hogy Szlovâkia vâlaszlôpolgârainak
74.18 %-a adoll le érvényes szavazalol. Bâr a részvélel magasnak
tûnik, ôsszehasonlilva a kél elôzô vâlaszlâssal, visszaesésl jelenl.
(1990-ben a vâlaszlâsra jogosullak 93.24 szâzaléka, 1992-ben pedig
81.77 szâzaléka adoll le érvényes szavazalol.)

A 18 pârlbôl, illelve koaliciôbôl mindôssze hél keriill be a
parlamenlbe (melynek hivalalos neve Szlovâk Nemzeli Tanâcs). A
parlamenlbe julâs kuszôbérléke az egymagâban indulô pârl eselében 5
szâzalék, ketles vagy hârmas koallciônâl 7 szâzalék, nagyobb koaliciô-
nâl pedig 10 szâzalék volt

A vàlasztàsok eredményei: Az alâbbiakban felsoroljuk a
parlamenlbe bejuloll pârlok nevél és rôvidilésél, megadva a kapoll
szavazalok szâzalékos arânyâl és a szerzell mandâlumok szâmât



1. DSZM+SZF? — Demokratikus Szlovâkiàért

Mozgalom plusz Szlovâkia Fôldmûves Pârtja
34.96 % 61

2. KV — Kôzos Vâlasztâs (Demokratikus
Baloldal Pârtja, Szociâldemokrata Pârt,
Zôldek Pârtja, FOldmûves Mozgalom)

10.41 % 18

3. MK — Magyar Koallciô 10.18% 17

4. KDM — Kereszténydemokrata Mozgalom 10.08 % 17

5. DU — Demokratikus Uniô 8.57 % 15

6. SZMSZ—Szlovâkia Munkâsainak Szôvetsége 7.34 % 13

7. SZNP — Szlovâk Nemzeti Pârt 5.40 % 9

A parlamentbe bekeriilt hét part, illetve koalîciô tehât a
szavazatok 86.94 %-ât szerezte meg, a maradék 13.06 % a tôbbi II
part kôzott oszlott meg. A 150 mandâtum elosztésâbôl lâthatô, hogy a
Meciar âltal vezetett DSZM+SZF pârtkoaliciô nem kapott parlamenti
tôbbséget. Mivel azonban a szétforgécsolt ellenzék nem tudott
megegyezni, az âllamelnôk végul is Meciar pârtjât kérte fel kormény-
alakitâsra.

Érdekes môdon azonban a vâlasztâsok utan két hônappal még
mindig nem volt Szlovâkiânak ùj kormânya. Ennek két fo oka volt: az
egyik, hogy Meciar nem talâlt megfelelô koaliciôs partnert, illetve
partnereket a kormânyzâshoz. A szélsôségesen nacionalista magyar-
gyûlôlô Szlovâk Nemzeti Part ugyan rôgtôn felajânlotta magât, de
mindôssze kilenc mandâtumâval nem tudott volna tôbbségi szavazatot
biztositani a parlamentben. Hosszas alkudozâs utân végul is az SZMSZ
(Szlovâkia Munkâsainak Szovetsége) kôtélnek âllt és 13 mandâtumât
az SZNP kilencéhez hozzâadva, biztositotta Meciar parlamenti
tôbbségét. A kabinet végleges ôsszeéllitâsa azonban sok huzavonéval
jârt.

A kormâny felâllitâs késedelmének mâsik fo oka taktikai volt:
Meciar szerette volna, ha a régi parlament (melynek mandâtuma
december végéig tartott) szavazza meg a kôvetkezô évi kôltségvetést s
igy azért nem kell felelôsséget vâllalnia. Ez meg is tôrtént. Idôkôzben
azonban, még a kormânyalakitâst megelôzôen, a fentnevezett két part
segitségével, Meciar egy "parlamenti puccsot" hajtott végre.
Nevezetesen, a rendeUcezésére allô 83 szavazat segitségével 13 olyan
tôrvényt, illetve tôrvénymôdositâst vitt véghez egy egész éjszakân àt
tartô parlamenti iilésen, amely a Moravcik kormâny alatt jô irânyba
fordult Szlovâkiât hirtelen visszaforditotta a jô ùtrôl. Az igy létrehozott
diktatôrikus hajlamù intézkedések kiilfbldi visszhangja nagyon



kedvezôtlen volt. "Wrong Tuming!" - îrta a londoni The Economist
1994. november 12-i szâmâban. "Tuming Back the Clock in
Slovakia," igy a New York Times két nappai elôbb.

A végiil is nagynehezen ôsszeéllt kormâny meghirdetett programja
nem sok jôt igért Szlovékiânak sem politikai, sem pedig gazdasâgi
szempontbôl. Fôleg nem a magyaroknak, mert a nacionalista part
kezébe kerult a kôzoktatasugyi târca, igy megerôsôdik a magyar
nyelven tôrténô iskolâztatâs fokozatos megszuntetésének veszélye.

Ebben a sotét helyzetben csak pillanatnyi vilâgossâgot hozott a
november 18-19-én megtartott helyhatôségi vâlasztésok eredménye.
Meciar pârtja ezùttal "nem ismételt." A szavazatoknak mindôssze 23.6
szâzalékât szerezte meg. Jan Carnogursky kereszténydemokrata
mozgalma, amely a parlamenti vâlasztâsokon meglepetésszerûen
mindôssze tiz szâzalékot kapott, most felugrott 20.3 szâzalékra. A
Magyar Koaliciô arânyszâma is megjavult: 10.18-rôl felament 12.4
szâzalékra.

Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy a Magyar Koaliciôn beltil az
Egyuttélés (Duray pârtja) 131 polgârmestert és 2216 ônkormânyzati
képviselôt vâlasztott meg, a Magyar Keresztény-demokrata Mozgalom
56-ot, mig az ônkormânyzati testiiletekbe 1367 képviselô jutott be, a
Magyar Polgâri Pârt szintén 56 polgârmestert, és 812 képviselôt
kapott.

Sajnos, az ônkormânyzatokban igy elôretôrt magyar polgâr-
mesterek és képviselôk jôvôjét erôsen beâmyékolja a Meciar
kormânynak az a tôrekvése, hogy Szlovâkia kôzigazgatâsi beosztâsât
horizontâlisrôl vertikâlis irânyba szervezze ât. Ennek kôvetkezménye
az lenne, hogy az észak-déli irânyba futô ùj kôzigazgatâsi egységekben
a déli csiicsôkbe esô magyar lakossâg mindeniitt kisebbségbe kerulne s
igy effektive elvesztené ônkormânyzati jogkôrét.

Hozzâjârul még mindehhez az 1995 tavaszâra tervezett szlovâk-
magyar alapszerzôdés, amelyben Szlovâkia a jelenlegi orszâghatârok
sérthetetlenségét kivânja rôgziteni, anélkul, hogy cserébe a magyar
kisebbség kollektiv jogait és autonômia tôrekvéseit elismemé.

Ilyen kôriilmények kôzôtt bizony az 1995-ôs esztendô nem sok jôt
igér a szlovâkiai magyarsâg szâmâra.



Dr. Mailàth Istvàn (Rio de Janeiro, Brazilia):

ADJÂTOK mSZA A BÉKÉNKET
KÔZÉP-EURÔPÀBAN!

Amikor 74 éwel ezelôtt Foch marshall elolvasta az elsô vilâg-
hâborùt befejezô, Versaillesben és Trianonban gyârtott békeszerzô-
dések szôvegét, gondterhes fejcsôvâlâssal mondta kômyezetének: "Ez
nem béke. Ez fegyversziinet 20 évre".

A bôlcs elôrelâtâssal kiértékelt jôslat kisértetiesen bekôvetkezett
mâr 1938-ban, amikor a "hùsz éves fegyverszunetnek" minôsitett
békediktâtum kôzvetlen okozôja lett a szudétanémet krizisnek, amit
aztân a trianoni békediktâtum nemzetkôzi kôzremûkôdéssel végre-
hajtott "Belvedere" dôntôbirâskodâsainak békés reviziôja kôvetett, ami
etnik szempontok figyelembe vételével ùjjârendezte a Kârpât-medence
orszâghatârait.

Mert a Versaillesben, Trianonban és St. Germainben fabrikâlt
békediktâtumok elviselhetetleimek bizonyultak. Egyoldalù erôszakra
épiiltek, amit elvakult gyûlôlet, tudatlansâg és felelem, valamint
embertelen rosszindulat, félretâjékoztatâs és tudatos hazudozâs fïïtôtt.
Mind olyan jôvâtehetetlen helyzetet gerjesztô, negativ indulat ez, ami
nem alkalmas idôt âllô béke alkotâsâra.

Éppenezért, szinte bénitô riadalmat vâltott ki Kôzép-Eurôpa sokat
szenvedett népei kôrében, hogy 1947-ben, a mâsodikvilâghâborù utân,
a Pârizsban iigykôdô "békegyârtôk" semmit sem tanultak a mùltban
elkôvetett oktalansâguknak torzsziilôtt alkotâsâbôl, mert a jôzan ész
hiânyât igazolô kôvetkezetlenséggel ùjra visszaerôszakoltâk azokat a
viszonyokat, amelyekkel 1920-ban, Trianonban szétzùztak a kôzép-
eurôpai térség népeinek a békéjét,valamint az eurôpai térség kôzvetett
biztonségât. Azokat a viszonyokat, amelyeknek elvetélt tarthatatlan-
sâgât a kereken 70 éves tôrténelmi fejlôdés bebizonyitotta. Mert
tôkéletesen hiâbavalônak bizonyult, hogy nemzetkôzi szerzôdésekkel
"megszentelt" emberi jogokat biztositottak — papiron — a "kisebb-
ségi" sorsra itélt nemzeti târsadalmaknak, a végsôkig kiélezett
ellenséges magatartâst tanùsitô szlovâk, roman, szerb, sôt ukrân
sovinizmus is markâba nevetve fittyet hâny a nemzetkôzi szinten
vâllalt kôtelezettségeinek és zavartalanul folytatja, ma is, mâs
nemzetiségû âllampolgârainak az elképesztô pusztitâsât, akiket
rôgeszméjtik szerint megtûrt, de idôvel — nyiltan hirdetik — megsem-
misitésre nekik kiszolgâltatott népcsoportnak tekintenek.



Ha tehât helytàllô az a felismerés, hogy a térség idôtâllô
megbékéltetésének kikeriilhetetlen "sarokkô" feltétele a nemzetiségi
problémâk kielégitô megoldâsa, akkor teljesen céljât tévesztett
oktalansâg lenne, ha a megoldâst a jelenleg fennâllô fogalmak és nem
utolsô sorban a meghamisitott és félretâjékoztatott viszonyok steril
tovâbb bonyolitâsâval akamânk megkôzeliteni.

Idôtâllô békét biztosltô megoldàsok alapjaibôl kiindulà gyô-
keres ûjjàrendezésre van szûkség.

Véleményiink szerint az idôtâllô békének sine qua non elôfeltétele
az, hogy az elkerulhetetlen ùjjârendezést a valôsâgcs élet adottsâgaibôl
kiindulva, a valôsàgos helyzetnek megfelelôen kell megvalôsitani. E
nélkiil kérdésessé vâlik ennek a térségnek a harmonikus besorolâsa az
Eurôpai Kôzôsségbe is.

Ez a felismerés késztetett, hogy ebben a tanulmânyban olyan
szempontokat és javaslatokat teqessziink a nemzetkôzi gondok
rendezésével foglalkozô fôrumok elé, amelyeknek a megvitatâsa és
megfontolâsa alkalmas lehet a szôbanforgô célkitûzések eredményes
elômozditâsâra.

Geopolitikai szempontbôl a Duna vôlgyének ismert térség hàrom
nagy medencét ôlel magâba, jelesen az északi vagy cseh-osztràk
medencét, a kôzépsô vagy a Kârpâtok koszorùjâval kôrùlfogott Kârpàt-
medencét és a déli vagy Balkàni Duna-medencét.

Legyen szabad elôrebocsâtani, hogy illetékességiinknek meg
felelôen elôteijesztéseinket és észrevételeinket csak a szélesebb
értelemben vett Kôzép-Eurôpâhoz tartozô Cseh-Osztrâk Duna-
medence és a Kârpât-medence viszonyaira ôsszpontositottuk, mivel
ezek kôzponti jelentôségû részei Kôzép-Eurôpânak.

A Balkâni Dima-medence tôrténelmi fejlôdése és ennek kôvet-
keztében kialakult târsadalmi, erkôlcsi és politikai viszonyainak
megfelelôen nem tekinthetô a kôzép-eurôpai térség szerves részének,
amelynek viszonyaitôl lényegesen kulônbôzik és ezért a fôldrajz-
politikai szôtârban a kelet- és délkelet-eurôpai térségbe tartozônak
tekintik.

Visszatérve tehât az illetékességiink kôrébe tartozô Kârpât-
medence, illetve Cseh-Osztrâk Duna-medence viszonyainak az
elemzésére, célirânyosnak lâtszik, hogy amikor nemzetiségekrôl
(nationalities) esik szô, kiilônbséget tegytink a "nemzeti kisebbség" és
"tàrsnemzet" fogalmi kôrei kôzott. Merta jelenleg minden nemzetiségi



csoportra vonatkoztatott, kôzhasznâlatù "kisebbség" (minority)
elnevezés alapvetôen igen lényeges jogi és tôrténelmi vonatkozâsù
adottsàgoknak az elkendôzése. Javasoljuk tehât az alâbbi minôsités
elfogadâsât és âllandôsîtâsât:

"Nemzeti kisebbségnek" (National minority) tekintendô azoknak
az egyazon nemzethez tartozo egyéneknek a kôzossége, akik kiilônbôzô
okok miatt elhagyjâk szulôfoldjùket és letelepedés céljâbôl més
orszâgokba vândoroinak, ahol a befogadô orszéguk âllampolgâraivé
vâlnak. Befogadô orszâgokra példa tôbbek kôzôtt az USA, Kanada,
Brazilia, Argentina stb. Az idézett befogadô orszâgok, âllampolgâri
kôtelezettségeik teljesitése ellenében, a legteljesebb szabadsâgot
biztositjâk a befogadottaknak, hogy nemzetiségi szervezeteik kialaki-
téséval anyanyelvi, vallâsi, illetve kulturâlis jellegû igényeiket legjobb
tehetségiik szerint szabadon és zavartalanul âpolhassék. Ezzel szemben
"Târsnemzetnek" (Fellow nation) kell tekinteni azoknak az em-
bereknek a nemzeti kôzôsségét, akik sziilôfoldjuket akkor sem hagyjék
el, ha ez a szulôfôld tôrténelmi események kôvetkeztében — erôszak
vagy ônrendelkezést kinyilvénitô népszavazâs révén — mâs nép hazâ-
jâval kôzôs âllamalakulatba olvad ôssze. Egyenjogù térsnemzetek
âllamalakulatâra példa Svâjc, Belgium.

A fenti, igen lényeges minôsités alapjân a mai Magyarorszâg
teriiletén élô szlovâkok kôzossége nemzeti kisebbségnek tekintendô,
miutân ôseik 300 év elôtt ônként vândoroltak be a 150 évig tartô tôrôk
uralom kôvetkeztében elnéptelenedett magyarorszâgi teriiletekre. Ezzel
szemben a Szlovâkiâban élô, hivatalosan 700.000 (valôsâgban 1 milliô
felett szémlâlô) magyar nemzetiségû ôslakossâg egyenjogù târsnemzet
nek minôsiil, mert sziilôfôldjùkkel egyiitt nemzetkôzi erôszak
kényszeritette ôket a multinacionâlis cseh-szlovâk âllamkôzôsségbe,
amelybôl azutân csehek és szlovâkok kôzôtt ônkényesen lebonyolitott
paktâlâs kôvetkeztében a jelenleg ônhatalmulag Szlovâk Kôztârsasâg-
nak kinyilvânitott âllamalakulat teriiletén élnek. Ônrendelkezési
joguktôl megfosztottan és védtelenûl kiszolgâltatva a szlovâk
sovinizmus uldôzésének. Miért tagadjâk meg az ôslakos szlovâkiai
magyarsâgtôl ônrendelkezési jogât?

Ônrendelkezési képviseletet a târsnemzeteknek.
Tarthatatlannak kell tekinteni azt az âltalânosan bevett gyakor-

latot, hogy nemzetkôzi értekezleteken kizârôlag kormânyok képviselôi
vehetnek részt és nemzetkôzi megâllapodâsokat kizârôlag kormânyok
képviselôi kôthetnek.



Annal inkâbb, mert példâul a jelenlegi magyarorszâgi reform-
kommimista kormâny mâr kinyilvâmtotta, hogy nem kivânja
képviselni a Szlovâkiâban élô magyar nemzettestet, amely ilymôdon
képviselet nélkiil maradna a nemzetkôzi fôrumokon.

A târsnemzetnek minostilô nemzetiségek sorsàt formâlô dôntések-
nek ez a "rôlunk—nélkuliink" alapon kezelt gyakorlata nemcsak
megalâzô, mert emberi méltôséguktôl megfosztott adés-vevésnek
minôsiilô rabszolgakereskedésre ziilleszti a târsnemzeteket, hanem
céljàt tévesztett is, mert a nemzetkôzi megâllapodésok tiszteletben-
tartâsét éppen a târsnemzetek képviseletének a hozzâéllâsa szavatolja a
legbiztosabban.

Az elkeriilhetetlen ùjjérendezés egyik alapvetô elôfeltételének kell
lennie, hogy a târsnemzetnek minôsitett nemzetiségek elismert politi-
kai és târsadalmi szervezeteik képviselete révén

teljes jogù és egyenlô alapon élhessenek a sorsukatformâlô
ônrendelkezés jogâval, minden olyan nemzetkôzi fôrumon,

amely sorsukat érintô ûgyekkel foglalkozik.

A trianoni békediktétumba foglalt feltételek értelmében 30 év
eltelte utân vagyis kereken 1950 tâjân népszavazasnak kellett voina
dôntenie arrôl, vajon a békeszerzôdéssel érintett népek kivânnak-e
vàltoztatni a létesitett helyzeten vagy sem? Vilâgosan kifejezésre jut
tehât a nemzetkôzi jogba iktatott szândék, amelynek a lényege, hogy
biztositottâk a kollektiv ônrendeikezési jogot azoknak a népi és
nemzeti kôzôsségeknek, amelyeknek az életkôriilményeire kihatott a
gyôztes hatalmak àltal diktâlt békeszerzôdéssel létesitett helyzet.
Harminc év tapasztalata alapjân ômendelkezési joggal dôntsenek azok
az emberek, akiket egyedûl illet meg a jog, hogy sajât sorsnk alakitésàt
aktiv hozzââllâssal formâlhassak.

Ha tehât kôtelezô érvényû a nemzetkôzi jogba iktatott ész és
értelem néikul hùzott orszâghatârok tiszteletben tartâsa, akkor jogi
szempontbôl egyenlô értékû sùlyt képvisel a népszavazâsi kôtelezett-
ségnek, a békeszerzôdés szerves részeként egyidejûleg "jogba iktatott"
tiszteletben tartâsa is, amit a szerzôdést alâirôk magukra nézve vâllal-
tak is. Ez a 30 év eltelte utân biztositott népszavazâs nem tôrtént meg.

Âmde, amikor a Szovjetuniô, minta kôzép-eurôpai népek nyakâra
tiltetett "rendôrhatalom" 1989-ben ôndugâba dôlt, a vâratlanul
kialakult helyzetben a szlovének, horvâtok, csehek, szlovâkok, szerbek
és ukrânok ônkényes elhatârozâssal egyoldalùan kiszabaditottâk
magukat az 1947-ben, Pârizsban ùjra megerôsitett trianoni békeszer-



zôdésnek a râjuk kedvezôtlennek minôsîtett béklyôibôl, viszont a
szerzôdésekben foglalt kôtelezettségeiket egyszerûen a szônyeg alâ
seperték.

Ônkényes eljârâsuk ellentétben âll a Helsinki Egyezménnyel is és
felveti a nyugati hatalmak léha magatartasânak minôsûlô feleiôsséget
is, amiért sorra elismerik az ônkényes eljârâssal, egyoldalùan
proklamâlt helyzetet, ahelyett, hogy megkivânnék az annakidején
nemzetkôzd szavatolâssal létesitett helyzetnek nemzetkôzi megâllapo-
dàssal kivânatos feloldâsât, illetve ùjjàrendezését.

Igy tôrtént, hogy a Trianonban elkôvetett kontârmunkânak ez-
idôszerint (1944-ben) mâr csak a romfai terhelik a kôzép-eurôpai
népek életét. De ezek a romok, miként a kiégett atomszemét, vesze-
delmes fesziiltségben izzanak és minden pillanatban katasztrôfât
kivâlthatô bizonytalansâgban ôrlik Kôzép-Eurôpa népeinek az idegeit,
valamint Eurôpa népeinek a nyugodtaimât. Mi, tehât, a teendô?

Nemzetkôzi szinten ùjjàrendezni Kôzép-Eurôpàt!

Idôtâllô megbékélést és ennek megfelelôen az eurôpai biztonsâg
szavatolàsânak az elômozditâsât nem oldja meg a megalomâniâtôl
elbôdult ônkényes és ônhatalmù proklamâciôk kritikâtlan elismerése,
sem kétoldalù paklizâsok hâttérben meghùzôdô, téridegen érdekek
kiszolgâlâsânak a gyanus leplezése.

Mert nemzetkôzi szinten létesitett szerzôdések môdositàsàra,

illetve ûjjàrendezésére kizàrôlag nemzetkôzi egyetértéssel
szentesitett megàllapodàs mérvadô és idôtàllô.

Ezért a kôzép-eurôpai térség idôtâllô békéjének és par excellence
Eurôpa biztonsâgânak az elômozditâsa érdekében kizàrôlag az a
nemzetkôzi fôrum illetékes, a kôzép-eurôpai térség ex-lex jellegû
zûrzavarâban elfogadhatôùjyârendezést teremteni, amelynek

Kôzép-eurôpai Ûjjàrendezési Kongresszus
néven tôrténô sûrgôsmegvalôsitâsa halaszthatatlanul idôszerû.
A Kongresszus kezdeményezése és aimak ôsszehivâsa az annak

idején Trianonban megkôtôtt békediktâtum erôszakolâsâért felelôs
nagyhatalmak jelenlegi jogutôdainak a kôtelessége.

A Kongresszus résztvevôinek, jelesen

1. A Trianoni Békeszerzôdést alâirô âllamok képviseletének,
valamint



2. a korâbban jogfosztott kisebbségként kezelt, âmde elvitathalat-
lan kollektiv ônrendelkezési joguk alapjân a târsnemzetnek minostilô
nemzeti kôzôsségek képviselôinek is

egyenlô jogû és teljesjogù statust kell biztositani.

Figyelembe véve a kôzép-eurôpai térség bonyolult és egymâstôl
eltérô kiilôn-kulôn speciâlisnak jellemezhetô politikai viszonyait, nem
vezetne eredményre, ha a Kongresszus iigyrendje csak nagy âltalânos-
sâgban foglalkozna az ùjjârendezésnek minôsûlô gondok elsimitâsâval.
Gyakorlati eredményre vezetô és ezért ajânlatos eljârésnak tûnik, hogy
a Kongresszus egymâstôl fuggetleniil, ktilôn-kiilôn is foglaikozzék a
szûkebb értelemben vett "kistérségek" csak ezekre vonatkozô, speciâlis
jellegû problémâinak kôzmegelégedésre elrendezett megoldâsâval,
mint pl. a szlovâk kistérség vagy a Remaniât érintô erdélyi teriilet
avagy a szerb kistérség boszniai és vajdasâgi elmérgesedett viszonyai-
nak a pacifikâlâsâval vagy pedig a balti âllamok, ugyancsak Kôzép-
Eurôpâhoz tartozô, speciâlis jellegû gondjaival.

Az 1920-t61 1995-ig eltelt 75 év sorân nemcsak két borzalmas
vilâghâborû pusztitott Eurôpâban, de tanùi vagyunk olyan nemzetkôzi
erôfeszitéseknek is, mint amilyen az Eurôpa-Kôzôsség (avagy Pân-
Eurôpa, illetve Eurôpa Uniô) megvalôsitâsâra irânyulô tôrekvés,
amelynek tôbbek kôzott nem elhanyagolhatô szempontja az is, hogy
véget vessen az eurôpai nemzetek kôzott a mùltban szinte szuntelenûl
pusztitô hâborùskodâsoknak is.

Ebbe a témakôrbe tartozik a Helsinki Egyezmény is, amelynek az
alâirô âllamai kôtelezettséget vâllaltak, hogy tartôzkodni fognak a
jelenlegi (mai) orszâghatâroknak erôszakos megvâltoztatâsâtôl, és ha
elkerùlhetetleimé vâlna, kizârôlag békés ùton kivânjâk az orszâg-
hatârok megvâltoztatâsât szorgalmazni. A jelenleg uralkodô
nemzetkôzi irânyzat a nemzetiségi torzsalkodâsok megszûntetését nem
az orszâghatârok megvâltoztatâsâval lâtja megoldhatônak, hanem a
jelenleg létezô orszâghatârokon beliil eszkôzôlt olyan gyôkeres
reformok végrehajtâsa révén, amelyek elviselhetôvé tennék az
egymâsra utalt târsnemzetek életét.

Az eddig jogfosztott "kisebbségnek" kezelt nemzetiség helyett az
âltalunk "târsnemzetnek" minôsités egyetemes elfogadâsa szukség-
telenné teszi a jelenlegi orszâghatâroknak még békés megvâltoztatâsât
is. Mert a "târsnemzet" minôsités nemzetkôzi szinten szavatolt
elismerése gyakorlatilag automatikusan kialakitja azt az âllamformât,
amelyre Svâjc, illetve ahogyan ôk nevezik magukat; Helvetia a



klasszikus példa, ahol a francia, német, olasz és rétoromân anyanyelvû
nemzetiségek példâs egyetértésben és békességben élnek.

A târsnemzet megoldâs tehât gyakorlatilag és kôzérthetôen
megfelel a helvétizàlàs fogalmânak, ami a kôzép-eurôpai ûjjârendezést
illetôen a svéjci âllamformâhoz hasonlô megoldâs valôra vâltâsât
javasolja azokban az âllamalakulatokban, amelyekben—^Trianon "jô-
voltâbôl"—jelenleg jelentôs szâmù elnyomott és uldôzott nemzetiség
kénytelen élni.

Mert semmi alapja sincsen annak a megalomâniâtôl futôtt
sajnâlatos félretâjékoztatâsnak, hogy pl. Szlovâkia a szlovâkok kizârô-
lagosan nemzeti jellegû âllamalakulata lenne. A mai Szlovâkia
teniletén hosszù szâzadokon ât magyar, szlovâk, német, ruszin (rutén)
és lengyel "târsnemzetek" éltek egyiitt zavartalan, egymâsra utalt
sorskôzosségben, amig a Trianonban elkôvetett felelôtlen rombolâs
feldùlta eimek a térségnek a békés egiittélést biztositô viszonyait is.
Hasonlô a helyzet a Kârpât-medence knlturkôrébe tartozô erdélyi,
valamint vajdasâgi "kistérségek" târsnemzeteinek az esetében is,
akiket a szerencsétlen trianoni békediktâtum elkôvetôi kiszolgâltattak
a balkâni jellegû român, illetve szerb megalomânia pusztitâsânak.

A svâjci âllamkôzôsség példâjât kôvetve a helvétizàlàs révén
viszont az egymâsra utalt târsnemzetek kôzôtt békességet és kôlcsônôs
megértést megvalôsitô ùjjârendezés pontosan beleillik abba a fejlôdési
âramlatba, amely az Eurôpa Uniô megvalôsltâsa felé sodoija Eurôpa
népeit és amelynek a valôra vâltâsa esetében a jelenlegi orszâghatârok
végiil is belsô kôzigazgatâsi mesgyékké fognak szelidûlni a jôzan
ésszel végrehajtott ùjjârendezés révén békét biztositô kôzép-eurôpai
térségben. (A jelenleg is érvényben levô svâjci alkotmânyt 1848-ban
fogadtâk el, mintâul az Amerikai Egyesûlt Àllamok alkotmânya
szolgâlt.)

Ennek a folyamatnak a felgyorsitâsât viszont épeszû meggyôzô-
déssel, eltôkélt kitartâssal és hittel munkâlni kell, amig — nem késô.

Jôvàtétel

A mâsodik vilâghâborùt kôvetô években a civilizâlt eurôpai
kôzvélemény olyan riasztô eseményeknek volt a tanùja a mai Szlovâ-
kiâban, amelyekhez hasonlôan nincsen példa a kôzép-eurôpai
tôrténelemben.

Kôztudomâsù, hogy Hitler legodaadôbb fiillajtâijai a szlovâkok
voltak. Kizârôlag Hitler tâmogatâsâval mâr 1939-ben elszakadtak a
cseh-szlovâk àllamkôzôsségtôl és kUdâltottâk az ônâllô Szlovâk



Kôztarsasâgot, amelyet parlamentjiik hatârozatânak megfelelôen
nyomban a hitleri Német Birodalom védnôksége alà helyeztek.

Ônâllôsâguknak ùgyszôlvân elsô tevékenysége az volt, hogy zsidô
âllampolgâraikat munkaszolgàlat ellâtâsâra Németorszâgba deportâl-
tâk. A zsidôk nem jelentéktelen ingô és ingatlan vagyona Szlovâkiâban
maradt és idôvel kézen-kozon nyoma veszett.

A német hâborùvesztést kôvetôen Eduard Benesnek Csehszlovékia

ùjraélesztéséhez szuksége volt a szlovâkokra. Ezért bosszùszomjât par
tucat szlovâk klerikàlfasiszta politikus kivégzésére korlâtozta és fâtyolt
boritott a mùltra, ùjra keblére ôlelte a szlovâkokat, az ùjra helyre-
âlHtott Csehszlovâkiâban. Benes bosszùhadjâratânak a dandâra a
szudétanémetek ellen irânyult. Szômyû vérengzés kiséretében elûzte
ôket sziilôfbldjiikrôl és kifosztotta ôket minden ingô és ingatlan
vagyoniikbôl.

A "tegnap" még lelkes nâci-kiszolgâlô szlovâkok kapva kaptak
Benesnek a németek ellen irânylô, minden jogalapot nélkiilôzô,
ônhatalmù rendeletekkel végrehajtott magântulajdont kifosztô
môdszerén és a csehekkel pârhuzamosan nekiestek a Szlovâkiâban
kôzel 800 év ôta meghonosodott kârpâtnémeteknek. Gâtlâst nem
ismerve kiiildôzték ôket kultùrât és civilizâciôt alkotott, immâr ôsi
hazâjiiknak minôsûlô sziilôfôldjûkrôl. A kârpâtnémetek ingô és
ingatlan vagyona természetesen visszamaradt és kézen-kôzôn nyoma
veszett.

És mert evés kôzben jôn meg az étvâgy, a zsidôk és németek utân
az annakidején orszâgot alapitô és 1000 év ôta a maguk sziilôfôldjén
élô magyarok felé fordult a szlovâkok érdeklôdése. A klerikâlfasizmus
bajnokai ônhatalmulag "kollektiv hâborùs bûnôsnek" nyilvânltottâk a
magyar nemzetiségû, veliik egyiitt hosszù évszâzadok sorân jôban-
rosszban sorstârsaikat. Ezen a cimen azutân fiktiv népbirôsâgi perek
gyârtâsâval vagy a nélkiil kifosztottâk a magyarokat minden ingô és
ingatlan vagyonukbôl. Tôbb szâzezer magyart egyetlen batyuval a
hâtukon Csehorszâgba deportâltak vagy egyszerûen âtdobtâk ôket a
magyar hatâron.

Bârmennyire kecsegtetônek tûnik is Kôzép-Eurôpânak, megfelelô
nemzetkôzi kôzremûkôdéssel a târsnemzet alapon helvétizâlt ûjjâ-
rendezése, a magântulajdon "szentsége" ellen elkôvetett szlovâk
eljârâsok olyan sùlyos tehertételként nehezednek a szlovâk nemzet
erkôlcsi magatartâsânak a megitélésére, hogy azoknak elôzetes
erkolcsi és anyagi jôvâtétele nélkul a szlovâkok példâtlan viselkedése



nehezen athidalhatô adottsâgként él a kifosztott târsnemzetek tudatâ-
ban, mâsrészt pedig a minimâlisan megkôvetelt eurôpai erkôlcsi nor-
mâk mértékének a hiényàban komoly nehézséget jelent a szlovâkok
âltal szorgalmazott befogadasukra is az Eurôpai Kôzôsségbe. Mert
vajon ki ne riadna vissza olyan nép befogadésâtôl a maga kôzôsségébe,
amelyikrôl nem lehet tudni, hogy jellegzetes nemzeti tulajdonsâgânak
engedve, adott eseben mikor fogja kifosztani az ôt befogadô kôzôsség
tagjait, amiként megtette ezt 1945-ben.

A szlovékoknak tehât sajât jôl felfogott érdekiik, hogy a kifosztot-
takkal vagy jcgutôdjaikkal sajâtmaguk szorgalmazzék az erkôlcsi és
anyagi jôvétételre vonatkozô megâllapodast, ami lehetôvé tenné
szamukra, hogy ùgy-ahogy tiszta tôgâban jeientkezhessenek befoga-
dâsra és eifogadasra az Eurôpa Uniô felé menetelô nemzetek kôzôs-
ségében.

Egyébként alkalmunk volt személyesen meggyôzôdni arrôl, hogy
az ellenszolgâltatés nélkiil, 1945-ben eltulajdonitott ingatlanok még
1993. januâr 10-én is, vâltozatlanul a kifosztott magyar nevét tiintették
fel a szlovâkiai telekkônyvekben, mint az elorzott ingatlan tulajdono-
sât. Ez a tény igazolja a szlovâkok rablôhadjâratânak ex-lex jellegét,
viszont lényegesen megkônnyiti a jôvâtétel technikai lebonyolitâsât.

Kôzép-Eurôpa helvetizàlàsa nemcsak az ott élô népek létérdeke,
de az urôpai hatalmi egyensùlybiztositéka is.

Dr. Wagner Ferenc (Kensington, MD):

KÀRPÂTAUA ÈSA RUSZINIDENTITÂS
A nemzetiségi (és faji) identités valôsâgot tiikrôzô felfogâsa

mintegy alappillére a béke és biztonsâg jegyében fogant szilârd
népkôzi kapcsolatoknak. A lâtszôlag kôzvetitô szerepet vivo
nagyhatalmak azonban kôvetkezetesen figyelmen kiviil hagytâk a
tôrténelem tanulsâgait. Ennek igazolâséra néhâny példâval élûnk,
mielôtt râtéménk elôadâsunk ruszin vonatkozâsaira.

Az elsô vilâghâborùt betetôzô béketârgyalâsok a nemlétezô cseh-
szlovâk nemzetre alapoztâk az ùj orszâg, Csehszlovâkia megszerve-
zését. A kôvetkezmény a szemûnk elôtt zajlott le: az orszâg a nemzeti
identitâst kôvetô részekre, Szlovâkiâra és Csehorszâgra bomlott.

Ugyanez tôrtént Jugoszlâvia esetében: a valôsâgban nemlétezô
jugoszlâv nemzetfogalom csôdôt mondott és elôtérbe nyomult a
szerbek, horvâtok, szlovének, bosnyâkok stb. kiilônâllô nemzeti
azonossâg tudata.



A mâsodik vilâghâborù uténi nagyhatalmi rendezés ugyanazt a
tévedést kôvette el egyszerre tôbb vilâgrészben. A nagyhatalmak a
megosztâs (disintegration) és az egyesités (intégration) môdszerét
alkalmaztâk ott, ahol nem kellett volna, de ez felelt meg nagyhatalmi
érdekeiknek.

igy tôrtént, hogy Vietnam, Korea és Németorszâg esetében
homogén nemzeteket megosztva ktilôn âllamokat kovâcsoltak; mig
Afrikâban tôbb, mint 40 âllam hatârainak a rôgzitésével elfogadtâk a
koloniâlis hatalmak egykori gyakorlatét, amely szerint az âllam hatâra
addig teijed, ameddig a megszâllô erôk katonai akciôsugara elér. Ezzel
a nagyhatalmi ùjjârendezéssel egy âllamba tômôritettek egyméstôl
nyelvten, kultûréban alapvetôen ktilônbozô tôrzseket. Nem csoda, ha
igy elhintették az ôrôkôs viszâlyok és hâboruk magvait.

Nem lâtszik valôszinûnek, hogy egy esetleges ùjjârendezésben
ruszin vonatkozâsban bolcsebb eljârâst kôvelnének.

A ruszin kérdés helyes megoldâsâban szintén dôntô szerepet
jâtszik majd a nemzeti identités valôsâgnak megfelelô felfogâsa és ami
még ennél is fontosabb: annak megfelelô alkalmazâsa.

A legtôbb tudomânyos elemzés nem hajlandô tudomâsul venni,
hogy nincs—minden esetre érvényes—âltalânos keretmegoldâs, mivel
az egyes etnikumok sajâtos môdon fejlôdtek, s ha ezt nem vessziik
tekintetbe, akkor a téves âltalânositâs talajâra lépiink, miként a két
vilâghâborù utâni rendezés mutatja.

Az identités kialakitâsâban nagy szerepet jâtszik a nyelv, a
kultùra, a szârmazâstudat, a gazdasâgi és geopolitikai tényezô, de nem
utolsôsorban a vallâs.

A nyelv jelentôsége mindig megvolt a ruszin fejlôdésben, de idô-
kôzonként a vallâsnak volt nagy sùlya.

A kôzépkorban és az ùjkor hajnalân a nemzetiségek tômegei még
tâvol voltak a nemzeti szeparatizmustôl és nem gondoltak hatâron tùli
teijeszkedésre.

A Kârpâtaljâra Galiciâbôl, a Kârpâtokbôl vagy Oroszorszâgbôl
betelepiilt népcsoportok, foként az ukrân anyanemzethez tartozôk, a
Kârpâtaljâra teleptiléssel idôvel sajâtos életformât ôltôttek és a bécsi
udvar nemzetiségpolitikâjânak a hatâsâra alakultak. Ukrân befolyâs
alig érhette ôket, mert az ukrânsâg jelentôs része évszâzadokon
keresztiil orosz fermhatôsâg alatt élt, s a 19. szâzadig a fuggetlenség-
nek még a gondolatâtôl is elzârkôztak.



A Habsburg Monarchiâban a viszonyok merôben kiilônbbztek az
oroszorszâgitôl. Itt a nemzetiségi tudat jôval elôbb jelentkezett. Az
idevàgô forrâsok kôziil hadd idézzem a niszin nép tôszomszédségâban
élô szlovâkség egyik jôvôbelâtô személyiségének a megnyilatkozâsât.
Jân Baltazàr Magin mér 1728-ban megjelent Apologia cimû
munkâjâban a magyar—szlovâk politikai egyenjogùsâgnak volt korai
hirdetôje.

A ruszin nép népi—nemzetiségi ôntudatànak ébredésérôl jôval
késôbbiek az értesuléseink. A 19. szâzadban a nemzetiségi megùjhodâs
folyamata Ft. dr. Alexander Duchnovyc munkâssâgâban éri el
tetôpontjàt, akinek ôsztônzésére ôsszhangban egyesiilnek a gôrôg
katolikus vallési és a ruszin népi elemek. Vallâs és népiség azôta is,
ma is, szétvâlaszthatatlan tényezôk, mint ékes bizonysâgtétel a
ruszin—ukrân ellentét mellett. Ez tûnik ki dr. Ortutay Elemér imgvâri
gôrôg katolikus kanonok 1994 tavaszân adott nyilatkozatâbôl is.
Ortutay kanonok nehezményezi, hogy habâr hivatalosan visszaadtak
templomaikat a gôrôg katoliîois egyhâznak, de gyakran elôfordul, hogy
a hivôk nem mehetnek be templomaikba. Az is megtôrtént, konkréten
velem is, hogy a papot "dicsértessék" helyett, amennyiban pravoszlâv
hivôk voltak a templomainkban, bottai fogadtâk. (Kisfaludy Géza,
Kârpâtalja "meghôditâsa", Magyarok Vilàglapja, 1994. jùnius, 24-25.
oldal.) Az ukrân—ruszin viszony naprôl napra egyre jobban
elmérgesedik, mert mindkét fél a szârmazâs kérdéseit tolja elôtérbe,
jôllehet a ruszin vagy az ukrân identitâs inkâbb érzelmiâllâsfoglalâson
alapszik. Ez a dôntô tényezô a nemzetiségi hovatartozâs
megâllapitâsânâl. Ez az érzelmi alap a magyarâzata annak, hogy
idôkôzôkben câri orosz hatâsok is érvényestiltek a ruszin nép életében
Kârpâtaljân. Nem hiâba egyesek a ruszinokat kisorosz népnek is
nevezték. Hasonlôképpen nem vâltoztat a lényegen, hogy a mâsodik
vilâghâborù elejénmagyar hivatalos kôzleményekben a "magyarorosz"
kifejezést rendszeresitették. Ezek semmi kôzôsséget nem vâllalhatnak
a ruszin nemzetiségi fogalommal. A "magyarorosz" kifejezés eltôrlése
e sorok irôjânak a kezdeményezésére tôrtént azzal a megokolâssal,
hogy a ruszin nép etnikai jellege teljesen ônâllô és nem keverhetô
ôssze mâs etnikumokjellemzô tulajdonsâgaival. Ezt az âllitâst igazolja
a ruszin nép minden megnyilatkozâsa és a belôliik saijadt egyre
élénkebb tevékenységet folytatô értelmiséguk.

Szâzadunk utolsô évtizedeiben Paul Robert Magocsi és mâsok
irodalmi és egyéb téren kifejtett munkâssâga elhatârozô môdon
hozzâjârult a ruszin megùjhodâs mozgalmânak a sikeréhez. Kârpâtalja
élenjârô irôja Volocfymyr Fedynysynes "A mi békés ruszin ùtunk" cimû



ruszin, szlovâk és angol nyelven megjelent tanulmânykôtetében a
szilârd S2ellemi—lelki alapra épûlt jelenkori ruszin nemzetiségi
ùjjâszuletést taglalja. Az 1991 mârciuséban megrendezett Elsô Ruszin
Vilâgkongresszusnak a ruszin kôzosségtudat fejlôdésére gyakorolt
hatâsât kitûnô példâk sorozatâval ecseteli.

Fedynysynes a ruszin nemzetiség megmaradâsénak egyik
biztositékâul ùj, sajâtosségokat tartalmazô ruszin irodalmi nyelv
megalkotâsét tekinti.

Nyilvénvalô, hogy a ruszin nép minden mâs néptôl, nemzettôl
elûtô, kiilônâllô etnikum ruszin identitâssal. Kûlônbôzô fokokon
âtmenô ônismerete, a ruszin tajnyelvek és népszokésok tôrténete
egyazon etnikai egységre utalnak.

Nem gyôzom eléggé hangùlyozni, hog a Kârpâtaljân és a
ktilfbldôn mûkôdô legtôbb ruszin intézmény, pl. a Kârpâtaljai
Ruszinok Târsasâga, a Ruszin Renaissance Târsasâg, az Egyesult
Àllamokban székelô Carpatho—Rusyn Research Center, meggyôzô
môdon ismerteti és céljânak véli a jelenleg mâr csùcspontjât
megkôzelitô ruszin nemzetiségi ùjjâsziiletés mozgalmât, amely a
ruszin irodalmi nyelv reformja mellett az ôsszetartozas szellemi—leUd
tényezôire épit.

Az Elsô Ruszin Vilâgkongresszus fényes bizonyitéka annak, hogy
a nemzetiségi ùijâsziiletés ténye nemcsak Kârpétalja népét keritette
hatalmàba, de a vilégon szétszôrt honfitarsakat is, és ezzel a ruszinok
szemlâtomâst kidomboritottak sajâtos, minden màs néptôl eltérô
etnikai egyéniségiiket a velejârô kôzosségtudattal. Paul Robert
Magocsi professzor "Egy ùj nemzet sziiletése" cimû tanulmânyâban
(The Birth of a New Nation), Canadian Slavonic Papers, Vol.
XXXIV, Mo. 3, 1992) részletesen, statisztikai adatolÂal bôven
alâtémasztva foglalkozik a kérdéssel. Megâllapitja, hogy a
Kârpâtaljân, Lengyelorszâgban, Szlovâkiâban és a Vajdasâgban élô
ruszinoknak fôleg a fiatalabb nemzedéke mindent elkôvet, hogy a
nyelvi, kulturâlis, és tôrténelmi alapra felépithessék a modem mszin
identitâst. A mszinizmus mellett egyre gyôngiilôbb hangon ugyan, de
az ukrân irânyzat is hallat magârôl. Ezzel mintha ellentmondâsban
lenne Leonid Kravcshuk, Ukrajna jelenlegi elnôke, aki Kârpâtaljân
utaztâban ùgy nyilatkozott, hogy Kârpâtaljânak "sajâtos stâtuszt kell
biztositani, mint autonom teruletnek...mivel létezik mszin nemzetiség"
(nationalnist, narod). (Podkarpatska Rus, June 1992. 1 old.)

Fejtegetéseink kétségtelenûl arra utalnak, hogy az 1945
jùniusâban Benes elnôk és Sztâlin âltal alâirt szerzôdés, amely



Kârpâtaljàt a Szovjetuniônak adomânyozta, valamint a kôzelmùltban
ratifikâlt ukrén—magyar alapszerzôdés nélkiilôzi az erkôlcsi és
nemzetkôzi jogalapot.

A ruszin nép nemzetiségi identitâsâbôl egyenesen kôvetkezik,
hogy Kérpâtalja hovatartozasârôl, a teriilet târsadalmi, gazdasâgi és
politikai rendszerérôl maga a nép dôntsôn nemzetkôzi ellenôrzéssel
végrehajtott népszavazâssal.

A ruszin problémât az Eurôpai Biztonsâgi és Egyiittmûkôdési
Ertekezlet (Conférence on Security and Coopération in Europe)
napirendjére kellene tûzni, hogy a nemzeti kisebbségi tigyek
meghatalmazottja (High Commissioner on National Minorities) még
idejében megtehesse a sziikséges intézkedéseket a veszélyesen
fokozôdô ruszin—ukrân fesziiltség enyhitésére.

Dr. Turyanitsa Ivàn (Ungvâr, Kârpâtalja):

Mélyen Tiszteit Hôlgyeim és Uraim!

A ruszinok bârhol élnek, szeretik a magyar népet. Az ezerszàz
éves egyuttélést most nem lehet széjjelvâgni, mint ahogy a Szovjetuniô
akarta. Kârpâtaljét elszakitottâk Eurôpâtôl 1946-banés ekkor szâlltâk
meg az ukrânok. Ekkor kezdôdôtt nyiltan is az ukrân nacionâl-
fasizmus. Az elsô koncentrâciôs taborokat a ruszinoknak Radôn léte-
sitették 1939-ben. 1945-ben pedig az ukrânok ilyen koncentrâciôs
tâborokatâllitottak fel a magyaroknak és a magyarul beszélô ruszinok
nak. Ezekért ki kért bocsânatot a magyar és ruszin néptôl? És most ki
kérdezte meg a ruszinokat, hogy akamak-e Ukrajnâhoz tartozni?

A magyar kormâny 1993-ban eladta a fôldûnket az ukrânoknak,
akik most egy fantazmagôriâs ukrân âllamot akamak felépiteni és ùj
ukrân népet teremteni oroszokbôl, ôrményekbol, magyarokbôl,
lengyelekbôl, ruszinokbôl. 1945-ben irtâk alâ Moszkva és Prâga a
szégyenletes paktumot. Ukrajnânak semmi kôze ehhez a teriilethez.
Most 4-én (dec. 4?) ulnek ôssze tanâcskozâsra Clinton, Jelcin, az
ukrân miniszterelnôk és Gôncz Ârpàd. A vilâg magyarsâgânak
sûrgôsen levelet kellene ktildeni nekik, amelyben legalâbb autonômiât
kérnek Kârpâtalja szâmâra. (Ez meg is tôrtént. Lâsd "Emlékiratok"
103. oldalt. A szerkesztôk.)



Benkô Istvàn (Los Angeles, CA):

EZERÉVES HATÀRAINK KÉRDÉSE
A JELENLEGIPÀRTPOLITIKÀBAN

Elôadésomat egy sokszor hangoztatott, câfolhatatlan tôrténelmi
tény megisméllésével kezdem: A Kârpâtok-medencéjében a magyarsâg
hordozta vâllân ezer éven keresztiil ennek a teriiletnek minden terhét
és ôrôkét. A magyarsâg volt az âllamalkotô nép, a szabadsâg védôje, a
tôrvények alkotôja és ôrzôje, a kultùra legfôbb mûvelôje és teijesztôje,
s ami talân a legfontosabb, a magyarsâg ontotta a legtôbb vért ezen
teruletnek, valamint a rajta élô ôsszes népnek védelmében. Amikor
tehât nemzetiink a tôrténelemnek ezen szamunkra kedvezôtlen
idôszakâban is ragaszkodik ezeréves hatâraihoz, akkor Istentôl nyert
jogât gyakorolja és érvényesiti.

Benkô Istvàn PE (Los Angeles, CA). (Somogyi Lél)

Szeretném, ha a Kârpâtok-medencéjéhez fûzôdô vitathatatlan
jogunk alapjait legalâbb nagy vonalakban elmondhatnâm ônôknek.
Szeretném, ha bizonyltott tôrténelmi tényekre tâmaszkodva,
târgyilagosan és tôrténelmi alapossâggal felsorolhatnâm mindazokat a
tényezôket, amelyek minden kétséget kizârôlag bizonyitjâk a bevezetô
mondatok helyességét. Szeretném, ha elmondhatnâm ezeréves



hatérainkhoz valô ragaszkodésunk morâlis és jogi alapjait, s tételesen
megcâfolhatnâm azokat a tévedéseket és szandékos ferditéseket,
amelyeket néhâny nacionalizmustôl futôtt szlév, roman és szerb
agitétor talâlt ki a mùlt évszâzad mâsodik felében és kiirtôlt viléggâ a
kôzvélemény megtévesztése céljâbôl. Végiil szeretném, ha râmutat-
hatnék a trianoni békeparancs és az 1947-es pârizsi békeszerzôdések
kolosszâlis igazsâgtalansâgaira népiinkkel szemben, amelyekbe soha
bele nem nyugodhatunk s amelyek reviziôjâért ôrôkké harcolnunk kell.

Elôadésomnak azonban nem ez a célja. Az emlitett târgykôrôkben
elôzô kongresszusainkon szâmos kivâlôbbnâl-kivâlôbb tanulmàny
hangzott mâr el, s igy biztos vagyok benne, hogy kezdô mondataim
igazsàgât nem sziikséges bizonyitani. Sajnâlatos môdon azonban nem
vagyok meggyôzôdve arrôl, hogy hazai politikusaink is mélyrehatôan
tanulmânyoztâk ezeket a kérdéseket, s ha igen, vajon politikai
irényvonalukôsszhangbanvan-e a câfolhatatlan tényekkel.

Figyelemmel kisérve a hazai sajtôt, azt kell megâllapitanunk,
hogy hazai politikusaink tùlnyomô tôbbsége szàmâra az ezeréves
hatârok kérdésének puszta felvetése is legjobb esetben deliriumos
képzelgésnek, rosszabb esetben pedig veszélyes nacionalizmusnak
tûnik, amelyrôl legszivesebben nem is beszélnek. Szâmukra a meglevô
hatârok nemcsak, hogy elfogadhatôk, de tôbbé-kevésbé véglegesnek is
tekinthetôk, amelyek megvâltoztatâsârôl még beszélni is egyértelmû a
térség stabilitâsânak veszélyeztetésével.

Nem kivânom ezt a mentalitâst és annak okait elemezni, sem
pedig kritikât gyakorolni az 1990-tôl napjainkig teijedô idôk
politikusai felett. Elismerem, hogy a fennforgô kérdésben ôk—
legalâbbis sajât meggyôzôdésiik szerint—ùn. reâlpolitikât folytatnak,
amelynek célja a kiilsô és belsô stabilités biztositâsa. Persze ez jobbâra
csak dialektika kérdése, amelyet negyven éven kereszttil mint
axiômâkat tanultak meg a "szocialista nemzetkôziség" és a "béke
megôrzése" érdekében. Igy tehât a szomszédos orszâgokkal szemben
kôvetendô "reâlpolitika" lényege az, hogy azok nagyobbak és
erôsebbek, tehât jobb, ha ezt az egész dolgot, mârmint hatâraink
megvâltoztatâsânak kérdését, egyâltalân nem feszegetjiik.

Természetesen senki nem vâija el felelôs âllamférfiaktôl, hogy
Don Quijote szerepét jâtsszâk a ktilpolitikâban, s hogy szélma-
lomharcba bonyolôdjanak szomszédos orszâgokkal. Nemzetkôzi kér-
désekben fokozott ôvatossâgra van sziikség és foleg a meglevô helyzet
realisztikus felmérésére. De mindez nem zârhatja ki az igazi nemzeti
érdekeket képviselô, tôrténelmi tâvlatokban gondolkozô kûlpolitika



kôvetését. És itt meriil fel annak a kérdésnek az eldôntése, hogy vajon
a jelenlegi politikai szinpadon kik azok, akik tôrténelmi perspek-
tivâban, a magyar nemzet elsôdleges érdekeit szem elôtt tartva s a
tôrténelmi igazsâgokhoz hûen ragaszkodva kivânjâk a magyar
kulpolitikât irânyitani, és kik azok, akik a status quo-t elfogadjâk, sot
azt iiriigyul hasznâljâk fel, mondvân, hogy mindezzel az orszég
biztonsâgât védik s a térség stabilitâsât biztositjék?

Kizârôlag ezeréves hatârainkhoz valô ragaszkodâsunk szem-
szôgébôl nézve, a politikai horizon igen sivâmak tûnik. Két vagy
hârom part kivételével, a pârtok hivatalos âllâspontja ezen a téren
armyira egyforma és jellegtelen, hogy még éles szemmel is nehéz
valami kiilônbséget talâlni kôztiik. Szomorù példàul szolgâl erre a
jellegtelen és sokszor gerinctelen kiilpolitikâra a magyar—ukrân
alapszerzôdés 1993 mâjusâban tôrtént ratifikâlâsa, amely Kârpétaljâ-
nak Ukrajnâhoz valô csatlakozâsât szabàlyozza s amelyet az akkori
parlamenti képviselôk 80 szézaléka témogatott.

Mint érdekességet emlitem meg ezzel kapcsolatban, hogy a szôban
forgé szerzôdés szôvegét és legfbbb pontjait az akkori "népi-nemzeti"-
nek hitt kormâny vezetôsége kôzel két éven keresztiil eltitkolta a nép
elôl s annak részleteirôl még a kormânykoaliciôban résztvevô pârtok
képviselôit sem tâjékoztattâk ùgyszôlvân az elôterjesztés napjâig.

Amikor a kûlônbôzô pârtoknak ehhez a szerzôdéshez valô
viszonyulâsât vizsgâljuk, szembe tûnik, hogy a képviselôknek
mindôssze 20 szazaléka tiltakozott ellene vagy tartôzkodott a
szavazâstôl. A ratifikâciô elleni tiltakozâsnak legfôbb oka—ahogyan
tudjuk—, a II. cikkely 2. bekezdésében foglalt mondât volt, amely
kimondja, hogy a "felek tiszteletben tartjâk egymâs teruleti épségét és
kijelentik, hogy egymâssal szemben nincs és nem is lesz teruleti
kôvetelésûk". Ez a néhany utolsô szô valôban felhâboritô és abszurd
tôbb oknâl fogva is, amelyeket csak nagyon rôviden szeretnék itt
megemliteni.

Elôszôr is; az alkotmâny, amelyet mi nemzeti érzelmû magyarok
ma érvényesnek tekintûnk (tehât nem a Râkosiék âltal irt és az utôbbi
évek folyamân toldozott-foltozott alkotmâny), nem engedi meg még az
uralkodô vagy az orszâggyûlés szâmâra sem ezeréves jogaink
megtagadâsât és teruleteink elidegenitését. Kirâlyaink koronâzâsukkor
megeskudtek arra, hogy hazânk teruletébôl semmit elidegeniteni nem
fognak, hanem ellenkezôleg, még az esetleg elfoglalt teruleteket is
visszaszerzik és az azokon lakô ôsszes népeket a magyar nemzet
tôrvényei szerint alkotmânyosan kormânyozzâk.



Masodszor: a szerzôdés a Kârpâtaljân élô lakosség megkérdezése
nélkiil, sôt azoknak szândékos megkeriilésével irôdott. Fontos szem
elôtt tartanunk azt a tényt is, hogy a rutének se nem ukrânok, se nem
oroszok, hanem egy sajâtos szlâv etnikai kôzosség, amely
évszézadokon keresztiil a magyarsâggal a legnagyobbbékességben élt,
veliink egyiitt harcolt és szenvedett. Râkôczi fejedelem a ruténokat
leghûbb népének tekintette, s ha kôvetkeztetni lehet a magyar
parlamenthez intézett mùlt évi leveleikbôl, ôk még ma is a magyar
hazahoz kivânnak tartozni.

Végul: a hatârok véglegességét illetôen dôntô érv az, hogy
Ukrajna esetében egy olyan orszâgrôlvan szô, amely 5-6 éwel ezelôtt
még nem létezett, amellyel Magyarorszâg semmiféle nemzetkôzi
kôtelezettséget elôzôleg nem vâllalt, s amelynek sem tôrténelmi, sem
pedig etnikai jogosultsâga a teriiletet illetôen soha nem volt.

E rôvid kitérés utân téijiink vissza a magyar—ukrân alapszerzôdés
pàrtpolitikai vonatkozâsâra. A szerzôdés ratifikâlâsa idején a koaliciôs
pârtok, azaz a Magyar Demokrata Forum (MDF), a Fiiggetlen
Kisgazda Part (FKgP), és a Keresztény Demokrata Néppârt (KDNP)
tôbb mint 50 szâzalékât képezték a parlamenti képviselôknek.
Normâlis kôriilmények kôzôtt a kormâny âltal benyùjtott javaslatot a
koaliciôs pârtok egységesen tâmogatjâk. Ebben az esetben ez nem
tôrtént meg, hanem ellenkezôleg, az ôsszes ellenszavazatok a
kormànypàrtok soraibôl jôttek. Ugyanakkor az ellenzéki pârtok,
amelyek rendszerint a kormânypârti javaslatokat egyôntetûen
elutasitjâk, most egységesen a kormâny âltal benyùjtott Javaslatra
szavaztak. Egyszôval, a volt âllampârt utôdai tâmogattâk legerôsebben
a kormânyt e hajmeresztô egyezmény ratifikâlâsâban. Nem lehet tehât
vilâgosan definiâlhatô pârtpolitikârôl beszélni akkor, amikor az ùn.
keresztény nemzeti pârtok képviselôinek nagy része egyiitt szavaz a
nemzetkôziséget hirdetô pârtok képviselôivel. Mâs szôval, az Antall
kormâny ebben a fontos hatârkérdésben kollaborâlt a volt âllampârt
tagjaival.

Szerencsére voltak bâtor és tôrténelmi perspektivâban gondolkozô
politikusaink is. Ezek kôziil elsônek kell emlitenem Kirâly B. Izabella
képviselôt, aki akkor még az MDF parlamenti ffakciôjânak volt a
tagja, s aki ragyogô beszédben szâllt szembe pârtja hivatalos irâny-
vonalâval. Érdemes ebbôl a beszédbôl idézni:

"A kôzép-eurôpai teriiletrendezés vilâgpolitikai mértékû kérdés, s
hatâsaiban a térségen messze tùlhaladô sziikségesség. Kôzép-Eurôpa
elmûlt 73 évét tehât vilâgpolitikai szempontok szerint kell megvizs-
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errôl még csak hallani sem akarnak, nem pedig beszélni. Szâmukra a
legjobb esetben is csak a "szomszédos orszâgokban élô magyarok"
kérdése van, nem pedig ezeréves teriileteinken élô 4 milliô elnyomott
honfitârsunk problémàja. Az azonban kétségtelen, hogy a
kommunizmus bukasa utân valamennyi magyarorszâgi part felismerte
az eiszakitott magyarsâg problémâjânak fontossâgàt és az azzal valô
szembenézés elkerulhetetlenségét. Ennek megfelelôen, a pârtok
hivatalos âllésfoglalâst dolgoztak ki a magyar kisebbségek kérdésében.

A kiadott nyilatkozatok, nagyon helyesen, elsôsorban a kisebbségi
magyarsâg szâmâra nemzetkôzi szerzôdések âltal garantâlt jogok
helyreâllitâsât kôvetelték. A jôszândék tehât ezen âllâsfoglalâsokban
kétségtelenûl megvolt, jôllehet a kôvetelések mértéke erôsen
kiilônbozôttaz egyes pârtok esetében, mégpediga politikai spektrumon
elfoglalt helyzettiicnek megfelelôen. Szerintem a baj inkâbb ott volt,
hogy a hatârok békés ûton valô megvâltoztatâsânak lehetôségét és a
kisebbsési^iiid^ -''—rcndezését a megnyilatkozâsok
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gâlni. A Kârpàt-medence egy orszâgnak szuletett. Olyan orszégnak,
amelynek ônellâtasra képes gazdasâga, egységes és szerves târsadalma,
szines, életerôs kultùrâja volt, demokrâciâja és toleranciâja példa-
mutatô. Feldarabolâsa és életképtelen âllamalakulatok létrehozasa csak
feloldhatatlan fesziiltségeket teremtett, amiket a kommunizmus még
tovâbb tetézett".

Valamivel késôbb ezeket mondta: "A vilâgnak azonban az az
érdeke, hogy megszûnjenek a felszultség gôcok. Erre Kôzép-
Eurôpâban csak egy lehetôség van: a Kârpàt-medence békés
ùjraegyesitése, etnikai ôsszetéteire valô tekintet nélkiil, hiszen valôban
demokratikus orszégokban ez nem gond, tehàt visszaàllitani ezer éven
ât fennàllt formâjàban, hogy visszanyerje teriileti, gazdasâgi,
târsadalmi és érzelmi egységét s ezâltal ismét a térség nyugalmânak,
békéjének, gazdasâgi jôlétének biztositéka legyen. Ezt kell megérteni a
nagyhatalmaknak, ennek a megértését kell zâszlajâra tûznie egy
nemzet-érdekû, a térség békéjéért egyarânt felelôsséget érzô magyar
ktilpolitikânak". Nagyszerû gondolatok, igaz hazaszeretettôl âthatott és
mégis abszolùt realitâssal âtgondolt szavak.

Amikor azonban a beszédrôl késziilt videofelvételt néztem,
keserûség tôltôtt el, mert azt lâttam, hogy a t. Hâz tagjainak kb. 3/4
része, de lehet, hogy tôbb is, elhagyta az iiléstermet arra az idôre, amig
Kiràly B. Izabella képviselô beszélt. Honatyâink tobbsége még csak
meghallgatni sem akarta az igazsâgot. Szâmukra ez az volt, mint a
példabeszédbeli ôrdôgnek a tômjénfust.

Kirâly B. Izabellât nem sokkal a beszéde utân kizârtâk az MDF-
bôl. Ezt kôvetôen megalakitotta a Magyar Érdek Pârtot (MÉP), amely
anyagi eszkôzôk és idô hiânyâban sajnos, nem tudott a vàlasztâsokig
annyira megerôsôdni, hogy a parlamenti képviselethez sziikséges
szavazatarânyt eléije.

Amint fentebb emlitettem, mas képviselôk is voltak, akik
elutasitottâk a szôban forgô âllamszerzôdést. Kôziiluk most csak
azoknak neveit kivânom megemliteni, akiket mi személyesen
ismerûnk és akik mùlt évi kongresszusunkon részt vettek. Ezek:
Csurka Istvân, dr. Nagy Lâszlô, dr. Zétényi Zsolt, dr. Hasznos Miklôs,
Szalay Robert, Szilasy Gyôrgy, Dénes Jânos és Bogdân Emil. Neviiket
az ùjkori magyar tôrténelem feljegyzi.

Ezekutân vegyiik szemûgyre a hazai pârtok âllâspontjât a tôbbi
hatar kérdésében. Tulajdonképpen a kérdés ilyen formâban, mint
"hatârkérdés" az ùjonnan megvâlasztott parlamentben nem létezik,
mert amint azt mâr fentebb emlitettem, politikusaink kevés kivétellel



errôl még csak hallani sem akamak, nem pedig beszélni. Szâmukra a
legjobb esetben is csak a "szomszédos orszégokban élô magyarok"
kérdése van, nem pedig ezeréves teriileteinken élô 4 milliô elnyomott
honfitârsunk problémâja. Az azonban kétségtelen, hogy a
kommunizmus bukâsa utân valamennyi magyarorszâgi part felismerte
az elszakitott magyarsâg problémâjânak fontossâgât és az azzal valô
szembenézés elkeriilhetetlenségét. Ennek megfelelôen, a pârtok
hivatalos âllâsfoglalâst dolgoztak kl a magyar kisebbségek kérdésében.

A kiadott nyilatkozatok, nagyon helyesen, elsôsorban a kisebbségi
magyarsâg szâmâra nemzetkôzi szerzôdések allai garantâlt jogok
helyreâllitâsât kôvetelték. A jôszândék tehât ezen âllâsfoglalâsokban
kétségtelenul megvolt, jôllehet a kôvetelések mértéke erôsen
kiilônbôzôtt az egyes pârtok esetében, mégpedig a politikai spektrumon
elfoglalt helyzetiiknek megfelelôen. Szerintem a baj inkâbb ott volt,
hogy a hatârok békés ùton valô megvâltoztatâsânak lehetôségét és a
kisebbségi kérdésnek ily môdon valô rendezését a megnyilatkozâsok
még csak meg sem emlitették, ami sùlyos hiba volt, foleg a
kormânypârt részérôl, mivel igy még a Helsinki Egyezményben is
elismert békés ùton tôrténô hatârmôdositâs lehetôségérôl is lemondott.

Mint emlitettem, senki nem vârta el a kormânytôl, hogy agressziv
môdon, kardcsôrtetve kôvetelje vissza elcsatolt teriileteinket vagy azok
egy részét. Amit az egyetemes magyarsâg elvârt minden egyes pârttôl,
az az volt, hogy a trianoni és pârizsi békeszezôdésekfelulvizsgâlatânak
sziikségességét hangoztassa és a hatârok békés ùton valô megvâltoz-
tatâsâra irânyulô tôrekvéseinket a nyugati kôzvéleménnyel és
kormânyokkal megismertesse. Sajnos, az Antall kormâny ezt
elmulasztotta, ami annâl is inkâbb meglepô volt, mivel a Magyar
Demokrata Fôrum két éwel a hatalomra jutâsa elôtt, tehât a
kommunista éra ôsszeomlâsa idején, oroszlânrészt vâllalt az erdélyi
tuntetésnek megrendezésében, amelyet 1988 jùnius 27-én, Szent
Lâszlô napjân, a Hôsôk terén tartottak, s amelyen 250 ezer ember
kôvetelte Erdélyhez valô tôrténelmi jogaink érvényesitését. Hosszù és
meglehetôsen dicstelen volt tehât az ùt addig, amig 1993 végén
Jeszenszky Géza MDF-es kiilùgyminiszter kijelenthette: "A magyarsâg
ma megosztott nép, de megosztottsâgât nem hatârkiigazitâssal lehet
megsziintetni, hanem az eurôpai egység kiépitésével. Nincs hatâr-
problémânk Româniâval és Szlovâkiâval szemben".

Amikor Jeszenszky az "eurôpai kôzôsség kiépitésérôl" beszélt,
akkor tulajdonképpen arra utalt, hogy a magyar kûlpolitikânak
elsôdleges célja orszâgunknak az Eurôpai Kôzôsségbe (EK) valô
bejutâsa volt, amelynek elérése érdekében minden mâs célkitûzést, igy



a magyar kisebbségek érdekeit is, alâ kell rendelni. Mâsszôval, a
hatârrendezésre irânyulô tôrekvés akadàlyâvâ vâlhat az EK-ba valô
felvétel kieszkôzlésének, tehât ez a tôrekvés még csak szôba sem jôhet.
Sokak szerint ez az egész érvelés nélkiilôzi a tôrténelmi perspektivât és
semmi egyéb, mint egy rôvidlâtô, nemzeti prioritâsokat feje tetejére
âllitô szemlélet, amelynek tragikus kôvetkezményeit a magyar—ukràn
alapszerzôdés mâr eddig is megmutatta. Félô tehât, hogy a jelenlegi
kormâny, amely még a megelôzônél is liberâlisabb kiilpolitikâra
hajlamos, felbâtoritva az elôzô kormâny balkezes politikâjâtôl, most
ùjabb szerzôdések megkôtését szorgalmazza, amelyek még katasztrô-
fâlisabb kôvetkezményekkel jârhatnak nemzetiink jôvôjét illetôen.

Az idei vâlasztâsokat megelôzôen a new yorki székhelyû Magyar
Emberi Jogok Alapitvâny (angolul; Hungarian Human Rights
Foundation) kérdôivet ktildôtt a magyarorszâgi pârtokhoz, amelynek
célja a Magyarorszâgon kiviil, kisebbségben élô magyarsâggal
kapcsolatos politikai elképzelések feltérképezése voit. A kérdôivet
azonos szôvegû kisérôlevéllel egyiitt 22 hazai pârt vezetôségéhez
juttattâk el, amelyek kôziil tiztôl érkezett vâlasz. Érdekes és tanulsâgos
lenne a kérdôivre adott vâlaszokat részletesen ôsszehasonlitani és

kiértékelni. Sajnos, erre most nincs lehetôség. Jelen témânk szempont-
jâbôl azonban a 13. kérdésre adott vâlaszok a legfontosabbak. A kérdés
igy hangzott: "Mi az âllâspontjuk a kisebbségek jogait is rôgzitô
kétoldali alapszerzôdések megkôtésérôl a szomszédos orszâgokkal? Mi
a véleményûk a hatârokrôl szôlô "ukrân klauzula" egy esetleges
magyar—român vagy magyar—szlovâk szerzôdésbe valô vételérôl?"

A vâlaszok kôzul elsônek a mai kormânykoaliciô legnagyobb
pârtjâtôl, de az akkor még ellenzékben levô és kisszâmù parlamenti
képviselettel rendelkezô Magyar Szocialista Pârttôl érkezett vâlaszbôl
idézek néhâny mondatot: "A szocialistâk fontosnak tartjâk, hogy
Magyarorszâg olyan kétoldalù alapszerzôdéseket kôssôn szomszé-
daival, amelyek egyidejûleg hozzâjâmlnânak a hatàrok stabilitàsàhoz,
és a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesitéséhez. A szerzôdô felek
egyrészt deklarâlnâk, hogy egymàssal szemben nem tàmasztanak
teruleti igényt, mâsrészt garantâlnâk..., illetve tételesen felsorolnâk a
kisebbségek ônazonossâgânak megôrzéséhez és fejlesztéséhez sziik-
séges intézkedéseket".

Bârmilyen szépen legyen is megfogalmazva, a hatârok stabilitâsât
célul kitûzni, valamint nem tâmasztani teruleti kôveteléseket
egymàssal szemben, egyet jelent elszakitott teriileteinkrôl valô
végleges lemondâssal. Ez tehât a mai uralkodô pârt hivatalos àllâs-
foglalàsa, amelyet a kérdôiv végén, az âltalânos megjegyzések keretén



beliil, a kôvetkezô szavak is megerôsitenek: "A szocialisték...kôve-
tendô példénak tekintik a nemzeti kisebbségek jogainak biztositâsârôl
alâirt magyar—ukrân és mâs kétoldali egyiittmûkôdési nyilatkoza-
tokat". Semmi kétség tehât: az MSzP szerint hataraink véglegesek s
ezt szerzôdésszerûen akaijâk megerôsiteni.

A koaliciôs kormâny mâsik pârtja, a Szabad Demokrata
Szôvetség, a kérdôiv 13. pontjât sokkal diplomatikusabban vàlaszolta
meg: "Az ukrân hatâr klauzula egy adott tôrténelmi szituâciôban
sziiletett. Magyar—roman vagy magyar—szlovâk szerzôdésben
(annak) egyszerû lemâsolâsa folôsleges, illetve diplomâciai
ûgyetlenség vagy hiba volna".

De hogyan vélekedett ebben a kérdésben az akkori uralkodô part,
az MDF? Idézem: "Az ùn. ukrân klauzula alkalmazâsâra tôbb okbôl is

csak Ukrajna esetében keriilhetett sor. Hasonlô okok hiânya miatt
szerzôdésbe foglalâsa Szlovâkia és România esetében indokolatlan".

A Keresztény Demokrata Néppârt (KDNP) vâlasza a fenti
kérdésre még ôvatosabb volt: "A szlovâk—magyar és român—magyar
szerzôdésben a Pârizsi Chartâra és a Helsinki Alapokmânyra kell
egyértelmû utalâst megfogalmazni". Itt tehât a hatârok véglegességérôl
szô sincs.

A Fiiggetlen Kisgazda-, Fôldmunkâs-, és Polgâri Pârt vâlasz
helyett a lap kiilpolitikâjâval foglalkozô "Vâlasztâsi Hirlevelét" kiildte
el, amelyben tôbbek kôzôtt ezt iija: "Kôveteljiik a teriileti, a személyi
és mûvelôdési autonômiât, a târsnemzetté alakulàst,..." Jô lenne, ha
ezt a "târsnemzetté alakulàst" a românoktôl kôvetelnénk egy Magyar-
orszâghoz visszacsatolt Erdélyben.

Meglepô a Fiatal Demokratâk Szôvetségének (FIDESZ) vâlasza,
amely belsô ellentmondâstôl terhes: "A jelenlegi helyzetben az
alapszerzôdés megkôtése Româniâval és Szlovâkiâval nemhogy
csôkkentené, hanem nôvelné a fesziiltséget Magyarorszâg és România,
illetve Szlovâkia kôzôtt. Az "ukrân klauzula" akkor fogadhatô el
szâmunkra, ha a româniai, illetve szlovâkiai magyar kisebbségek jogai
megfelelô môdon szintén a szerzôdés târgyât képezik,..." Egyrészrôl
tehât helytelenitik tovâbbi alapszerzôdések megkôtését, mert azok csak
nôvelnék az âllamok kôzôtti fesziiltséget, mâsrészt a "klauzula"
beiktatâsât egy esetleges szerzôdésbe megengedhetônek tartjâk, tehât a
hatârok véglegességét hajlandôk elismemi, egy olyan szerzôdésben,
amely a nemzetek kôzôtti fesziiltséget csak nôvelné. Ûgy tûnik, mintha
ezt az egész vâlaszt egy nagyon fiatal demokrata fogalmazta volna
meg.



A Magyar Érdek Pârtja (MÉP) Kirâly B. Izabella elnôk alâiràsâval
egyetlen egy szôban vâlaszolt a 13. kérdésre: "Elfogadhatatlan".
Érdemes azonban ehhez a tômôr vélaszhoz a part hivatalos program-
jâbôl is néhâny idevonatkozô mondatot hozzafùzni: "Kiilpolitikânk
kôzéppontjâban térségiink biztonsâgpolitikai egyensùlyânak
megteremtése âll. Ennek érdekében haladéktalanul hozzâfogunk a
Kàrpàt-medence—népcsoportok ôsszetételétôl fiiggetlen—^békés ùjra-
egyesitéséhez". Valamivel késôbb ez âll a programban; "Megvizs-
gâljuk a szégyenletes magyar—ukrân alapszerzôdés azonnali
felbontâsânak és ùjratârgyalâsânak lehetôségét". Ehhez a pârt-
politikâhoz nem sziikséges magyarâzatot fuzni.

Végiil megemlitem a fenti âllâsponttal homlokegyenesen
ellenkezô vâlaszt is, amelyet a marxista Munkâspârt adott az "ukrân
klauzulâ-nak" egy esetleges magyar—român vagy magyar—szlovâk
szerzôdésbe vételének kérdésében: "A jelenlegi kôzép-kelel-eurôpai
fejlôdésbenez mind a két esetben az ésszerû jârhatô ùt".

Amint az a fenti idézetekbôl lâthatô, a vâlasztâsokat megelôzô
parlamentben még éles ellentétek vâlasztotâk el a pârtokat hatâraink
kérdésében. A két szélsôséges âllâspontot egyrészrôl az MSzP és a
Munkâspârt, tehât a marxista nemzetkôziség pârtjai, mâsrészrôl a
hagyomânyos nemzeti politikât folytatô MÉP képviselte. A két
szélsôség kôzôtt volt a pârtok tôbbsége, amelyek egyôntetûen nem
akartak hatârkérdésrôl még beszélni sem, ugyanakkor az "ukrân
klauzula" elutasitâsâval és a helsinki szerzôdésre valô utalâssal a
jelenlegi hatârok véglegességét sem voltak hajlandôk szankcionâlni.
Ezt szoktuk valamikor "kôzéputas politikânak" nevezni.

Figyelemmel kisérve a hazai hireket, sajnos, minden jel arra
mutât, hogy a jelenlegi kormâny Româniâval és Szlovâkiâval az ukrân
szerzôdéshez hasonlô alapszerzôdések megkôtésére késziil. Jôllehet a
napnâl is vilâgosabb, hogy semmi sziikség sincs elszakitott
teiîileteinken élô magyar testvéreink jogait azâltal biztositani, hogy
egyszer s mindenkorra lemondunk elszakitott teriileteinkrôl, hiszen
ezek a jogok mâr a Helsinki Egyezményben is rôgzitve vannak, ennek
ellenére félô, hogy a magyar kormâny messze tùllicitâlja majd a mâr
kétszeresen megpecsételt orszâgrablâst és a rânk kényszeritett
gyalâzatos békefeltételeket. Egyszôval, félô, hogy a jelenlegi koaliciôs
kormâny minden ellenszolgâltatâs nélkiil oda dobja majd a felvidéki
magyarokat a szlovâkoknak, az erdélyi magyarokat a românoknak, sôt,
ha idejûk azt még megengedi, a délvidéki magyarokat is odaadjâk a
szerbeknek.



Befejezésiil legyen szabad ôsszefoglalni kôvetkeztetéseimet.
Véleményem szerint egy egyoldalù joglemondas olyan orszâgrészekrôl,
amelyek Magyarorszâg szerves részei voltak tôbb, mint ezer éven
keresztûl, teljesen értelmetlen, alkotmânyellenes és az ôsszmagyarsâg
elârulâsât jelenti. Hazai politikusainknak a Hâz mindkét oldalân ezt a
szempontot kell szem elôtt tartaniuk.

Dr. Varga Làszlô (Budapest):

A NEMZETIKISEBBSÈGIJOGOK
NEMZETKÔZIMEGERÔSÎTÉSE

Az Eurôpai Biztonsâgi és Egyuttmûkôdési Értekezlet (EBEÉ)
Parlamenti Kôzgyûlése jùlius 4 és 8 kôzôtt, Bécsben tartotta évi
konferenciâjât.

Az EBEÉ Parlamenti Kôzgyûlésének résztvevôi az 53 tagâllam
orszâggyûlési képviselôinek delegâciôi.

A Konferencia 3. Bizottsâga, melyben dr. Gyôrivànyi Sàndor
(FKgP) és dr. Varga Làszlô (KDNP) orszâggyûlési képviselôk vettek
részt, az emberi és ônrendelkezési jogok érvényesûlésével, védelmével,
a demokrâciâhoz valô kapcsolatâval, valamint a târgyban kiadandô
hatârozat tervezettel foglalkozott.

Az ugy elôadôja az osztràk dr. Schieder Péter volt.

A hatârozat-tervezetet a magyar delegâciô nevében dr. Varga
Làszlô kifogâsolta és kiegészitését kérte éspedig:

A hatàrozat-tervezet 8. pontja kimondta, hogy:

"Megâllapitva, hogy az emberi jogok rendszeres megtagadâsa az
EBEÉ részes âllamaiban akadâlyozza a békés és demokratikus
fejlôdést", mig ail. szakasza, hogy:

"Meggyôzodésének ad hangot, hogy az ônrendelkezéshez valô jog
rendszeres megtagadâsa esetén a lehetséges EBEÉ vâlaszlépések egész
skâlâjât fontolôra kell venni, igy a politikai pârbeszéd, az Emberi
Dimenziôs Mechanizmus beinditâsa, illetve szakértôi vagy jelentéstevô
missziôk kiktildésének lehetôségét egyarânt".

Varga Lâszlô felszôlalâsâban kifejtette, hogy az emberi jogok és az
ômendelkezési jog erôsitése és védelme helyes, de a nemzeti
kisebbségi Jogok emlitèse nélkûl hiànyos. Ugyanis az emberi jogok
nem tartalmazzâk a nemzeti kisebbségi jogokat, mig az ônrendelkezési
jog és a nemzeti kisebbségijogok kôzôtt, bâr szâmosazonossâgvan, de



a jogok gyakorlâsa az érintett orszâgokban vâltozôk, a feltételek nem
egyenlôk, ezért sziikséges az ônrendelkezési jog mellett a nemzeti
kisebbségi jogok erôsitése és védelme, mert mindenhol megva-
lôsîthatôk.

A javaslatot irâsban is benyùjtottuk, amihez csatlakozâsât kérte az
RMDSZ jelenlevô képviselôje, dr. Tokaji GyOrgy, amit természetesen
ôrômmel fogadtunk.

A javaslat ellen a szlovâk és roman delegàciô hevesen tiltakozott,
de az elôadô, dr. Schieder Péter a javaslatot "nagyon fontosnak"
minôsitette, és a Bizottsâg nagy tôbbséggel elfogadta.

Mâsnap, jùIius-8 an az elôadô a Bizottsâg javasiatât, a plenâris
iiiés elé teijesztette, ahol a szlovâk és român delegàciô tagjai ùjbôl
ellenezték, de a plenâris iilés elsôprô tôbbséggel megszavazta.

Àltalânos vélemény szerint az Eurôpai Biztonsâgi és
Egyuttmûkôdési Értekezlet Parlamenti Kôzgyûlésének fenti hatârozata
a nemzeti kisebbségi jogokat jelentôsen megerôsitette, és azok
gyakorlatânak rendszeres megakadâlyozâsa esetére a felelôsséget a
kormânyokra hâritja, mert ezzel a béke és a demokrâcia fejlôdését
gâtoljâk.

A fenti hatârozat ugyancsak szélesebb lehetôséget ad a sérelmek
kivizsgâlâsâra.



EMLEKIRAT

GônczÂrpàd ûrnak,
a Magyar Kôztàrsasàg elnôkének,
Budapest

Tiszteit Elnôk Ûr!

Elârvult népem nevében fordulok Ônhôz, mint az emberi jogok és
a demokrâcia védelmezôjéhez.

A ruszin és magyar nép ezerszâzéves kôzôs tôrténete mindig békés
volt. Népeinket Szent Istvén koronâja egyesitette, amelyen felirat
hirdeti: "Veliink az Isten!" A kôzôs magyar âllamban formâlôdott
népeink kultùrâja, mint az eurôpai kultùra elvâlaszthatatlan része.
Azonos gazdasâgi kôrulmények és rokon lélektani sajâtossâgok
biztositottâk a kôlcsônôs egyetértést. Sorskôzôsségunk egységét
bizonyitja a magyar és ruszin nép kôzôs harca a szabadsâgért és
âllamisâgért Rakôczi zâszlôja alatt, majd 1848-ban. Kârpâtalja
fbldrajzilag is a Tisza—dunai sikség része. Elvâlaszthatatlan része
Kôzép-Eurôpânak.

Az elsô vilâghâborù véres sebeket ejtett Eurôpa népein. Ezt
sùlyosbltotta a mâsodik vilâghâborù, amelynek eredményeképpen
Kârpâtalja népeit szôgesdrôttal vâlasztottâk el Eurôpâtôl. Elvették
tôliink kultùrânkat, nyelvhasznâlati jogunkat, a tôrténelmi igazsâgot.
A jogilag még Csehszlovâkiâhoz tartozô Kârpâtaljân a Szovjet—
Ukrajna koncentrâciôs tâborokat létesitett a magyarok és a magyarul
beszélôk szâmâra. Hùszezer ârtatlan embert vittek lâgerekbe, amiért
mindeddig senki még bocsânatot sem kért.

Ukrajna demokratikus âllamnak kiâltotta ki magât, tôrvényt
hozott a nemzeti kisebbségekjogairôl, mégis lâbbal tipoija az emberi
jogokat, a ruszinok, magyarok és mâs nemzetiségek jogait. Nem
âllitottâk helyre a ruszin iskolâkat, nincs ruszin nyelvû râdiô és
tévéadâs, betiltottâk a Ruszin Târsasâgot. Kârpâtaljân magyar iskolâk
sincsenek, csak magyar tannyelvû ukrân iskol^ vannak. Admi-
nisztrâciôs intézkedésekkel rendelik el az ukrân és csakis az ukrân
nyelv hasznâlatât, a mâs nyelven beszélôket lenézik és ûldôzik. A
ruszin és magyar helységnevek hasznâlatât tiltjâk.



A ukrân lapok ruszin és magyarellenességet szitanak. Mindent
elkôvetnek, hogy megbontsâk a két ôslakos kârpâtaljai nép ezerszàz-
esztendôs baràtségât. Az ukràn sovinisztak fennen hirdetik a jelszôt;
"Ukrajna az ukrânoké, aki nincs veliink—karôba vele!"

A gazdasâgi és politikai blokâd kiev—lembergi politikâja
tragédiâval fenyegeti a mszinokat, a magyarokat és mâs
nemzetiségeinket. Egész Ukrajnâhoz viszonyitva nâlunk a
legalacsonyabb a munkabér (havi 5-8 dollar), mi kapjuk a legkevesebb
egészségiigyi tâmogatâst, minket Ukrajna rabszolgasâgra itélt.
Szulôfbldiink kincseit kiméletlentil fosztogatjâk a misztikus Ukrajna
létrehozâsa érdekében. Még a szovjet széthullâsa utân is—amelynek
kotelékébe tôrvényteleniil kerultiink a Moszkva és Prâga kôzôtt
létrejôtt egyezmény alapjân—âllamisâgunk visszaâllitâsa helyett
Ukrajna a ruszinok, magyarok és mâs népek irtâsét végzi.

A ruszin nemzetiség betiltâsânak sztâlini aktusât a magât
demokratikusnak nevezô Ukrajna szentesiti.

A soviniszta ukrân politikusok, akiknek nézeteit a kormâny is
osztja, nem tartjâk tiszteletben a kârpâtaljai ôslakossâg emberi és
nemzetiségi jogait. Kârpâtalja autonôm stâtusânak visszaâllitâsa
helyett folytatôdik a nemzetiségek elnyomâsa, asszimilâlâsa és
megsemmisitése. 1939-ben az ukrân sovinisztâk koncentrâciôs tâbort
nyitottak Rahôn a ruszinoknak, 1945-ben pedig Szolyvân a
magyaroknak és a veliik rokonszenvezôknek. A "felszabaditô" ukrân—
szovjet hadsereg 1944-es bevonulâsâbôl megszâllâs lett, majd a
Molotov és Firlinger tôrvénytelen—1945. jùnius 29-én kôtôtt—
egyezménye Kârpâtaljât elszakitotta Eurôpâtôl, tôrvényteleniil
megszuntette âllamisâgât s minden ruszint, magyart, szlovâkot és
egyéb ôslakost ukrân nemzetiségûnek regisztrâlt.

A teriiletrablâsok érvénytelenitése az idôk parancsa, lâsd a
Szovjet, Jugoszlâvia és Csehszlovâkia felbomlâsât, igy sziikséges, hogy
a Hâgai Nemzetkôzi Birôsâg semmisnek nyilvânitsa a Molotov—
Firlinger szerzôdést, mert mind az ajândékozô Csehszlovâkia, mind a
megajândékozott Szovjet megszunt létezni, igy szerzôdôfelek
hiânyâban szerzôdés sem létezik. Ha pedig a szerzôdés semmis, akkor
Kârpâtalja visszanyerte ôtu-endelkezési jogât.

Sajnâlatos, hogy az egész vilâg szeme lâttâra, a kârpâtaljai nép
jogfosztottsâgânak ôtvenedik évfordtilôjât Ukrajna szégyenletes és
hazug môdon felszabaditâsként és teriileteinek ùjraegyesitéseként
iiimepelte. A valôsâgban az eurôpai kultùrâtôl és jôléttôl "szabaditott
fel" bennunket, ahova maga is mindenképpen igyekszik eljutni. Nem



engedhetô meg, hogy Ukrajna tovâbb folytassa Kârpâtalja ethno-
cîdiumât és hogy a ruszinokrôl és magyarokrôl hamarosan a mùlt
idôben beszélhessenek.

Védelmet vârunk a vilâg kôzvéleményétôl az ukrân jogfosztâs és
sovinizmus ellen. Szabadsâgot és demokrâciât Kârpâtaljénak!

igy kérem Elnôk Urat, segitsen kârpâtaljai honfitârsain és igy
rajtunk is, hogy visszakapjuk autonômiânkat, amelyet a lakossâg 78
szâzaléka megszavazott még 1991. december 1-én.

Szégyen és gyalâzat, hogy a huszadik szâzad végén—Eurôpa
szivében—még mindig lâbbal tipoijâk az emberi és kisebbségijogokat.
Remélem, hogy Elnôk Ûr segitségunkre lesz, hogy mi is civilizâlt
életet élhessûnk.

A ruszin—magyar barâtsàgjegyében koszônti
Dr. Turyanitsa Ivân, az Ungvàri Egyetem

biokémiai tanszékének dékànja,
a kârpâtaljai ideiglenes kormàny elnôke

Tisztelt Elnôk Ûr!

Dr. Turyanitsa Ivân kérelmét teljes odaadéssal tâmogatjuk.

Magyar kôszôntéssel:

Dr. vitézRadânyi Oszkàr Dr.NàdasGyula
fôtitkàr elnôk

P.S. Clinton elnôkhôz hasonlô

kérelmet intéztiink



MEMORANDUM

CLINTON BLNÔKHÔZ

Dear Président Clinton:

I appeal to yen with this request in the name of my forlom people
as to the defender of human rights and democracy.

The eleven century old common history of the Ruthenian and
Hungarian people had been always peaceful. Our people were united
by the crown of St. Stephen having the inscription "God is with us."
Our common Hungarian state fashioned and developed our people's
culture making it inséparable from the European's one. Identical
économie conditions and kindred psychological pecularities secured
mutual understanding. The imity of our common fate is being proved
by the Hungarian and Ruthenian people shared fights for liberty and
statehood imder the baimer of Rakôczi and later in 1848, 1914 and in
1941. Subcarpathia, i.e. Ruthenia geographically, too, is an intégral
part of the Danube—Tisza basin and thus an inséparable part of
Central—Europe.

World War First inflicted bloody wounds upon the people of
Europe. It was aggravated by the Second W.W. and as a resuit
Ruthenia has been separated from Europe by barbed wire. They
deprived us of our culture, of the usage of our language, of our sense of
historical justice. Soviet—Ukraine set up concentration camps for
Hungarians and for those who spoke Hungarian in Ruthenia still
legally belonging to Czechoslovakia. Twenty thousand iimocent people
were put in camps and for this barbarie brutality nobody apologized.
Ukraine declared herself a democracy, enacted laws of national
minorities, nevertheless it tramples on human rights and on the
nationalities rights of Ruthenians, Hungarians and other minorities.
They did not restore the Ruthenian schools, there is no Ruthenian
radio and télévision broadcast, dissolved the Ruthenian Association.
There are no Hungarian schools, only Ukrainian schools teaching
Hungarian language.

Through administrative measures demand the exclusive use of the
Ukrainian language, any other language is looked down and its use is
persecuted. The usage of Ruthenian and Hungarian place—names are
prohibited. The Ukrainian papers are fomenting anti-Ruthenian and



anti-Hungarian hatred. They do anything to disrupt t\vo autochthonous
people eleven centuries old friendship. The Ukrainian chauvinists
loudly déclaré: "Ukraine is for the Ukrainians, whoever is not with
us—impale the rascal!" The économie and political blockade of Kiev
and Lemberg portends tragedy for the Ruthenians, Hungarians and
other nationalities. In the whole Ukraine the wages are the lowest in
Ruthenia—monthly $5-8—we receive the least heaith service, we are
enslaved by Ukraine. The riches of om native land is cruelly plundered
in the interest of the création of a mystical Ukraine. Yet, after the
disintegration of the Soviet, where we got illegally as a resuit of an
agreement between Moscow and Prague, instead of restoring our
statehood, Ukraine is wiping ont the Ruthenians, Hungarians and the
other people. Ukraine calling herself démocratie sanctions the Stalin—
like act of outlawing the Ruthenians.

The chauvinist Ukrainian politicians, whose views are shared by
the govemment, will not honor the human and national minorities
rights of the original inhabitants of Ruthenia. Instead of restoring
Ruthenia's autonomy and without condemning of the destruction of the
Ruthenians, what Ukraine aiready commenced in 1939 when opened
concentration camps for Ruthenians and Himgarians, the assimilation,
suppression and annihilation of these people is continuing.

The I944th Ukrainian—Soviet "libération" army proved to be an
occupation army and the Molotov—Firlinger agreement, concluded in
June 29, 1945, illegally disannexed Ruthenia from Europe unlawfiilly
terminated her statehood and ail the Ruthenians, as well as,
Hungarians and Slovaks were registered as Ukrainians. The
annulment of the real estâtes grabbings is the command of times, see
the disintegration of the Soviet, Yugoslavia and Czechoslovakia, thus
it is necessary that the Hague Tribunal déclaré null and void the
Molotov—Firlinger agreement by reason of its serions deficiencies,
because first the donee Soviet, then the donor Czecho-Slovakia ceased
to exist and in the absence of contractual parties there is no contract. If
the agreement is void, then Ruthenia regains the "right of self-
determination".

Instead of condemning this shameful act, i.e. ail—Ukrainian
registration, and without restoring the Ruthenian people's rights and
statehood, Ukraine continues the ethnocide. It is regrettable, that the
whole world is looking on helplessly while Ukraine shamefully and
lyingly celebrating the libération and reunion of the territories, on the
fiftieth anniversary of the Ruthenian people outlawry. In reality,
Ukraine liberated us from the European culture and prosperity.



wherever she tries to reach by ail means. It is inadmissible, that we
could talk of the Ruthenian and Hungarian people in past tense. We
expect protection from world opinion against Ukrainian chauvinism
and outlawry.

I pétition you dear Président Clinton to help us to regain our
autonomy that for on Dec. 1, 1991, 78 % of the people voted and won
the approval of the parliament, too. We are a part of Europe
geographically and ethnically as well. It is an outrage, that at the end
of the twentieth century human and minorities rights can be trampled
on in the heart of Europe.

I hope, that you Président Clinton take notice of our tragedy and
give us a chance to live a civilized life.

Trusting in your sound judgment, I am,

Respectfully yours:

Dr. Ivan Turyanitsa
Professor, Head of the Biochemical Chair,

Uzhgorod State University,
Premier of Ruthenia's Shadow Cabinet

Dear Président Clinton:

We fervently support dr. Turyanitsa's pétition and urge you to take
it into considération.

We sent a similar appeal to Mr. Ârpâd Gôncz, Hungary's
Président.

Thanking you in advance for your coopération, we are

Respectfully yours:

Dr. vitéz Oscar Radànyi Dr. Julius Nâdas
Secretary Président

This same letter was addressed and mailed with the attachment to
the following:

The Rt. Hon. J. Chrétien, Prime Minister, Canada
The Rt. Hon. J. Major, Prime Minister, United Kingdom
Mr. H. Kohi, Chancellor, Republic of Germany
Mr. F. Mitterrand, Président, Republic of France



KIALLITASOK

1994. november 25-én, pénteken délutén 5 ôrakor nyilt meg a
magyar emigrâciôs kônyv-, képzômûvészeti és iparmûvészeti kiâllitâs.

Panajoth Zoltânné kôszôntôtte dr. Nàdas Gyulât, mint a Magyar
Kongresszus vezetôjét. Bemutatta a személyesen megjelent îrôkat,
kôltôket, lapszerkesztôket és kiadôkat. Az irôk bemutatâsât dr.
Somogyi Ferenccel, az Ârpâd Akadémia mb. elnôkével és fôtitkârâval
kezdte. Ezutén kôvetkezett Abelovszky Etiz, dr. Bakay Kornél,
Bànkuty Làszlô, dr. ÉrdyMiklôs, Gyimesi Gyula, a Kanadai Magyar
Irôszovetség elnôke, Horvâth Izabella, Làngi Maria, dr. vitéz Lengyel
Alfonz, ft. dr. Miskolczy Kàlmàn, ft. Mustos Istvân, Nagy Gyula,
Németh Gyula, Németh Edit nôvér, Ràcz Marra, dr. Sasvâri Làszlô,
vitéz Serényi Istvân, Somogyi Lél, Soôs Jôzsef.

Kùr Csaba, a képzômûvészeti és iparmûvészeti kiâllitâs rendezôje,
elôadâsâban kûlôn megemlitette Németh Edit nôvért romantikus
festômûvészeti alkotâsaiért, akvâriumaiért, erdôk, hegyek, gajzirek,



sziklâs, napsiitéses és sôtét erdôiért, Orley Borz Richàrdot "Angyalok
és Barétok," "Anonymus és a szôllôszedô" cimû szobrâszati mûveiért,
Szakâllas Lâszlôt iparmûvészeti kovâcsolt cimereiért, Seres "X"
festômûvészt Hâzak, Falu, Fejek és Virâgok cimû fesményeiért. Dosa
Margit iparmûvészt alkalmazott népmûvészeti cserepeiért, Abelovszky
Alizt szines tâjkép és virâg festményeiért, Buza Gyôrgyôt fényképeiért,
templomok belsô és kulsô architektùrâjânak megôrôkitéséért, Buzàné
Ormai Ildikôt akvarelljeiért és téli tajaiért, reflexiôiért, végul a sajât
mûvei kôzixl megemlit néhânyat: "A templom rom", "A csuhàs hôhér",
a "Fehér farkas", és a "Krisztusfej".



IRODALMI ES MUVESZEST

A XXXIV. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestje
november 25-én, pénteken este 7 ôrakor kezdôdôtt.

A 2sùfolàsig megtelt nagy terem kôzonségét Abelovszky Eliz, az
Àrpâd Akadémia rendes tagja, mint mûsorvezetô, meieg szavakkal
kôszôntôtte. A mûsort nagy hozzâértéssel vezette le.

%

A Mindszenty Kamarakôrus. Vezényel: SeefeldKlàra. (BuzaGyôrgy)

EIsô szamként a Mindszenty Kamarakôrus magyar énekszâmai
szerepeltek. Vezényelt Seefeld Klàra, zongorân kisért Peller Miklôs,
az Ârpâd Akadémia mûvészeti foosztâlyânak rendes tagja.

Az ûnnepi megnyitôt Làngi Maria (Menlo Park, CA), az Ârpâd
Akadémia rendes tagja mondta.

Làngi Maria (Menlo Park, CA):

MEGNYITÔ

A 34. Magyar Kongresszus Irodalmi és Mûvészestjén sok
szeretettel kôszôntôm a megjelent vendégeket, akik messze vârosokbôl
is eljôttek kôzénk. Hâlâs sziwel megkôszônôm mindnyâjunk nevében
a Magyar Tàrsasàgnak és mindazoknak, akik âldozatos és fâradhatat-
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Abelovszky EUz, az Irodalmi és Mûvészest milsorvezetôje. (Kemenes Istvàn)

lan munkéjukkal lehetôvé tették, hogy ismét bebizonyithattuk: egy
oszthatatlan nemzethez tartozunk!

A Magyar Talâlkozôn érezniink kell, hogy dr. Nàdas Jànos
szelleme kôzottiiiik van, aki egész életében ezt a célt szolgâlta.

Az Irodalmi és Mûvészesten a szellemi élet képviselôi elhozzak a
lângot, a magyar lelkiség ébrentartâsâra, hagyomânyaink és a magyar
nyelv megôrzésére.

Csak annak a nemzetnek van magasztos és kimagasiô szellemi
kincse, amely az évszâzadok megprôbâltatâsait âtélte és kitermelte az
igaz értékeket, amelyek a kôltôk, az irôk, a mûvészek alkotâsaiban
nyilvânulnak meg. Amikor a politikus elcsugged, a harcos elfârad,
aldcor a kôltô, az irô, a mûvész lelke még szàmyal és mûveivel lângra
gyùjtjaaz elfâradtakat. — Petôfi igy szôlt a magyarpolitikusokhoz;

"Hozzâtok képest, mikor égtek,
A kôltôk, csak kicsiny csillagok.
E messze csillâmlô szikràknâl
Szàzszor nagyobbak làngitok!
De — hamvatokat is midôn màr
A szellôk régen — elvivék,
A tâvolsâgban a kis csiilag
Még, akkoron is egyre — ég!"
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Làrtgi A. Maria az Irodalmi és Mûvészesten megnyitôt mond.
(Somogyi Lél)

A Magyar Talàlkozôk célkitûzése és feladata is az volt: tâvol a
hazâtôl, fenntartani a magyar nyelv és szellem âpolâsât, s ezâltal a
magyar egységet, fennmaradâsunkat biztositani, még az idegen vilâg-
ban is. A nyugati magyarsâg megôrizte a hazâjâhoz valô hûséget, ôsei
kultùrâjât és ez allai méltô képviselôje lett a magyar népnek.

De, ez a kiizdelem, még nem ért véget! A négyévtizedes rendszer
bukâsa utân, ha van is otthon magyar szô, van szabad iras "un. szabad
sajtô", de a félelem, a bizonytalansâg âmyéka vetôdik râ, és halkan
zeng a "welsi énekesek dala". Tùlharsogja a sajtô, amelynek
egyeduralma nem szûnt meg a "szabadsâg hajnalâval" sem, mert a
baloldal nem engedte ki kezébôl a sajtô tigynôkséget. Tudjuk, amit ôk
még jobban, hogy korunk legnagyobb mozgatôja: a sajtô és a pénz!

A Magyar Kongresszusmk tovâbbra is nagy jelentôsége és szerepe
van. A rendszer ôsszeroppanâsa utân még jobban felszime keriilt az ùj
nemzedék félrevezetése, a magyar ôntudat kiirtâsa, nemzeti értékeink
és hagyomânyaink leértékelése.

Megmaradâsunk elleni tâmadâsok kivédése csak ùgy lehetséges,
ha testvérként megfogjuk egymàs kezét, mind otthon, mind tâvol a
hazâtôl. A széthùzâs és megosztottsâg âmyékât is el kell keriilniink és
minden ôncélù, ônzô, hiù érdeket, tâvol tartani magunktôl.



Azirodalmi ésMûvészest szereplôi: Abelovszky Eliz (mûsorvezetô), Marczi Zoltàn
(zongoramûvész), Kiss Erzsébet (coloralur szopràn operaénekes), TàlasErnô

(operaénekes, a svéd kir. operahàz tagja, N. Ràcz Marra (ôstôrténész).
(Kemenes Istvàn)



Elérkezett az idô, amikor csak egy cél lehet elôtttink: Megmaradâ-
sunk és a magyarsâg jôvôje. Ezt a kiizdelmet vâllalnia kell minden
igaz magyamak, az ùj nemzedéknek pedig lângolô hazaszeretettel,
mert:

Egy ezred évi szenvedés
Kér — éltet vagy — halàlt!

Tudjuk, hogy fiatalségunk magyar ôntudatàt elvették, tôrténel-
mûnket megcsonldtotték. Elszakadt teriileteink magyarségét is a "be-
olvasztâs" politikâja fenyegeti és kemény harcot vivnak nyelvûkért,
kultùrâjukért, megmaradâsukért.

Nemzetiink tÇùsâgânak éreznie kell, hogy râjuk hârul az a feladat:
tovâbb vigyék a fâklyât, amely bevilâgitja szomorù, de dicsô
mùltunkat, kultùrânkat és ôsi nyelvunket, amelyet mi,—a megfogj'at-
kozôk, a nehéz megprôbâltatâsok kôzôtt is, hûségesen megôriztimk.

Szeretném a mi értékes, értelmes és utat keresô fiatalsâgunknak
âtadni és a lelkébe vésni—a hettita népek tragédiâjât, s eltiinését. Azon
okulva talâljâk meg az utat a hazéhoz, fajtànkhoz és ôseinkhez.

Az ôkori kelet harmadik nagy orszâga volt a hettitâk birodalma.
Csodâlatos, emberséges tôrvényeik még a ma emberét is âmulatba
ejtik. Ez az ôriâsi birodalom ôrôkre eltiint a tôrténelem sûllyesztôjében,
mert elfelejtették a mûltjukat, tôrténelmiiket, nyelvûket és ôseiket. Azt,

Az Irodalmi és Mûvészest hallgatosàgànak egy része. (Soôs Jôzsef)



hogy valaha is létezett a nagy Hettita Birodalom, mâr csak az ôsi
kôvek ôrzik, és nincsenek mâr—élô kôvek—nôk, férfiak és
gyermekek, akik tôrténelmûket, kultùrajukat, nyelviiket megôrizték és
tovâbb vitték volna.

Hettita ballada

(OzsvaldÂrpâd, pozsonyi kôltô verse)

Amikor a hettitâk elfelejtették atyâik nyelvét,
A szâmyas, bikatestû, szakâllas bolcsek
Derûs arcukat - elrejtették a homokdombok hûvôsébe.
Kinek lenne kedve - mosolyogni,
A férfiak és asszonyok hûtlenségén!

Amikor a hettitâk elfelejtették ôseiknevét,
Az istenek szemébôl kiesett az azùrkô,
A fekete uregek megteltek kôimyes iszappal,
Nem akartâk tôbbé lâtni

A fiak és unokâk hûtienségét!

Amikor a hettitâk mâr nem emlékeztek az ùtra,
Amelyen idâig jôttek. Az ùtjelzô bâlvânyok
Kifordultak a helyiikbôl, - bebùjtak a fold alâ,
Mert szégyelték az utat felejtô vândorok - hûtienségét.

Amikor a hettitâk nem emlékeztek a dalra,
Melynél nagy tuzek mellett ôseik - vigadoztak,
Az aranybika két szarva kôzott elpattantak a hùrok,
És nem kisérte hârfa - az apâk, fiùk és unokâk hûtienségét.

Ha nemzetunk ijjûsâga nem képes meghallani és megérteni
haldoklô népiink segélykiàltâsàt, nem ôrzi meg hùséggel ôseinek
ôrôkségét, a hagyomânyokat és nyelvunket, a magyar nôk nem teszik
magukévâ az anyasàg szent hivatâsàt - hogy felelôsek egy fogyô nép
létéért - akkor mi, magyarok is, a hettitâk sorsâra Jutunk és a kôltô
lâtomàsa beteljesùl:

"A sirt, hol nemzet sûllyed el,
Népek veszik kôrul,
S az ember milliôinak

Szemében gyàszkômy ûl. "

Az Irodalmi és Mûvészestet ebben a szellemben, Isten nevében —
megnyitom.



AzIrodalmi ésMûvészest szereplôi: Panajothné Làszlô Màrta, Làngi A. Maria, dr.
Nàdas Gyula, PéterJJy Gyôngyi, CzinkotaMihàly, Abelovszky Eliz, TàlasErnô,Kiss

Erzsébet,Marczi Zoltàn,ft. MustosIstvân. (Buza Gyôrgy)



Panajoth Zoltànné Làszlô Màrta (Shaker Heights, OH), az Àrpéd
Akadémia, a Vitézd Rend Nemzetvédelmi Csoportja, valamint a Szent

Lâszlô Târsasâg és Rend tagja, az 1956-os szabadsâgharc hôseinek
emlékére nagy hatâssal sajât kôlteményét adta elô. Kôlteményét teljes

egészében kôzôljûk.

igy kezdôdôtt, igyvégzôdôtt...
Kezdetben alig néhânyan,
lelkes csoport eiszânt bâtran
kiâllott, hogy hitet valljon;
szabadsâgvâgy az ajkukon.

Legtôbbjûk még félig gyermek,
Marx tanain nevelkedtek.

Honnan a vâgy, a kivânsâg,
Isten hite, szabad orszâg?

Csak néhânyan, majd kôrusban,
mint szikra, ha làngra lobban,
s fényt vêtît sôtét égboltra,
azt a szikrât ki szitotta?

Rég porladô dicsô ôsôk,
hazât védô hôs elôdôk,
mint szent eszmét, ùgy ôrizték
ôrôkségiik hôs erényét.

Nemzedékrôl nemzedékre

szivek mélyén van elrejtve,
de a vészre, riasztôra
éled, gyullad az a szikra.

Templom, otthon, ha veszélyben,
a szabadsâg védelmében
lângra lobban s tuzes férmyel
harcra kel a sôtétséggel.

Néhânyan, majd mindig tôbben
hôsôk lângja a sziviikben,
életiiket mitsem féltve

indultak a kiizdelemre.

Aki lâtta, bizonyitja,
nagy vilâg a tanù râja:

valahol, egy rab orszâgban
fény gyult ki az éjszakâban.

Sôtétségnek igâjâban,
elhagyatott rab orszâgban
lâng lobbant, az eszme gyôzôtt!
Igy kezdôdôtt, igy végzôdôtt.

Fiùk, lânyok alig éltek,
legtôbbjûk még félig gyermek...
Gyôzelmûknek nagy az âra,
jôtt a megtorlâs ôrâja.

Gyalâzat az istenhitre,
szabadsâg szent eszméjére;
mintha csak a poklok pokla
gyilkos bosszùra indulna.

Legtôbbjûk még félig gyermek
fiatalok, alig éltek,
elszântan, halâlra készen
harcoltak pokol tûzében.

Életûkkel védték a Fényt,
véreztek el bâtran, hôsként,
hiven, de az Eszme gyôzôtt!
Igy végzôdôtt, igy végzôdôtt!

Szabad vilâg megcsodâlta,
volt, aki meg is siratta,
mi tôrtént egy rab orszâgban,
ârvân hagyott magyar honban.

Hât ez tôrtént és azôta
minden hû sziv meggyâszolja
idegenben, rab hazâban,
szabadon vagy nagy titokban.



Marczi Zoltàn (Cincinnati, OH), a kivâlô virtuôz zongora-
mûvész, zeneszerzô Bach—Liszt: "A-moll preludium és fiiga" cimû
zenemûvét adta elô mély âtéléssel.
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Marczi Zoltàn zongoramûvész. (Làngi Maria))

Ft. Mustos Istvàn Sch.P. (Passaic, NJ)

MEGEMLÉKEZÉS BALASSIBÀLINT (1554-1594)
HALALÀNAK 400. ÉVFORDULÔJA ALKALMÀBÔL

Ft. Mustos Istvân, Sch.P. nagyszerû emlékbeszédet mondott, aki
az irodalmi kifejezések csodâlatos mûvésze. Idézziik magât a szôveget:

Akik élete mûvét valôban ismerik és értékelik is, azok Balassi
Bâlintoi az elsô nagy magyar kôltônek tartjâk, s valôban "halâla utân
meglehetôsen hosszù idônek kellett eltelnie, mig hozzâ hasonlô
tehetségû irô jelentkezett a magyar irodalomban. Voltak minden mû-
fajban kezdeményezések, ezek azonban inkàbb fejlôdéstôrténeti szem-
pontbôl érdekesek: hozzâjârultak ahhoz, hogy hazânkban is egyre
szélesebb, igényes olvasô réteg alakuljon ki..." (1) Csupân a pâlyâjât
1790-ben kezdô "Csokonai Vitéz Mihâly (1773-1805) lesz idôrendben



Balassi utan a legnagyobb magyar Hrikus, elsôsorban a felvilâgosodâs,
rokokô és a népiesség pâratlan szintézise révén." (2)

Élete, rôvid negyven év, tele a viharos magyar sors âllandô
zaklatâsaival. Négy évtized, mintha négy évszàzad magyar tôrténelmét
tiikrôzte volna egy harcos, hânyatott életû magyar vitéz emberi sorsâ-
ban. Vagy a kard vagy a toll, valamelyiket a kezében forgatta, ahogyan
kellett, az egyiket bâtorsâggal, hôsiesen, a mâsikat mûvészettel, hozzâ-
értéssel. Kardjâval nevét a magyar tôrténelem lapjaira îrta, tollâval a
magyar irodalom jelesei kôzé îija nevét, hozzajuk tartozik, a leg-
javâhoz.

igy 1925-bôl rânkmaradt vers igy emlékezik rôla:
A végeken ùgy élt Balassi ùr,
Asszonyt s hadat szeretvén vàltozatlanul.

Szeszélyes volt és jàrt kaland utàn, -
De nôtàk lângja làngol a szivében
És nem pihent a kard az oldalàn.
Harcfàradalmait szépasszony messzi ûzte, -
szerelme bùnatàt temette harci tiizbe.

Dalolt, ha hadba volt, dalolt ha vigadott, -
s bàr àgyàt bànatok tôvis kôzé vetették,
a két szeme tiizét, a szlve parazsàt
Holt hamvak sose fedték.
"Ôszi harmat utàn"
Tallôzott tar erdôn,

Elszàllô darvakhoz

Sôhajtott kesergôn

S asszonyt, hadat szeretvén vàltozatlanul, -
Poéta s harcfi môdra ùgy hait Balassi ùr.

Kôvér Erzsébet: Balassa, Arad, 1925, (3)

1594. majus 19-én Esztergom ostromânâl egy roham kôzben
megsebesûl, mâjus 30-ân belehal az ostromnâl kapott sebeibe.
Gabelman, a német hadsereg jegyzôje igy iija be nevét a halottak
listâjâra: "Perierunt: Valentinus Balassi, Hungarus, sed impius..."
(Meghaltak: Balassi Bâlint, istentelen magyar...") Csak ennyit tudott
imi a kegyeletet, tiszteletet mellôzô német hivatalnok arrôl a bajnok-
rôl, aki harc kôzben a pihenést nem ismerte, a pihenôkben pedig
fâradhatatlanul gazdagitotta tollâval népének lassan kibontakozô
nemzeti irodalmât szebbnél szebb verseivel.



Verseit sokâig nem értékeli ùgy a magyar irodalom, ahogyan ôt az
elismerés megilletné, hosszù idô telik el, amig kôlteményeit "ùjra
felfedezik" vagy csak egyszerûen megtalâljàk foùri kônyvtârak poros
polcain vagy a magângyûjtemények elrejtett kincsei kôzôtt. Kôlcsey
"felfedezése" utân Babits "fedezi fel" ùjra, amikor, mint fiatal
irodalmâr Dézsi Lajos rendezésében kiadott Balassi kôtet Jut a kezébe.
Babits felfedezésének kôszônhetjiik, hogy Balassit kezdték ùjra
olvasni, értékelni. Ô mondta kôltônkrôl, hogy "Balassinâl az iras nem-
csak a szeretkezô vitézùr amatôr kedvtelése volt, mint azt eddig szeret-
ték elhitetni, hanem teljes tudatossâggal vâllalt irôi hivatàs: az elsô
irôi hivatàs a magyar kôltészet tôrténetében". (4)

Ft. Mustos Istvàn, Sch.P. elôadàsàt tartja. (Kemenes htvàn)

Balassi Bâlint életének rôvid vâzlata; (5)

Balassi Bâlint 1554. oktôber 20-ân, Zôlyomban szuletett: Atyja
Balassi Jânos, a fôrend tagja, anyja Sulyok Maria. 1564-tôl Bor-
nemissza Péter lelkészirô tanitôja, 1565 ôszén keriil Nûmbergbe, ahol
tanulmânyait folytatja. 1569-ben apjât koholt vâdak alapjân letartôz-
tatjâk, a csalâd Lengyelorszagba menekiil. 1571-ben apjât Miksa
csâszâr és kirâly kegyeibe fogadja, Bâlinttal a csâszâr bécsi palotâjâba
keriilnek, ahonnan 1575-ben szolgâlatuk lejârtakor témek vissza.
Rôviddel ezutân Bâlint mint az egyik lovas csapattest katonâja



megsebesûl, fogsâgba esik, de Bâthori Istvân pârtfogoltjaként nem
adjâk ki ôt a szultéiuiak. Bâthorival Lengyelorszâgba megy, ahonnan
csak apja halâlakor tér vissza. 1579-ben mâr mint hadnagy teljesit
szolgâlatot Eger vârâban. 1582-ben megvâlik a katonai szolgâlattôl.

1584. december 25-én Sârospatakon feleségiil veszi unoka-
testvérét, Dobô Krisztinât, Dobô Istvân leânyât. Hâzassâgât, mint
unokatestvér-hâzassagot az egyhâzi és vilâgi hatôsâg érvényteleniteni
akaija, a nagyszombati egyhâzi birôsâg ezt 1587 ôszén meg is tette.
Balassi Bâlint mâr 1586-ban katolikus hitre tér (evangélikus volt).

Mâr 1578-ban megismerkedtk bârô Ungnad Krisztôfné, Losonczi
Aimâval, 1588-ban ûjra Pozsonyban talâlkozik, az akkor mâr ôzvegy-
ségre jutott szép és gazdag ôzveggyel, aki azonban 1589 szeptemberé-
ben feleségiil megy Forgâcs Zsigmondhoz, Balassi pedig ismét lengyel
honba megy, ahol elôszor vendége Wesselényi Ferenc lengyel âllam-
férfiùnak. Beleszeret feleségébe, Annâba. A vendéglâtô kastélyt
elhagyja és egy ideig még Lengyelorszâgban Bâtori Andrâs blboros
pârtfogâsât élvezi és csak a fivére, Andrâs halâlânak hirére tér vissza
Magyarorszâgra. A csalâdi vagyonra azonban ismét a kirâlyi kincstâr
teszi râ a kezét, Balassi "foldônfiitô" lett ùjra.

1593-ban mâr ùjra tôrôk ellen harcol. Elôszor visszafoglalja a
tôrôktôl a csalâd birtokâhoz tartozô Divény vârât. 1594 mâjusâban mâr
Esztergom ostromânâl harcol, ott kapja a halâlos sebet. Ott éri a vég
mâjus 30-ân, 1594-ben.

Élete egy rôvid, hânyatott élet tôrténete. Egy hânyatott tôrténelmi
korszak hânyatott életû fia, négy évtized magyar tôrténelmének tanùja,
de âldozata is. Ritka ùimepnapok, keserves kiizdelmek, a tragikus, de
hôsies magyar sors egy neves megélôje, tanùja és énekese. Hôsies
hazafi, verekedô vitéz, kiiszkôdô, keresztény kôltô.

Balassi Bâlint mûvei: (6)

Elsô kiadott mûve forditâs (németbôl): "Beteg lelkeknek valô
fuves kertecske..." Az eredeti mû Bock Mihâly mûve, forditâsban a
krakkôi kiadâs utân még hârom kiadâst ért meg 1584-ig.

A reménytelen szerelem hangja kap kifejezést az "Anna-versek"
korszakâban, 1578-tôl. Vâgy, remény, keserûség, avitézi élet kalandjai
vâltogatjâk egymâst ezekben a versekben. Mâr az "Anna-versek végét
jelzik az 1580-83 kôzôtt irt kôlteményei, kôztûk az egyik legszebb; a
"Borivôknak valô", a tavasz, a pûnkôsdi "megùjulâs", a vitézi katona-
élet és természetesen az Isten dicsérete teszi ezt a verset irodalmunk
egyik legszebb magyar versévé:



Aldott szép Punkôsdnek gyônyôrû ideje,
Mindent egészséggel làtogatô ege,
Hosszû ùton jàrôkat kônnyebbitô szele!

Te nyitod rôzsàkat meg illatozàsra,
Némafiilemile torkàt kiàltàsra,
Fàkat is te ôltôztetsz sokszinû ruhâkba.

Sot még az végbeliJô vitéz katonâk,
Az szépszagù mezôt kik széjjel béjàrjâk,
Most azok is vigadnak, az idôt mulatjàk.

ÙJul mégafôld is mindenùtt tetôled,
Tisztul homâlyâbul az ég is tevéled.
Minden teremtett âllat megindul tebenned:

llyJô idôt élvén Isten kegyelmébôl
Dicsérjtik szent nevétfejenként jô szivbôl,
Igyunk, lakjunk egymàssal vigan, szeretetbôl.

1584-ben a "Krisztina versek" rôvid ciklusa kôvetkezik, folytatô-
dik az "istenes versek" vallâsos hangjâval, 1586-tôl a katolikus hitre
térés szinezetével. Az âllandôan vândorlô élet ezer benyomâsa szinezi
nemcsak élményvilâgât, de szélesîti a kifejezô erô hangvitelét. Nem
naplôt ir, hanem a nyelv erejével, az élmény szineivel és a szive
gazdagsâgâval ragadja magâval az olvasôt, hogy az is a koltôvel egyiitt
része legyen annak az élettôrténetnek, amely nem irânyitôja, hanem
inkàbb fiiggvénye, nem egyszer szenvedô tanùja volt a kor tôrténel-
mének.

1588-tôI irôdnak a "Jûlia versek", a vâgyakozô, remélgetô és
végiil is a reménytelen szerelemversei. A "Jûlia két szeme" cimû vers
inkâbb szemrehânyô, panaszkodô, mint udvarlô vers, ha szép is ez a
Jùlia, Balassi udvarlâsa nem talâl vâlaszra:

(Jûlia) Dolga mind egyenlô,
Szerelemmel egy ô,
Csak erkôlcse kûlônbôz:

Kegyes a szerelem
S Jûlia kegyetlen,
Engem halàlra iildôz;
Szerelem, mely édes,
Jûlia oly mérges.
Mer engem csak verfôldhôz. ("Jûlia két szeme", 10. versszak)



Szerelmi bânatâl mindig feloldjâk a katonaélet kalandos hetei.
"Katona-versei" azonban nemcsak a tâborozés, a hâborùk dicsérete.
Benntik fejezôdik ki a kôltô hazâja irânti szeretete, a katonabecsûlet
ereje, a férfias helytâllâs magyares szemlélete. Ime egy-két részlet a jôl
ismeit "Katonaének"-bôl;

Vitézek! mi lehet

E szélesfoldfelett
Szebb dolog a végeknél?
Holott kikeletkor

A sok szép madàr szôl,
Kivel ember ugyan él:
Mezôjô illatot,
Az ég szép harmatot
Ad, ki kedves mindennél.

-A katonâk,
a végvârak névtelen hôsei:

Az jô hirért, névért,
S a szép tisztességért,
Ôkmindenthàtrahagyânak;
Emberségbôl példât,
Vitézségrôlformât
Mindeneknek ôk adnak,
Midôn mini sôlymok,
Mezôn széjjel jàrnak,
Vagdalkoznak s futtatnak.

Ellenséget làtvàn,
Ôrômmel kiàltvân
Ôkkopiàkat tôrnek;
S ha sùlyosan vagyon
Szôlitalan megtérnek;
Sok vérben fertezvén,
S arccal reâ térvén,
Uzôt sokszor megvernek.

Ôh végbelieknek,
IJjû vitézeknek
Dicséretes serege!
Kiknek e vilâgon
Szerte szerént vagyon
MindeneknélJô neve:
Mint sokfàt gyitmôlccsel
Sokjô szerencsékkel
Àldjon Isten mezôkbe.

Tôbbszor hagyja el vagy kell elhagynia kôzvetlen hazâjât, a
bùcsùzés mindig fâjdalmas, egy kicsit mindig az emberi élet véges-
ségét emlékezzuk minden bûcsùszôban. Amikor hazâjâtôl kell bùcsùz-
nia, hazaszeretetérôl tesz ùjabb tanùsâgot.

Ôh énédes hazàm, tejô Magyarorszàg!
Ki kereszténységnek viseledpaizsàt;
Viselsz pogâny vérrel festett éles szablyàt,
Vitézlô iskola! immàr Isten hozzàdJ

Sok jô vitéz legény, kiketfelemeltem,
S kikkel sokjôt tettem, tartottam, neveltem:



Maradjon nâlatokjô emlékezetem,
Jusson eszetekbe jôtétemtiXl nevem!

Igaz atyâmfia s meghitt jô baràtirn!
Kiknél nyilvàn vannak keserves bànatim!
Ti jutvân eszembe hullnak sak kônnyeim,
Màr Isten hozzàtok, jô vitéz rokonim!

(Bùcsù Hazâjâtôl, részlet)

Az 1589-90-es évek a Celia versek idôszaka, a szerelmes versek
gazdag gyûjteménye, a nyugtalan kôltô talân a versirâsban keresi a
vigasztalâst, amit a szerelemben meg nem kaphat, hiszen Szérkândy
Anna (Wesselényi Ferencné, a dembnôi kastély ùmôje) sem szabad, s
tudhatja, hogy a vendég lovaggal ôvatosnakkell lennie.

A hazajâba visszatérés sok ôrômet nem hoz zaklatott életébe. Nem
szâmithat nyugalomra sem a hatôsâgoktôl (a kincstâr visszavette Lip-
tôùjvârat). Ismét a tôrôk ellen harcol, s ha sikeriil is neki a csalédi bir-
tok egy részét a tôrôktôl visszavenni 1593 novemberében, 1594 mâ-
jusâban az Esztergomnâl vîvott csatéban megsebesiil, sebeiben meghal.

Az élettôl bùcsùzik, késziil a végsô szâmadâsra, a Mindenhatô
bocsânatàért imâdkozik:

Végtelen irgalmû, ôh te nagy hatalmù
Isten, légy màr kegyelmes!

Onts ki mindenestôl jôdot ràm kebledbôl,
mert là, mely veszedelmes

Bûnôm miatt lelkem, ki titkon râg éngem,
mert nagy sebbel sérelmes.

A halâlât kôzeledniérzô kôltô igy fejezi be az 51-ik zsoltare nyônyôrû
magyar vâltozatât, bùcsùjât e fôldi vilâgtôl:

Ha elôbb nem hadtad, sot hozzàdfagadtak,
tehàt mostan se hadd el

Jôvoltodbôl szegént, jô szokâsod szerént
Sienfalât tâmaszdfel,

Hogy mint àldozatot, adjak ttgy hâlâkot,
ki néked leginkàbb kell.

400 éve hait meg: "Valentinus Balassi, Hungarus, sed impius". Az
"impius" (= istentelen, kegyelet nélkiili) jelzôt tisztâzta az irodalom-
tôrténet és Isten végtelen kegyelme is bizonyosan...



A "Hungarus" (= magyar) jelzôt sohasem kellett tisztâzni, az volt
ô a javâbôl, élete, alkotâsa a mi igazi magyar ôrôkségiink, hiszen
magyar volt a

szive,

a lelke,
Isten és hazaszeretete,

egész kôltészete (még szerelmei is).

ÔRÔKSÉGE, otthon is, itt is az emigrâciôban: a magyar keresz-
ténység, kultùra, hûség és kitartas itteni végvâraiban legyen a MI
(itteni) ÔRÔKSÉGUNK is!

"Eghek, vitézek, végeknek tukôri,
Kiknek vitézségét mindenfôld beszéli,
Régi vitézséghez dolgotokat veti
Istennek ajânlva legyetek immàr ti

- Balassi Bâlintnak "minden" ôrôkôsi...!

JEGYZETEK ÉS FELHASZNÀLT IRODALOM:

(1) Rônay Làszlô: Erkôlcs és irodalom (A magyar irodalom rôvid
tôrténete) Vigilia, Budapest, 1993, p. 35-36.

(2) Klaniczay T., Szauder J., Szabolcs M.: Kis magyar irodalom-
tôrténet, Sikerkônyvek, Gondolât, Budapest 1965.

(3) ELTE Irodalomszervezés cimii szeminàriumànak hallgatôi (Kovàcs
Sàndor és Praznovszky Mihàly vezetésével): Bàlint, Neve-zetben ki
voltâl Balassa, Petôfï Irodalmi Mùzeum, 1994., Budapest, p. 52.

(4) Nemeskurty Istvàn: Balassi Bâlint, Nagy Magyar Irôk, Gondolât
1978, Budapest, id. p. 269.

(5) Az életrajzi adatok Nemeskurty Istvàn i.m. felsorolâsât kôveti.

(6) A B.B. mûvek idôrendi felsorolâsàban szintén Nemeskurty i.m.
idôrendi felsorolâsât kôvettiik.

NB. Balassi Bâlint kôlteményeinek idézésénél, valamint életének
méltatâsâhoz a kôvetkezô kiadâsok segitették a fenti dolgozat
megirâsât:

Horvàth Jànos: Magyar Versek Kônyve, II. kiadâs, Budapest, 1942.

Rev. Tôth Veremund, O.S.B.: A Magyar Irodalom Tôrténete (Szem-
elvényekkel), Kossuth Kiadô, 1960, Argentina.

Szerb Antal: A Magyar Irodalom Tôrténete, Magvetô, az I934-es
kiadâs alapjân.



Kôszeghy P. és Szentmàrtoni Szabô G. gondozâsâban; Balassi Bâlint
Versei, Balassi Kiadô, 1994. Budapest.

Balassi Bâlint: Ôsszes Versei és Szép Magyar Comédiâja, Szép-
irodalmi Kônyvkiadô, Gyoma, 1981.

Szabad legyen ezûton is kôszônetet mondani a Magyar Târsasàg vezetâ-
ségének (Cleveland, Ohio), akik a magyar kultûra irànti ônzetlen elkôtelezett-
ségben évrôl évre megrendezik a Magyar Talàlkozôkat, lehetôséget adva a
fenti és hasonlô megemlékezésekre. Munkàjukat ezutân is Isten àldàsa kisétjel

Kiss Erzsébet (Walnut CA) coloratur szoprân operaénekes Erkel
Ferenc Hunyadi Lâszlô operâjâbôl Gara Maria, Bânk Bân operâjâbôl a
Melinda âriâjât énekelte ôriâsi sikerrel.

Czinkota Mihàly (Flushing, NY) a Magyar Nemzeti Szinhâz volt
tagja, a magyar hazafïas kôltészet gyôngyszemeibôl a kôvetkezô
verseket adta elô pâratlan elôadôi mûvészettel és ôriâsi sikerrel;
Reményik Sândor: Ahogy lehet, Szebenyey Jôzsef: Temetés a
Cromwell Roadon, Âprily Lajos: Az iriserai szarvas, Sinka Istvân:
Anyâm balladât tancol.

(

Czinkota Mihàly (Flushing. NY) a magyar NemzetiSzinhâz volt mûvésze, az Irodalmi és
Miivészesten szaval. (Kemenes Istvân)



Tâlas Ernô bariton operaénekes a Svéd Kirâlyi Operahâz tagja
legszebb magyar dalainkbôl és operaâriâinkbôl adott elô leirhatatlan
sikerrel.

Tàlas Ernô operaénekes, a Svéd Kirâlyi Operahâz tagja. (Kemenes Istvân)

Péterffy Gyôngyi Erdélybôl hozta el "Magyar vagyok" cimmel
kitûnô versét.

Dr. Hasznos Miklôs orszâggyûlési képviselô (Budapest) Pâl
apostol I. Korinthus 13. alapjân irt verset szavalt a szeretetrôl mély
àtérzéssel és nagy hatàssal.

Marczi Zoltàn zongoramûvész (Cincinnati, OH) Liszt Esz-dur
zongoraverseny cimû szerzeményét adta elô pâratlan sikerrel.



Végiil dr. Nàdas Gyula, a Magyar Kongresszus rendezôje mon-
dott szellemes szavakkal kôszônetet a szereplôknek kôzremûkô-
désukért és a nagy szâmù kôzônségnek részvételéért. A nagy sikerû
estet koktél party kôvette.

m

Dr. Hasznos Miklos K.D.N. képviselô az Irodalmi és Mûvészesten szaval.
(Kemenes Istvân)





VIII.

BESZÂMOLÔK

VESZTESEGEINK

DR FÛRY LAJOS

Dr. Fury Lajos (Sarasota, FL), az Ârpâd Akadémia alapitô tagja
és 1970-1973-ig elnôke volt. Halâla sùlyos veszteséget jelent az Ârpâd
Akadémiânak és az amerikai magyarsâgnak, mert Amerika egyik
legtermékenyebb magyar îrôja volt.

1913-ban Budapesten szuletett, itt végezte iskolâit. A Deâk Ferenc
reâlgimnâziumban érettségizett A m.kir. Pâzmâny Péter tudo-
mânyegyetemen jog- és âllamtudomânyi doktorâtust szerzett, majd
Pârizsban a Sorbonne-onvilâgirodalmat és mûvészetet tanult két éven
ât. Késôbb Bécsben nemzetkôzi jogi és szociogrâfiai tamilmânyokat
folytatott, majd Budapesten elvégezte a Sajtôfôiskolât. Tôbb fovârosi
lapban jelentek meg munkâi. Mâr a II. vilâghâborù elôtt elismert Irô
volt. 1940-ben a Magyar Mûzsa clmû folyôirat munkatârsaként
mûkôdôtt.

Washington DC-ben a kongresszusi kônyvtâr fîlmosztâlyânak 32
éven ât vezetôje volt. Az emigrâciôban tôbb mint 40 mûve lâtott
napvilâgot. 1994. november 25-én hunyt el.

DR GYALLAY-PAP DOMOKOS

1979 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak rendes
tagja, a jogtudomânyok doktora, volt egyetemi tanârsegéd, kôvetségi
titkâr, a "Kanadai Magyarok Szôvetségé"•^nek elnôke.

1919-ben Dés vârosâban, Szolnok-Doboka vârmegyében szuletett.
Kôzépiskolâit a kolozsvâri unitârius gimnâziumban végezte. Jogot 3
éven ât a kolozsvâri român egyetemen hallgatott, a negyedik évben
mâr a Kolozsvârra visszatért m. kir. Ferenc Jôzsef tudomânyegyetemen
folytatta tanulmânyait, ott lett a jogtôrténeti tanszék tanârsegédje is.

Kanadâba, Torontôba 1951-ben vândorolt ki. Azôta élénk tevé-
kenységet fejtett ki a mind a kanadai, mind az amerikai magyar kôz-



életben. A Szabadvilâgi Magyarok Torontôban tartott mâsodik (1974)
és negyedik (1982) Vilâgkongresszusànak megrendezôje voit.

1995 jùniusâban hunyt el Toronto, Kanadàban.

DR VITÉZ RADÂNYI OSZKÀR

Ûjabb veszteség érte az emigrâciô egyre ritkulô sorait. Dr. vitéz
Radânyi Oszkàr tigyvéd, a Magyar Elet Pârtjânak Baranya vérmegyei
titkâra, Baranya vârmegye tb. foûgyésze, tart. tiizér hadnagy, a Magyar
Târsasâg fôtitkâra, az Àrpâd Szôvetség foszéktartôja, a Clevelandi
Nyugat-oldali Evangélikus Egyhâz presbitere, szâmos egyesùlet tagja
hosszù betegség utân otthonâban, jannar 4-én elhunyt.

1914. mârcius 6-ân Bulkeszin, Bâcskâban szuletett, ahonnan
szUleit a szerbek kiutasitottâk. Kôzépiskolâit Bonyhédon végezte. A
jogi doktorâtust 1937-ben a pécsi egyetemen szerezle meg, majd a
Budapest! Kirâlyi Itélôtâblân tette le az egyesitett birôi és iigyvédi
vizsgât. Katonai kôtelezettségének a bajai légvédelmi tiizérosztâlynâl
tett eleget, majd tizhônapos szolgâlatot teljesitett az orosz fronton.
Katonai érdemeiért vitézzé avattâk.

Amerikâba 1951-ben vândorolt ki, ahol huszonhét és fél évig dol-
gozott a Brookpark ùti Ford gyârban, mint "motor checker" szâllitâsi
ellenôr.

Àldozatot nem kimélve tâmogatta halâlâig szeretett hazâjânak
iigyét mind itt, mind otthon. Radânyi Oszkâr példaképe volt a hazajât
szeretô magyamak, amit âldozatos életével bizonyitott.

DR SZEP GASPAR

Szomorûan bûcsùzunk dr. Szép Gàspàr àllatorvostôl, a Magyar
Târsasâg és azÂrpâd Szôvetség hûséges tagjâtôl, aki 1920. december

31-én sztiletett Szentesen mélyen vallâsos szùlôktôl.

Az orosz kommunizmus kegyetlensége felfelé ivelô tudomânyos
pâlyâjât is ketté tôrte. Az Àllatorvosi Fôiskola adjunktusât érte a
kiszelektâlâs. Mivel nem volt hajlandô a kommunista pârtot szolgâlni,
iildôzni kezdték és letartôztattâk. Elfogatâsa utân kôvetkeztek a
bortônôk, kegyetlen kinzâsokkal, végul a nemzetkôzi jog semmibe
vételével âtadtâk az orosz kémelhâritâsnak, s azok hamis vâdak
alapjân 25 évi kényszermunkâra itélték, s Szibériâba szâmûzték.



A Gulâg tâborâba szalUtottâk, ahol kimondhatatlan, embertelen
kôriilmények kôzôtt - kevés étellel, nehéz munkâval, szenvedéssel
dolgozott a szovjet majdnem minden intemélô tâboréban. Végiilis
Vorkutâra keriilt, ahol a szénbânyâk egyikében dolgozott tôbb, mint 6
éven keresztiil.

Ezek a kegyetlen kôriilmények, bânyarobbanâsok, sùlyos balesetek
sem tôrték meg. Dr. Szép Gâspâr lélekben mindig ép maradt! A vele
egyiitt internait derék magyar papokkal oltârt épftett a bânya mélyén.
Allandôan biztatta a csûggedôket, a mâr minden reményt feladôkat,
leroskadtakat. Betegeket âpolt és vigasztalt, hogy megmentse ember-
târsait az ôsszeomlâstôl.

Hosszù tiz esztendôt meghaladô intemâlâs — Sztalin halâla —
utân, 1955-ben bekôvetkezett kiilfoldi nyomâsra hazaszâllitottâk a még
életben maradt foglyokat, intemâltakat. A magyar hatâmâl vârta ôket
az ÀVO-kiilônitmény és egyenesen bôrtônbe vitték ôket, s azt hangoz-
tattâk, hogyha Oroszorszàgban nem pusztultak el, haljanak meg a
magyar bôrtônôkben.

Amikor a magyar szabadsâgharc gyôzedelmeskedett, 1956-ban, a
bôrtônôk ajtajai is megnyiltak. Ezek a foglyok elôszôrsirva elénekelték
a magyar himnuszt s csak azutân hagytâk el a bôrtônt, nagyobb résziik
Magyarorszâgot is.

Dr. Szép Gâspâr elôszôr Angliâba keriilt, Cambridgebe, ahol
elvégezte a Cambridgei Kirâlyi Àllatorvosi egyetemet. Majd Kanadân
keresztiil az Egyesiilt Àllamokba, Ohio âllamba, ahol ùjonnan épitett
kôrhâzat, amelynek tulajdonosaként nyugdijas korâig gyôgyitotta az
âllatokat.

Nemsokâra szeretô feleségével Floridâba kôltôzôtt, ott hunyt el
1994. oktôber 19-én.

Hosszù hadifogsàga alatt és sok szenvedése kôzôtt is mindig meg-
mamdt hû magyarnak. Tâmogatôja volt minden nemes magyar

ûgynek, igazi jô tarât volt.

DR VALENTEV BELA

1906-ban Apâca nagykôzségben, Brassô vârmegyében sziiletett.
1939-ben a Képzômûvészeti Fôiskolân befejezte tanulmânyait, tanâri
oklevelet kapott, majd 1944-ben a magyar Pâzmâny Péter Tudomâny-
egyetemen a mûvészettôrténet és régészet târgykôrébôl a bôlcsészet-
tudomânyok doktorâvâ avattâk.



A hadimùzeumba tôrtént beosztâsa utàn festészettel, restaurâlâssal
és foként hadiépitészeti és lôfegyver-fejlôdési tôrténeti kutatômunkâval
foglalkozott, késôbb igazgatô lett. 1951-ben irâsbeli kérésére szolgâla-
tébôl elbocsâtottâk. 1956 utân csalâdjâval egytitt emigrâlt és Ausztrâ-
liâban telepedett le. Melboume-ben brilliâns mûvészetével hamarosan
elismerést szerzett és himevet vlvott ki magânak. Alkotâsai kôzt
megtalâljuk a legismertebb egyhâzi, katonai és politikai vezetô
személyiségek portréinak sorozatât. Szent Istvânrôl készltett mûvészi
alkotâsât a budapesti mùzeum ôrzi.

1980 ôta az Àrpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak meghlvolt
tagja volt.

1994 novemberében Melbourne, Ausztrâliâban hunyt el.



TARSASEBED

Tôttôssy Istvânné dr. (Budapest):

MIT TEHETUNKA HATÂRONKiVULI VÈREINKÈRT
A JÔVÔBEN?

A november 26-i déli târsasebéden Tôttôssy Istvânné dr. (Buda
pest) tâjékoztatâst adott az elmùlt négy év folyamân iigyosztâlyânak a
hatârontùli magyar ifjùsâg magyar szellemben valô megmaradâsa,
magyar nyelviik âpolâsa és megtartàsa érdekében folytatott eredményes
munkâssâgârôl.

Ahol csak tudtâk, beinditottâk a magyar nyelvû oktatâst, tanfolya-
mokat létesîtettek, az anyaorszâg iJQùsâgâval kozôs talâlkozôkat, elô-
adasokat rendeztek és anyagiakkal is segitették ôket. Megerôsîtették
ôket hitiikben és magyarsâgukban, bâtoritâst és biztatâst nyujtottak
nekik.

Sajnos, a kulturkôrôk iitkôzése a Kârpât-medencében egyre jobban
tôr elôre.

Tôttôssy Istvânné dr. (Budapest) beszàmoloja a szombati târsasebéden.
(Somogyi Lél)



A kùLfbldi magyarsâg erkôlcsi és anyagi megsegitésére igen nagy
sziikség van tovâbbra is, hogy a folyton fogyô hatârontùli magyarsâ-
gunkat lélekben a kulfoldi magyarsâg tovâbb is erôsitse, érezzék, hogy
a vilâg magyarsâga tôrôdik velûk.

Dr. Pungor Ernô: Roppant fontes a magyar knltùra ôrzése a
Kârpât-medencén beliil. A kultùrânak van mûszaki tudomânyos oldala
is. Most kiadjuk Magyarorszâgon az Encyclopedia Britarmica Hun-
garicât, amelyben 10 %-kal megnôvelhetjtik az encyclopedia magyar
vonatkozasù tartalmât és korrigâlhatjuk azokat a részeket, amelyeket
rosszul irtak meg.

Gondoijanak arra, ha ezekbôl a kônyvekbôl az erdélyi, délvidéki
és felvidéki iskolâknak tudunk adni, akkor igy a knltùra teijesztését
nagyban segithetjiik.

dr. Pungor Ernô akadémikus (Budapest). (Ràcz Marra)



SZENTMISE ES PROTESTANS

ISTENTISZTELET

1994. november 27-én, vasâmap délelôtt 9 ôrai kezdettel ft.
Mustos Istvàn, Sch.P., a kulfoldi magyarok pûspôkének helyettese, yi.
Gyimesi Gyula rômai katolikus leikész kôzremûkôdésével szentmisét
mutatott be és alkalmi szentbeszédet mondott. Sokan jârultak
szentâldozâshoz is.

Egyidejûleg protestâns istentisztelet is volt, amelyet nt. Orosz
Csaba reformâtus ielkész tartott.

ISMERKEDO ES BUCSUEST

A XXXIV. Magyar Kongresszuson megjelentek kôzul tôbben
érkeztek szâllâsukra mâr a megnyitâst megelôzô napon is, akik
november 24-én, csûtôrtôkôn este, az amerikai hâlaadâs tinnepén a
szâlloda étkezôjében egyutt vacsorâztak, majd ezt kôvetôen vidâm
ismerkedô esten jôttek ôssze.

1994. november 27-én, vasâmap este nem tudott mindenki
tâvozni, egyutt maradtak s a kôzôsen elkôltôtt vacsora utân vidâm
bùcsùestet rendeztek és a késô éjyeli ôrâkban vettekbùcsùtegymâstôl.

Kôzremûkôdtek rôgtônzôtt mûsor keretében: Kemenes Ernô, Kiss
Erzsike, Lângi Mària, ft. Mustos Istvàn, Németh Gyula, Ràcz Marra,

Stirling Gyôrygyné Tàrczy Kovàcs Erzsébet énekkel, zongora-
szâmokkal, szavalatokkal és szôrakoztatô kis elôadâsokkal.



IX.

DISZVACSORA

KITUNTETÉSEKKEL ÉS
EREDMÉNYHIRDETÉSSEL.

A MAGYAR BAL

A Diszvacsora 1994. november 26-ân, szombaton este 6:45-kor
kezdôdôtt. Tiszteletbeli diszvédnôke ft. dr. Miklôshàzy Attila, S.J.
pûspôk, a kulfbldi magyarok fopâsztora volt. A diszvédnôkôk tisztét
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.
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Ralph J. Perk, Cleveland volt polgârmestere a diszvacsoràn.
(Somogyi Lél)
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Az amerikai és a magyar himnuszt a kôzônség — Buzàné Ormai
Ildikô (Bay Village, OH) énekmûvész Peller Miklôs (Westlake, OH)
zongoramûvész kiséretével—énekelte el.

Ft. Antal Andràs (Cleveland, OH), a Szent Erzsébet rômai
katolikus egyhâzkôzség lelkipâsztora felemelô imât mondott.

dr. Nâdas Gyula, mint a Magyar Kongresszus rendezôje, meleg
szeretettel kôszôntôtte a diszvacsorân megjelenteket.

vitéz Serényi Istvàn (Bées, Ausztria) kôszôntôtte a szépszâmù
kôzônséget, elsôsorban Ohio âllam és Cleveland vâros képviseletében
megjelent kedves vendégeket, valamint a nemzeti emigâciô kiilônbôzô
vilâgtâjakrôl érkezett kivâlôsâgait.

Meleg szavakkal kôszôntôtte a Kongresszus rendezôit, dr. Nâdas
Gyula elnôkkel, dr. Nâdas Rôzsa fâradhatatlan fôrendezôvel, dr.
Somogyi Ferenccel az élen. Hâlâval emlékezett dr. Nâdas Jânos ôrôk
elnôkiinkrôl, a kongresszus lelkérôl, a nemzeti emigrâciô példaképé-
rôl, aki szellemével mindig veliink marad. Kiilônôs szeretettel iidvô-
zôlte az ezùttal is szép szâmmal és lelkesedéssel jelen levô i^ùsâgot.
Reményének adott kifejezést, hogy a kongresszus szelleme tovâbb él a
magyarsâgunkat âpolô és kôzôs szent ugyiinket szolgâlô jôvô nemze-
dékek szivében...

<»<

Harkay Péter New Yorkbôl, a diszvacsora mûsorvezetôje. (Kemenes Istvàn)



A diszebéd âldomâsmesteri tisztét Harkay Péter (Glendale, NY)
lâtta el.

Dr. Nàdas Gyula kôszôntôtte Hon. George V. Voinovichot, Ohio kormànyzojàt. Mellette
PustAuguszt, az ohiôi nemzetiségi ûgyosztàly vezetôje.

Az îzletes vacsora elfogyasztâsa utân az 1994. évi "Àrpàd-
érempâlyàzat" eredményeinek kihirdetésére keriilt sor.

Burgyàn Aladâr, Kossânyi Miklôs, dr. Palasics Jànosné, Stirling
Gyôrgy, Szabolcs Làszlôné, Urmôs Antal és fôt. dr. Vitéz Ferenc
részére az Ârpâd Szôvetség legmagasabb kitiintetését, arany
diszjelvényét a szalagon, adomânyoztâk.

Somogyi F. Lél, az Àrpâd Akadémia titkàra dr. Somogyi Ferenc
birâlôbizottsâgi elnôk nevében bejelenti, hogy benyùjtott pâlyâzataik
eredményeként

A XXXIII. Magyar Kongresszus



Arany Àrpàd-érem odaitélésével tiintette ki:
"Ôrôk hazânk, az anyanyelv" cimû 134 oldalas verses-kôtetet,

amelynek Andrâsik Gyula, N. Westminster, B.C. Kanada

"Nyugati szél - Vâlogatott versek" cimû 276 oldalas kônyvet,
amelynek szerzôje dr. Bakô Eleinér, Silver Springs, MD,

"Finland and the Finns" cimû 390 oldalas vâlogatott biblio-
graphiât, amelynek szerzôje dr. Bakô Elemér, Silver Springs, MD,

"Az ùjvâri ejâlet tôrôk adôôsszeirâsai" cimû 425 oldalas kônyvet,
amelynek szerzôje dr. Blaskovics JôzsefPoisony,

"Magyaroknak magyarul" cimû 141 oldalas kônyvet, amelynek
szerzôje dr. Hasznos Miklôs, Budapest,

"A katonapolitika regénye" cimû 314 oldalas kônyvet, amelynek
szerzôje Kubinyi Ferenc, (Magyarok Vasâmapja kiadj Thousand
Oaks, CA,

"Arcok chicagoi szemmel" cimû dr. Szathmàry Lajos vâlogatot
gyûjteményeirôl a Szenci Molnâr Târsasâg (Budapest) âltal 75.
szûletésnapjâra kiadott 143 oldalas kônyvet.
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Dr. Palasicsné Kapossy Kati és Szabolcs Làszlôné kitUntetése
az Arpâd Szôvetség nagy aranyérmével. (BuzaGyôrgy)



"Verses gyûjtemények"-ért, amelynek szerzôje Naphegyi Imre
kôltô, Winnipeg, Man. Kanada,

"Mindeimapi hagyomâny - Néprajzi ismeretek" cimû 150 oldalas
tankônyvet, amelynek szerzôje Tarjàn Gâbor, Budapest,

"Austria" cimû Csoknyai Péter ausztriai tapasztalatairôl 1992-
ben kiadott 220 oldalas kéziratât, Felsôôr/Oberwart, Austria,

"Toszkânai harangok - Az etruszk nép tôrténete" cimû 135 oldalas
kéziratot, amelynek szerzôje Zàszlôs-Zsôka Gyôrgy.

Somogyi F. Lél (Parma Hts., OH) kihirdeti az eredményeket a diszvacsoràn.
(Kemenes Istvàn)

EzûstÀrpàd-éremmel jutalmazta:
"Szelid erô Lengyelorszâgban". Tanulmânyok Forintos Gyôrgy és

Szesztay Andrâs szerkesztésében. Katolikus Szemle, 1993. 3-4. sz.
Paimonhalma,

"A Kârpât-medence népeinek etnikai embertani képe" cimû 25
oldalas tanulmânyt, amelynek szerzôje dr. Henkey Gyula, Léva,



"Kabay Jânos magyar feltalâlô élete" cimû 199 oldalas kônyvet,
amelynek szerzôje i£. Kabay Jânos, Ausztrâlia,.

"Egyéves hâborù" cimû 245 oldalas kônyvet, amelynek szerzôje
Péterfia Karola, Balatonalmâdi.

Az Ârpâd Akadémia tagjai kôzul ùjbôl sikerrel pâlyâzott Pàsztor
Sândor és Radnôthy Kàroly.

A Magyar Târsasâg "A trianoni békeparancs ellen tett nyilatko-
zatok 1920 ôta" cimû pâlyâzatât két kivâlô mû szerzôje nyerte el:
Làngi Maria irônô (Kalifomia) "Trianon" cimû magyar nyelvû és
Csapô Endre, az ausztrâliai "Magyar Élet" cimû hetilap kiadô-foszer-
kesztôje "Peace to End Peace—Trianon Peace Treaty" cimû angol
nyelvû munkâjâval.

Dr. Somogyi Ferenc, az ArpàdAkadémia elnôke és fotitkàra, feleségével, Saroltàval
(nt. dr. VitézFerenc)

Dr. Nâdas Gyula megkôszônte a megjelenteknek a diszvacsorân
valô részvételt, majd kis szunet utan megnyitotta a Magyar Bàlt.

A Magyar Bâlt a két lelkes rÇùsâgi bâlelnôk: Szabolcs Andréa és
i^. Strada Andrâs rendezte.





Nàdas Jànos, K4.D. ésfelesége, Nàdas Gyula, dr. LudànyiAndràs. (Somogyi Lél)

Nagy Gyula (Montréal, Canada), Kàrpàthy Andràs (Broomall, PA), N. Ràcz Marra
(LosAngeles, CA), KàrpàthyÀrpàdné. (Kàrpàthyné Margô)
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A diszvacsoràn: SànthaMaria (Highlond Park, NJ), dr. Koe-Krompecher Làszlôné
(Columbus, OH), HehsÀkosné, Kàkonyi Kàrolyné, Kàkonyi Kàroly, azÀrpdd Szôvetség

fôszéktartàja, BuzogânySàndor ésfelesége (Yardley, FA), SzathmàryKamtllôésfelesége
(Knoxville, TN). (dr. Koe-Krompecherné)



BôjtôsLàszlôné, dr. BonuttiKarlné, dr. TuryanitsaIvàn egyetemi tanàr, dékdn, (Ungvàr)
a ruszin mozgalom vezetôje, dr. Bonutti Karl egy. tanàr. Szlovéniatb. konzula, Bôjtôs

Làszlà Magyarorszàg clevelandi tb. konzula. (SomogyiLél)

Vicziàn Zsuzsanna (New York), Kemenes Ernôné (Philadelphia), dr. NagySàndorné
(Honyone, NY), Szegedi Vera,Nagy Ildikô. (KemenesIstvàn)



Dr. Maharajahné Kovàcs Katalin (Kanada), KiràlyB. Izabella (Budapest), Stirlingné
Tàrczy Kovàcs Erzsébet (Arlington. VA) (Maharajah Katalin)
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Bessenyei Làszlà ésfelesége (Toronto. Ont. Kanada) (Soos Jôzsef)



I

Dr. Nàdas Gyula, a Magyar Taîàlkozô-Kongresszusforendezôjemegnyi^aa bàlt.
(Kemenes Istvàn)

A Magyar Bal nyitô tâncosai

Fricke Zsuzsi

Jâlics Emily

Kârpâthy Margô

Ludényi Csilla

Révy Rita

Solemacher von Sofia -

Soôky Alida

Szatlôczky Krisztina -

Szabô Zsuzsanna

Szabolcs Krisztina

Szentkirâlyi Kati

a kôvetkezok voltak:

Jâlics Jôzsef

ifj. Nadas Gyula

Hargitay Zoltân

Fricke Tôni

Domonkos Lâszlô

Bessenyei Ôdôn

iO- Gâl Tamâs

Burda Istvân

Domonkos Nandor

Bessenyei Istvan

iÇ. Halâcsy Gyula



Torontâli Krisztina —

Végh Kati —

Yamokoski Alexis —

ig. Medgyessy Mihâly

Kozâk Antal

Domonkos Andrâs

A kitûnô zenét Hegedeôs Kàlmàn kivâlô zenekara szolgâltatta.
A hangulatos Magyar Bàl reggel 3 ôrâig tartott.



Elsô bàlozok: Ludànyi Csilla - Fricke Péter, Fricke Zsuzsi - Jàlics Jôzsef, Torontàli
Krisztina - ijj. Medgyessy Mihàly, Szabô Zsuzsanna - Domonkos Nàndor

(Kemenes Istvàn)



Ferenczy Sàndor ésfetesége, vitézSzabô Zoltàn ésfelesége, Szabô Zsuzsanna elsôbàlos.
(SzenI Kiràlyi Gyôrgy)
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Szatlôczky Krisztina és Burda Istvàn. (Sz.)



AMagyarBàl tàncosai. (dr. Koe-Krompecher Làszîônè)
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Gàl Tamàs ésSookyAlida. (Sz)
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A diszvacsora utàn a clevelandi cserkészek "Regôs csoporî"-ja.
(dr. Koe-Krompercher Làszlôné)
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Az ijjùsàg talàlkozik: GalànthayJôzsefés Charlita, KemenesIstvàn,
KirchknopfMàtyàs és felesége. (Kemenes Istvàn)

A clevelandi cserkészek "Regôs csoport"-ja székely népitàncokat mutât be.
(Kemenes Istvàn)
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A diszvacsora utàn a clevelandi cserkészek "Regôs csoport"-ja.
(dr. Koe-Krompercher Làszloné)



Az ijjùsàg talàlkozik: GalànthayJôzsefés Charlita, Kemenes Istvàn,
KirchknopfMàtyàs ésfelesége. (KemenesIstvàn)

A clevelandi cserkészek "Regôs csoport"-ja székelynépi tàncokat mutât be.
(Kemenes Istvàn)
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AzIrodalmiésMûvészest utànKemeneséknél: Vàrady Èva(Troy, NY), Hochenburger
Èva (NY), Kemenes Ernôné (Philadelphia, PA), Kemenes Ernô (Philadelphia, PA),

Buzogàny Sàndor ésfelesége (Yardley,PA)
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KàrpàthyMargô tàncosàval, HargitayZoltànnal. (KàrpâthyÀrpàdné)



AZ ARPAD AKADEMIA

XXIX. ÉVI RENDES KÔZGYÛLÉSE

Az Ârpâd Akadémia XXIX. évi rendes kôzgyûlésére 1994.
november 27-én, vasâmap délelôtt kôzvetleniil a rômai katolikus
szentmise és szentbeszéd, valamint a protestâns istentisztelet utân
keriilt sor.

Somogyi Ferenc

Elnôki megnyitô
Fôtitkàri jelentés

Az Igazgatô Tanàcs ulései

Az Ârpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsa - Az Ârpâd Akadémia
fenntartô testiiletének, a Magyar Târsasâgnak vâlasztmânyi ûlésével
egyiitt - két izben, 1994. februâr I2-én és szeptember I7-én ûlt ôssze.

Elhunyt

Dr. Dominits Lâszlô, a jog- és âllamtudomânyok doktora,
nyelvész, fôiskolai tanâr, 1978 ôta a tudomânyos fôosztâly tagja 83
éves korâban az alabamai Talladegaban,

dr. Fûry Lajos irô, âllamtudomânyi doktor, 1966 ôta az irodaimi
fôosztâly rendes tagja és 1970-tôl 1975-ig az Ârpâd Akadémia elnôke
83 éves korâban a floridai Sarasotâban,

Gyimesi Gyula irô, tanâr, 1979 ôta az Ârpâd Akadémia irodaimi
fôosztâlyânak rendes tagja, 81 éves korâban a kanadai Scarborough-
ban,

dr. Gyallay-Pap Domokos diplomata, a jogtudomânyok doktora,
1979 ôta a tudomânyos fôosztâly tagja 76 éves korâban Torontôban,

Kàvàssy Klàra zongoramûvész, tanâr, zeneszerzô 1975 ôta a
mûvészeti fôosztâly tagja 84 éves korâban az ohiôi Clevelandben,



dr. vitéz Radànyi Oszkàr iigyvéd, az Âipéd Akadémia
rendkivQli tagja, a Magyar Târsaség fotitkâra és az Arpâd Szôvetség
fôszéktartôja 80 éves korâban az ohiôi Clevelandben,

dr. Valentin Béla festômûvész, a bôlcsészettudomânyok doktora,
a mûvészeti foosztâly rendes tagja 1980 ôta az Àrpad Akadémia mûvé-
szeti fôosztâlyânak rendes tagja 89 éves koréban az ausztràliai
Melboumeben.

Emlékiiket kegyelettel ôrizziik. Hôdoljunk nekik percnyi felàl-
lâssal!

Az ÀrpàdAkadémia ûj tagjai

Nt. Bernhardt Béla (€Ieveland, Ohiqi evangélikus esperes,

dr. Jajczay Frigyes (Edmonton, Alberta, Kanada) szakirô,

vitéz Somorjai Béla (St. Gallen, Svâjc) kartogrâfus.

Egyéni mûkôdés

Abelovszky Eliz (Worthington, OH) tobb ùjsâgcikke, verse,
novellâja és egy tudomânyos irâsa jelent meg. Mint az Ghio-Hungary
Sister State Support Foundation alapitô elnôke, az alapszabâlynak
megfelelôen dolgozott delegâciôcsere, tanulmânyùt és tovâbbtanulâsi
lehetôségek kialakulâsâért, amelyek szépen el is indultak. Az utôbbi a
Columbus International Program keretében.

Alpàr Jànos (Amarillo, TX) elnôksége idején the American
National Standards Institute bevezette az âllandô "intraocular"
lencséket.

Bakay Kornél (Kôszeg) "Kik vagyunk? Honnan jôttunk? cimû
kônyve alapjân tartott elôadâst.

Baranchi Tamàska Endre (Sarasota, EL) elbeszéléseket, novel-
lâkat irt, sajtôtâjékoztatâst kiildôtt a "Hadak Ûtjân", a "Bajtârsi Levél"
és a "Magyarsàg" szâmâra. Honvéd ezredessé neveztékki.

Benkô Jenô (East Lansing, MI) tanâcsadoként iigykôdôtt a
Michigan State University kiilfbldi vidékfejlesztési programja kereté
ben. Folytatta mûkôdését a United Nations Association michigani
szervezetében.



Bihar Berta (Los Polvorines, Argenlina) tôbb értekezletei
konferenciân vett részt. Kiàllitast rendezett a Buenos Aires-i Nenizej
Metszet-mùzeumban a mùzeum megkezdéséhez adomânyozott metsze
tekbôl; kerekasztal konferencia az ôs argentinok kultùrâjârôl. Tôbi
elôadast tartotl az argentin precolombiai mûvészetrôl a Los Polvoring;
Provinciâban. 1994. nov. 24-én kiâllitâsân "Arte Argentino precoloitx
bino" cinMnel, amelyen tôbbszôr is dijazott képeit âllitotta ki, a nag^
kôzônség elismerését is elnyerte.

Buzàné Ormai Ildikô (Bay VBVa^e.,
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Bihar Berta (Lx)s Polvorines, Argentina) tôbb értekezleten,
konferenciân vett részt. KiâlHtâst rendezett a Buenos Aires-i Nemzeti
Metszet-mùzeumban a mùzeum megkezdéséhez adomânyozott metsze-
tekbôl; kerekasztal konferencia az ôs argentinok kultùrâjérôl. Tôbb
elôadést tartott az argentin precolombiai mûvészetrôl a Los Polvorines
Provinciâban. 1994. nov. 24-én kiâllitésân "Arte Argentine precolom-
bino" cimmel, amelyen tôbbszôr is dijazott képeit âllitotta ki, a nagy
kôzonség elismerését is elnyerte.

Buzâné Ormai Ildikô (Bay Village, OH) zeneszerzô, Bay Village
vâroshâzan—sajât ének, zongora és ôsszekôtô szôvegével—kiâllitâst
rendezett édesapja, Ormai Jânos festômûvész 9 Grand Canyont
ébrâzolô hatalmas méretû festményével. Magyarorszâgi lâtogatâsa
alkalmâval, Budapesten, a Széchenyi Kônyvtâr zeneosztâlya jùlius 6-
ân âtvette és dokumentélta 12 szerzeményét, kôztiik az Àrpâd arany-
éremmel kitiintetett "Fohàszkodâs" cimû kôrusmûvét. Legùjabb mû-
vei: "Csârdâs variâciôk" és Etiid hatfokù skâlâra".

Chàszàr Ede (Alexandria, VA) kiilugyi tevékenységet fejtett ki
az Egyesiilt Nemzetek Genfben mûkôdô Emberi Jogok Bizottsâgâban,
a Eurôpai Biztonsâgi és Egyiittmûkôdési Szervezetben, mint a Cseh-
szlovakiai Magyarok Nemzeti Bizottmânyânak képviselôje.

vitéz Csoknyai Péter (Felsôôr, Ausztria) nagyszabâsù pâlya-
munkâjâban a német hadsereg oldalân harcolô kozék csapatokrôl irt
érdekes adatokat. 1945 mâjus végén ennek kihatâsairôl a Karintiâban
ebben az idôben az angol kirâlyi hadsereg szolgâlatâban levô magyar
hadifoglyokrôl és menekiiltekrôl emlékezik meg.

Doma-Mikô Istvàn a tongai kirâly udvari festômûvésze mint a
Tokio Toshima keruletében élô 4,000 festômûvész kôziil kûlfôldi
elôszôr nyerte el a keriilet bemutatésâra évente kiirt képeslap sorozat
festéspâlyâzatât. Tagja lett a japén televiziô egyik nemzetkôzi mûsora
szerkesztôségének. A hetente egy-egy orszagot bemutatô népszerii
sorozat Doma-Mikô kezdeményezésére Magyarorszég ismertetésével
induit.

Nemzetkôzi munkâssâgànak elismeréseként bevâlasztottâk veze-
tôségi tagnak a Global Reinbow Ship alapitvânyba, amely évente 100
milliô Yen (ca. 1,3 milliô US$) segélyt ad kiilônbôzô orszâgok mene-
kultjeinek. Japân szakiskolâk és Tv âllomâsok felkérésére oktatâst és
bemutatôkat tartott az âltala feltalâlt "Villâmfestés avagy a plusz-
minusz elv" gyorsfestési technikâbôl. - Tôbb mint 40 televiziôs szerep-
lését Magyarorszég népszerûsitésére hasznâlta. Tokio tanacsânak
felkérésére egyéves népi ulnôki megbizatâst vâllalt. Hivatala a Magyar



2 G M :7 • î^ G M 7 O t:& ^ m m « 7 - 1. - I J".1 ^
W- ^ " i: ^ h 7t>. 1- ^

im

Magyar Kiràlyi Est Tokiôban. A rendezô Doma-Mikô Istvàn a tongai kiràly udvari
festômûvésze (jobbra) és a védnôk,Mr. Takeshi Garni médiatulajdonos és tôbb hivatal

elnôke, a magyar kultùra pàrtfogôja.

Kulturâlis Informâciôs Hivatal szervezésében Japân nagyvârosaiban
elôadâssorozatot tartott Magyarorszâg népszerûsitésére.

Magyar Kirâlyi Est dmmel rendezvényeket szervezett Magyar
orszâg irânti szimpâtia felkeltésére. Alkalmanként 200 japân elôkelô-
ség ismerkedhetett meg az évszâzadokkal ezelôtti magyar gasztro-
nômia ôz- vaddisznô- és medvehùs ételeivel, ezenkiviil âttekintést
kaptak a magyar tôrténelemrôl és kultùrârôl. - Kiadta a magyar
kultùrât bemutatô, eredetiieg japânul irt, 116 oldalas, "Magyar
prizma" cimû kônyvét.

Fôt. Dômôtôr Tibor (Akron, OH) az Ellis Island kitiintetését,
valamint az Amerikai Nemzetiségi Csoportok Érdemrendjét, az angliai



Doma-Mikô Istvàn jestômûvész (Tokyo) festménye.

Szabadsâgharcos Szôvetség Nagykeresztjét, tovâbbâ a Nemzeti Irô
Szôvetség "gyémânt toU" kitiintetését kapta meg.

Fényes Maria (Los Angeles, CA^, "Californiai Magyarsâg" lap-
tulajdonos fôszerkesztôje, novellékat, beszémolôkat és szâmos cikket
lit. Szines ùtlelrâsokat kôzôlt vilâgkôriili ùtjairôl. Hangulatos
sajtonapot rendezett, amelyen tôbb ezer magyar vett részt.



Fôldvàry Gàbor (Matraville, Ausztrâlia) a Magyarhoni Fôldtani
Târsulat tiszteletbeli tagjâvâ vâlasztotta.

dr. Garay Andràs professzort a Magyar Tudomânyos Akadémia
1994. évi kôzgyûlésén rendes taggâ vâlasztotta. Legùjabb publikâciôja:
"Molecular Handedness and Chiral Strength Determined by Matter
Wave Circular Dichroism." Physical Review(A). 48, 3008-11 (1993).

Gratzer Miklôs (Syracuse, NY) a NewYork âllami egyetemen az
Erdészeti és Kômyezettudomânyi karokon folytatta tudomânyos és
oktatôi munkâjât. Kiilôn munkâban 2 Kôzép-Kelet Eurôpai Szak-
bizottsâg tanâcsadôjaként, ùgyszintén a magyar felsôoktatâst kiérté-
kelô amerikai bizottsâg tagjâvâ nevezték ki.

Gunda Miklôs (Szeged) cikkei, tanulmânyai jelentek meg napi-
lapokban, befejezte "MagyarIrodalmi Gyujtemény" cimûmunkâjât.

Gyimesi Gyula (Scarborough, Ont. Kanada) elbeszélései jelentek
meg kanadai és magyarorszâgi lapokban. 14-30 év kôzôtti fiatalokkal
rendez rendszeresen irodalmi délutânokat, amelyek a magyar és
keresztény szellemiség elmélyitését szolgâljâk mind a fiatalokban,
mind a mindig szép szâmù hallgatôsâgban. A Kanadai Magyar îrôk
Szôvetsége ôrôkôs diszelnôke, A Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetsége
kanadai alelnôke, tagja a Magyar Egyhâztôrténeti Enciklopédia
Munkakôzôsségnek, valamint a Mâltai Szeretet Szolgâlat kanadai
részlege vezetôségének.

vitéz Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont., Kanada) 50 éves ki-
emelkedô mémôki munkâssâga alapjân arany diszoklevelet nyert a
budapesti Mûszaki Egyetem tanâcsâtôl. Magyarorszâg és Kanada
kapcsolatainak kiépitése érdekében kifejtett tevékenységéért a Magyar
Erdemkeresztet kapta. A magyar Ludovika Akadémia eszmei és
tôrténelmi jogutôdja, a Kossuth Lajos Katonai Fôiskola parancsnoka
60 éves avatâsânak emlékére arany diszoklevéllel tuntette ki. A
Magyar Mémokôk és Épitészek Vilâgszôvetsége kôszônô oklevelet
adomânyozott magyarsâgmentô munkâjâért.

Haralyi Fejér Pàl (Bloomfield Hills, Ml) "Dynamic Geometry"
cimmel 492 oldaJon kônyvet adott ki.

Juba Ferenc (Wien, Ausztria) szâmos elôadâst tartott. A Komâ-
romi Napok alkalmâbôl Komârom vâros Tanâcsa diszpolgârâvâ nevez-
te ki. A Szuverén Katonai Jeruzsâlemi Templomos Lovagrend tagjâvâ
avatta Vârpalotân. A Szent Lâszlô Rend és Târsasâg eurôpai tôrzs-
széktartôjâvâ nevezték ki.



GabhellaF. Koszorùs-Varsa ] 73 cm x 147 cm nagysàgù olajfestménye a hàrom ùrhajôs:
V.J. Grissom, E.H. White H és R.B. ChaJJee emlékére.

Copyright No: VAU-2JS-I97.

Nemzeti tôrténelmunk II. - dokumentum-kôtet, "A Trianon
forrâsai I." cimû kônyvben (A Magyar Nemzeti Tôrténeti Târssasâg
kiadvânya, Kaposvâr) "A magyar tengerészet és Trianon" cimû
résznek a szerzôje (25-31 oldalakon), s a kônyvnek târsszerkesztôje.



Keviczky Kâlmàn (Jackson Heights, NY) az 1994 oktôberében
Debrecenben megrendezett ufôkongresszuscn vett részt. Mint az Egye-
sult Àllamokban mûkôdô Icufon ufôkutatô hâlôzat elnôke és târsai
rendklvul érdekes, eddig titkos jelentéseket ismertettek, amelyek
bizonysâga szerint az ufôkutatés napjainkban mâr nemcsak tudomâ-
nyos, hanem katonai és biztonségpolitikai kérdés is. Az Icufon
litkositâs alôl most feloldott NASA-felvételeket mutatta be. A fotôk

megdobbentô eseményeket mutattak.

Az 1994. szeptember 3-ân és 4-én Budapesten megtartott "Cosmic
Civilization" kongresszus tiszteletbeli elnôke és az 1994. szeptember
30-tôl oktôber 2-ig rendezett "Elsô Kôzép-eurôpai Csiilagâszati
Kongresszus"-nak diszelnôke. Bill Clinton, az USA elnôke az
ûrkutatâs terén hosszù évtizedeken ât végzett eredményes ûrku-
tatàsainak elismeréseként személyes levelével tiintette ki.

Koppàny Endre (Bem, Svéjc) mint a Magyar Szent Korona
Vilâgszôvetség elnôke az 1100 éves magyar honalapitâssal kapcsolatos
hârom nyelvû jubileumi xinnepségeket rendezett. Nyugalmazott ôr-
naggyâ léptették elô.

Koszorus-Varsa Gabriella (Washington, DC) képzômûvész
mûvészeti tevékenységét tovâbb folytatta. A hârom ûrhajôsrôl készult
nagyméretû olajfestményét 1994. mâjusâban és jùniusban kiâllitottâk a
Capitol Hillen, a Raybum House Office Building "Committee of
Science, Space and Technology" 2325 szâmù termében.

Kosztolnyik Zoltàn (Collège Station, TX) kiilôn "Médiéval Hun-
gary" iilést szervezett és vezetett a kalamazooi nemzetkôzi kôzépkori
kongresszuson.

vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA) Popular Culture Association
Annual Conférence, Chicagoban, és a Mid-Atlantic Assn. of Asian
Studies, Pittsburghben, tudomânyos elôadâsokat tartott. Az ICOM-
UNESCO, Exhibition Committee,budapestikiâllitâsât rendezte.

NagyÀkos (Hyde Park, Ausztrâlia) "The Historical Development
of Europe from 200.000 B.C." cimû nagyszabâsù kônyve nyomtatâsra
készen âll. Az Ausztrâliai és Ûjzélandi Magyar Szôvetség tiszteletbeli
ôrôkôs taggé vâlasztotta.
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Dr. Koppàrty Endre, a MSZKVSZ elnôke, a bécsi augusztus 20-i Szentlstvàn ûmepély
rendezôje, a szlovàkiai magyar csoporttal.

Naphegyi Imre (Winnipeg, Manitoba, Kanada) eddig megjelent
irâsai; "Irka-Firka", "Fiôkbôl", "Csalânba nem iit a ménkû", A
Plébânos Ûr", "Âgrôl-Àgra", "Az arany câpa titka", és az elmùlt évi
"Pandora szelencéje".(Vaksâga tôkéletesen felforditja életét.)

Nâdas Jànos (Canton, OH) "Joumey toward Energy" cimmel,
257 oldalon psychiatriai és psychiologiai tudomânyos szaktanulmânyt
lit és adott ki az Odyssey Bocks kiadâsâban.

Neszlényi Judit (Los Angeles, CA) zongoramûvész, zeneszerzô,
az Àrpâd Akadémia zenemûvészeti fôosztâlyânak tagja, folytatta
zongoramûvészi koncertjeit. Megirta a "Magyar Requiem" hiânyzô
tételeit. Monumentâlis mûvének ôsbemutatôja november 8-ân keriilt
megrendezésre a Budapest! Zeneakadémia zsùfolâsig megtelt
nagytermében a Szent Istvân Kirâly Szimfônikus zenekar és énekkar
300 tagja kivâlô elôadâsàban. A hazai és kulfoldi magyar lapok a
legnagyobb elismerés hangjân méitattâk az ôsbemutatôt. Az elôadâsrôl
a Magyar Radié hangfelvételt készitett és tôbb alkalommal sugârozta.



video felvételét a Duna televizio kôzvetitette. Az elôadâson a budapesti
zenei élet szine-java részt vett, ùgyszintén diploméciai képviseletek is,
akik melegen xinnepelték a kitûnô zeneszerzôt.

A Requiem Amerikàban Los Angelesben a Szent Istvân templom-
ban hangzott fel elôszôr hangszalagrôl. Neszlényi Judith dr. Géraldine
Keeling-gel egyiitt megrendezte tovâbbâ a 3. Liszt zongora- és ének-
versenyt Los Angelesben. A Corvina Culture Club, amelyet ô hivott
életre, szâmos kôzéleti igen jelentôs személyt tiintetett ki kimagaslô
szakmai munkâssâgâért.

Palotàs Zoltàn (Budapest) az ausztrâliai Magyar Élet cimû heti-
lapban tanulmânyokat kôzôlt.

Pàsztor Sândor (Siurey Hills, Ausztrâlia) verseket és
tanulmânyokat irt.

Pénzes Jànos ("Bumimbete House", Ausztrâlia) vitéz Sikorszky
Vértes Béla vezérkari szâzados emlékiratainak négy kôtetét dolgozta
fel.

Polgàrdy Géza (Budapest) a Nemzeti Ùjsâgban folytatta a
"Tûndôklô szellemek"-rôl, nagy magyarôkrôl (pl. grôf Apponyi Albert,
Mécs Lâszlô stb.) szôlô irâssorozatât.

Rada Tibor (Calgary, Alberta, Kanada) a Ludovika Akadémia
tôrténetét dolgozta fel. A jelenlegi mâsodik kôtet anyaga rôvidesen a
Bôlyai és a Horthy Akadémia tôrténetével kapcsolatosan is megjelenik.

Radnôthy Kâroly (Calgary, Alberta, Kanada) "Hol volt, hol nem
volt" cimmel gyermekeknek meséskônyvet irt.

Saàry Èva (Lugano, Svâjc) 34 nyugati és hazai lapnak rendsze-
resen irt. Budapesten a Szâzszorszép Kiadônâl harmadik kiadâsban is
megjelent "Àthatô Csend" cimû verskôtete. Mârcius hônapban a
Gôcseji és Magyar Olajipari Mùzeum rendezésében Zalaegerszegen
mutattâk be képeit, fotôit, kônyveit; Augusztusban és szeptemberben a
Balatonkenesei Reformâtus Gyulekezet és a Magyar Olajipari Mùzeum
rendezett szâmâra kiâllitâst sziilôfalujâban, Balatonkenesén.

Részt vett a Franciaorszâgban, majd Braziliâban megrendezett
postamûvészeti kiâllitâson; oktôber 22-én a Voralbergi Magyar Egye-
sulet meghivâsâra Bregenzben tartott elôadâst: november 21-én a
budapesti Herman Ottô Târsasâg "tiszteletbeli tagjâvâ" vâlasztotta, és
emlékéremmel jutalmazta meg tôbb évtizedes magyar tevékenységéért.



Somogyi Ferenc (Berea, OH) a "Review" cimû idôszaki lapba
("The Second One Hundred Years"-be) tôrténeti tanulmânyokat irt. A
XXXIII. Magyar Talâlkozô/Kongresszus Krônikâjàt szerkesztette.
Mint az Ârpâd Akadémia mb. elnôke, a fotitkâri teendôket is ellâtta. A
"Clevelandi Magyar Tôrténelmi Târsulat" életreszôlô elnôkévé
vâlasztotta. A Magyar Mémôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége
kôszônô okievelet adomânyozott magyarsâgmentô munkâjâért, tovâbbâ
aVilagszôvetség nagy disgelvényét adomânyozta neki.

Megirta és kiadta "A clevelandi magyarsâg vâzlatos tôrténete"
cimû mûvét 112 oldalon.

Somogyi Lél (Parma Hts., OH) Amerika tôbb nagyvérosâban,
valamint Budapesten és tôbb magyar vârosban szakelôadâsokat tartott
(computerrôl és "Global Business Management"-rôl).

Kiâllitâsokat rendezett, szakkonferenciâkon adott elô. Kûlônbozô
szakcikkei jelentek meg angolul és magyarul. Elvâllalta a Magyar
Târsasâg lotitkâri tiszségét.

Szirmai Endre (Stuttgart, Németorszag) tôbb ovostudomânyi
munkât jelentetett meg kulônbôzô nyelveken és orszâgokban, valamint
az "Almanach deutscher Schriftsteller-Arzte"-ben is. 1994 végén a
Magyar Kongresszus Ârpâd arany-érmét nyerte el.

Tàlas Erno (Solna, Svédorszâg) tôretlenûl folytatja koncert-tevé-
kenységét. Mind Magyarorszâgon, mind Amerikâban nagy sikerrel
szerepelt. Magyarorszagi ùtja sorân Bajân, a Jâszsâgban és Szolnokon
lépett fel.

Varju Livia (Genf, Svâjc) résztvett 4 festményével egyképkiâlli-
téson; tôbb cikket irt az UNHCR Dialogue cimû ûjsâgban, amelyet ô
alapitott és amelynek elsô fôszerkesztôje volt. Magyar verseket fordi-
tott angolra.

Wagner Ferenc (Kensington, MD) A Magyar Tudomânyos
Akadémia kiadâsâban megjelent dr. Wagner Ferenc Bay Zoltâmôl irt
angol nyelvû kônyvének (Zoltan Bay Atomic Physicist, A Pioneer of
Space Research) magyar forditâsa: Bay Zoltân Atomfizikus, Az Ûrku-
tatâs Ûttôrôje (Budapest, Akadémiai Kiadô, 1994) cimen. Az Elôszôt
Szent-Gyôrgyi Albert irta. A magyar nyelvû kiadâs—tôbbek kôzôtt—
Bay Zoltân professzor kivânsâga volt.



Elôadâsok

Az Ârpàd Akadémia XXIX. kôzgyulésén
elhangzott eloadâsok

Benkô Istvàn (Los Angeles, CA):

A MAGYARSÂG HIVA TÀSA
AZ ELKÔVETKEZENDÔ ÉVEKBEN

Amikor a Mindenhatô akaratâbôl 1100 éwel ezelôtt a magyarsâg
elérte a Kârpâtok vonulatét és âtkelt a Vereckei-hâgôn, akkor még
bizcnyâra egyik ôsunk sem gondolta, hogy olyan foldre érkeztek ûj
hazât alapitani, amely fontes tôrténelmi hivatâst rô majd utôdaikra. Ez
a tenilet, amelyet ma ôsszefoglalô néven a Kérpâtok-medencéjének
neveziink, s amelyet a Teremtô szamtalan jôval megâldott, a mâsodik
évezred teljes idôtartama alatt iitkôzôpontja volt egymâstôl élesen
kulônbôzô, sot sokszor ellenséges népeknek, kultùréknak, vallâsi és
politikai irânyzatoknak. Talân pontosan ezért is vezérelte a Minden
hatô erre a helyre azt a népet, amely rendelkezett mindazon
adottsâgokkal, amelyek sziikségesek voltak egy egységes âllam meg-
teremtéséhez és fenntartâsâhoz. Màs szôval, tôrténelmi hivatâst rôtt
rânk az Ûr.

A hivatâsteljesités nem mindig ôntudatos cselekmény, még az
egyén életében sem, mégkevésbé egy nemzet életében. Szigorù
értelemben véve, nem hivatâstudatot teljesit a nemzet akkor, amikor
élet-halâl harcot viv ôrmôn fennmaradâsa érdekében, hanem
egyszerûen ônvédelmi harcot folytat. îgy tehât a magyarsâg
ôntudatlanul teljesitett tôrténelmi hivatâst évszâzadokon kereszttil,
amikor sùlyos vérâldozatok ârân ellenâllt a mongol hordâknak és az
egész Eurôpât meghôditani akarô tôrôk-muzlim hôditôknak. Ez
természetesen semmit nem von le a ténybôl, hogy tôrténelmi hivatâst
teljesitett egy magasabb cél érdekében, a keresztény civilizâciô
védelmében. Ezt a tôrténelmi hivatâst, amelyet heroikus kiizdelmek
kôzepette teljesitettiink, s amely âltal évszâzadokon keresztûl "Eurôpa
védôbâstyâjâvâ" letttink, ezt, amint az elôbb mondtam, a Mindenhatô
rôtta rânk. Ugyanigy, amikor évszâzadokkal késôbb, 1956 ôszén,
fegyvert ragadtunk a kommunista terroruralom ellen, ezt sem azért
tettûk, mert a vilâgot akartuk megszabaditani a bolsevista fertôtôl,
hanem azért, mert a magyarok Istene olthatatlan szabadsâgvâgyat és
honszerelmet oltott belénk és ezâltal vilâgtôrténelmi feladatot rôtt
rânk. Igy tehât 1956-ban is tôrténelmi hivatâst teljesitettiink, s jôllehet



ismét ônvédelmi harcot folytattunk, egybena keresztényi civilizâciôt is
védelmeztuk.

Minden népnek van tôrténelme, de csak kevés népnek van
tôrténelmi hivatâsa. E kevesek kôzé tartozik a magyar nép is. Mielôtt
azonban a Kârpât-medencében betôltendô jôvôbeli szerepûnkkel
foglalkoznék, szeretnék rôviden râmutâtni néhâny olyan dologra,
amelyet aimyira gyakran ismétlûnk, hogy mâr szinte kôzhelynek
szamit, mégis elfelejtjûk. Ezért most ùjra elmondom, hogy sziviinkbe
és agyunkba vésôdjôn. A Kaipâtok medencéjében a magyarsâg
hordozta ezer éven keresztûl a térség minden terhét és ôrôkét. A
magyarsâg volt az âllamalkotô nép, a szabadsâg védôje, a tôrvények
alkotôja és ôrzôje, a kultùra le^bb mûvelôje és teijesztôje, s a
magyarsâg ontotta a legtôbb vért e teruletnek és a rajta élô ôsszes
népnek védelmében. Mâs szôval, a magyarsâg ezeréven keresztiil
tôrténelmi hivatâst teljesitett, mégpedig ùgy, hogy kôzben maga is
majdnem elvérzett. És amikor mindezen egy kissé elgondolkozunk,
ônkéntelenûl felmeriil a kérdés: vajon végleg megszûnt-e ezen
tôrténelmi elhivatottsâgunk?

Nos, kedves honfitârsaim, én ezt nem hiszem. Ellenkezôleg, meg
vagyok gyôzôdve arrôl, hogy a Kârpâtok-medencéjében tovâbbi fontos
hivatâstkell teljesiteniink, mégpedig olyant, amely messze meghaladja
népiink puszta nemzeti érdekeit. Népûnkre ma is éppen olyan sziikség
van a keresztény civilizâciô védelmében, mint amilyen az elmùlt
évezred folyamân mindig volt. Csak most még nem lâtjuk, nem
érzékeljiik, hogy milyen feladat vâr rânk, hogy mivel kell szem-
benézniink, s mi ellen kell harcolnunk. Ûgy vagyunk vele, mint a
sùlyos és hosszantartô betegségbôl felépiilô beteg, aki a krizis hajnalân
magâhoz térve, de még mindig végtelenûl legyengiilve, nem tudja
még, hogy milyen fontos és nagyszerû feladat vâr râ, amikor
felgyôgyul. De a feladat mâr itt van, s a magyarsâgnak végzetszerûen
ismét szembe kell néznie vele, amint életereje visszatér. Ezt prôbâlom
most én ôntudatositani.

Szândékosan vâlasztottam a "hivatâs" szôt elôadâsom cimében.
Mert amit én most rôviden mondok, az tôbb, mint feladat, tôbb, mint
kôtelesség. Az hivatâstudat vagyis teljesitése mindazoknak a
feladatoknak, amelyek most népûnkre vâmak s amelyeket az otthoni
magyarsâgnak—^karôltve a vilâgban szerteszét szôrôdott magyarok-
kal—meg kell oldania.

Véleményem szerint a legfontosabb feladat, ami ma a
magyarsâgra vâr az, hogy vezetôszerepet jâtsszon a térség jelenlegi



ôriâsi problémàinak megoldaséban, a kelet-eurôpai népek harmô-
niâjânak megteremtésében, s egy igazsâgos és tartôs béke létre-
hozâséban. Ennek érdekében kôtelességtink, hogy felhivjuk a vilâg
kôzvéleményének a figyelmét mindazokra a jelentôs etnikai, kulturâlis
és gazdasâgi problémakra, amelyek sûrgôs megoldâsra vârnak, s
amelyek elhanyagolâsa egész Kelet-Eurôpa stabilitâsât és békéjét
veszélyeztetik.

Sziikségesnek tartom tovâbbâ, hogy fàradhatatlanul szor-
galmazzuk, sôt kôveteljûk nemzetkôzi konferenciâk ôsszehivâsât,
amelyeken râmutathatunk a térség emberi jogokkal kapcsolatos sùlyos
problémâira is. Ez nemcsak a mi érdekunk, de a Karpât-medencében
lakô ôsszes nép érdeke is. Nemzetkôzi fôrumok elôtt râ kell mutatnunk
arra is, hogy a magyarséggal szemben kolosszalis igazségtalanségok
lettek tôbb izben is elkôvetve ebben az évszazadban, amelyek
orvoslâsra vâmak, s amelyek szunteleniil fenyegetik a nemzetkôzi
békét. Nem szabad visszariadnunk attôl sem, hogy kôvetkezetesen és
bâtran hangoztassuk a kelet-eurôpai hatârok rendezésének sziik-
ségességét, s jôllehet ez a kérdés a szomszédos orszagok szâmâra
antagonisztikus, sôt sajnos még a jelenlegi magyar kormâny
âllâspontjâval is ellentétes, a kérdéssel valô szembenézés elke-
riilhetetlen. A kelet-eurôpai hatârok rendezése ugyanis nem holmi
"revizionista" tôrekvés, hanem vilâgpolitikai jelentôségû kérdés.

Van azonban a magyarsâgnak még egy mâsik—éppen olyan
nehezen teljesithetô—feladata is, mint amit fentebb elmondtam. Ezzel
is csak nagyon rôviden tudok foglalkozni. Ez a feladat nem politikai
jellegû, hanem szellemi vonatkozâsù. A magyarsâgra vâr ugyanis az a
feladat, hogy a keresztény civilizâciô egyik védôbâstyâja legyen abban
a gigantikus kuzdelemben, amely most ôt kontinensen keresztiil folyik
a minden szellemi és morâlis értéket elpusztitani akarô liberalizmus
ellen. Ebben a harcban nem âzsiai hordâk ellen, nem is a szabad
vilâgot fenyegetô brutâlis bolsevista rendszer ellen, hanem a
keresztényi civilizâciô megsemmisitésére tôrekvô, a meglevô
târsadalmi strukturâkat alâaknâzni akarô, s a becsxiletes emberek
lelkeit megmételyezô szellemi irânyzat ellen kell a harcot felvenniink.
Ez a harc is szerves része a népiink tùléléséért folytatott kûz-
delmunknek, amelyet ha elveszitiink, a nemzeti megsemmisûlés ùtjâra
lépiink.

Nem kivânok most e szellemi kolerajârvâimyal részletesen
foglalkozni. Minden gondolkozô ember szâmâra ma mâr vilâgos, hogy
tôbb mint egy évszâzad ôta Eurôpâban a liberâlis gondolkodâs volt a
fennâllô târsadalmi rend és a keresztény egyhâzak legnagyobb



ellensége. A liberâlis gondolkodôk mérhetetlen gyûlôlete minden
tàrsadalmi rendszerrel és minden egyhâzzal szemben felkorbâcsolta a
kôznépben lappangô szenvedélyeket és ezâltal megakadâlyozta az
egészséges tàrsadalmi fejlôdést, s az alapvetô tàrsadalmi ellentétek
normàlis ûton valô kikuszobolését. Eurôpa nagyrésze, foleg Kelet-
Eurôpa, évtizedekig szenvedte e szellemi uszitàs kôvetkezményeit,
véres forradalmakat, diktatùràkat és terrort, mely végiil is bolsevista
rémuralmakban érte el torténelmi mélypontjàt.

A kommunizmus bukàsàval azonban a szellemi rombolàs nem

szunt meg, sôt ùj erôre kapott. A hazafiassàg kigùnyolàsa, a nemzeti
hagyomànyok és a népi kultùra megcsùfolàsa, a néphez hû politikusok
és vezetôk ràgalmazàsa ma még nagyobb szenvedéllyel folyik, mint
valaha. A nihilizmus vagyis tagadàsa és gyalàzàsa a vallàsnak,
erkôlcsôknek és mûvészeteknek, tehàt mindaimak, amit a keresztényi
civilizàciô alappilléijének tartimk, ma éppenùgy elteijedt a volt
kommunista orszàgokban, mint a kapitalista orszàgokban, ahonnan az
elindult. A magzatelhajtàs és a homoszekszualitàs legalizàlàsa csupàn
két példàja a kàros Nyugat utànzàsnak. A liberalizmusnak a
mûvészetekre és az irodalomra gyakorolt mérgezô hatâsàrôl kônyvet
lehetne imi. Mindkettô a szellemi degeneràlôdàs szemmel làthatô
bizonyitéka, amely nemcsak mûvészietlen és értéktelen, de gyakran
tràgàr, immoràlis és sok esetben Istengyalàzo is.

Befejezésûl szeretném leszogezni ezzel a kérdéssel kapcsolatos
véleményemet. Meg vagyok gyôzôdve arrôl, hogy a liberalizmus a
keresztény civlilizàciô mételye és pusztitôja, forradalmak melegàgya,
egyhàzak eskiidt ellensége, tradiciôk tagadôja, mûvészetek meg-
csùfolôja, s az irodalom lezixllesztôje. Fel kell râzni tehàt nemzetunket
és meg kell hirdetnûnk a kereszteshàborùt e szellemi barbarizmus
ellen. Fel kell gyùjtanunk a leUcekben, foleg a fiatal magyar lelkekben
a legmagasztosabb eszmei làngokat; az Istenfélelmet és a haza-
szeretetet. Meg kell ismertetni veliik igazi tôrténelmiinket, foleg az
utôbbi 70 év tôrténetét ùgy, ahogyan az volt, nem pedig ahogyan azt a
marxista dialektikànak megfelelôen àtirtàk és tanitottàk. Példàt kell
mutatnunk humanitàsbôl a Kàrpàt-medencében élô ôsszes nép
szàmàra, hogy azok ônként akaijanak veliink egyesûlni és egy szebb,
kôzôs jôvô felé menetelni. Most is, mint tôrténelmûnk folyamàn olyan
sokszor, nekiink kell mutatni a szabadsàg felé vezetô utat. Fàklya-
hordozôknak kell letmiink a szellemi ingovànybôl kivezetô ûton. Mert
bàr kis nép vagyunk, de nagy tettekre vagyunk képesek. S ha kell,
kôszikla is tuduidc lenni. Az a kôszikla, amelyre Szent Istvàn kirâlyimk
orszàgàt épitette.



Mert ahogyan azt nagy emigrâciôs kôltônk, Wass Albert mondta;
"Mert elfiit a viz és csak a ko marad. De a kô marad!"

Miskolczy Kàlmàn, Sch.P. (Derby, NY)

A MAGYAR NÉPDAL TÔRTÈNETE
AZ ÔSHAZÀTÔL NAPJAINKIG

Rêvai Miklôs, piarista tanâr mâr 1782-ben arra buzdltott, a
pozsonyi Magyar Hirmondô hasâbjain, hogy "a magyarsâg iigyéért
elkôtelezettek gyûjtsék ôssze és adjâk ki azokat a dalokat, amelyek a
kôznép szâjân forogni szoktak". Kôlcsey Ferenc tudta, hogy "a valôdi
nemzeti poézis szikrâjât a kôznépi dalokban kell keresni". Erdélyi
Jânos, az elsô nagy magyar népkôltészeti gyûjtemény szerkesztôje
(1846-1848) ùgy gondolta, hogy "a nép élete, a nép kôltészete az a
tenger, amelybe a kôltônek bele kell âllnia, hogy ott megifjodjék".

Af. dr.Miskolczy Kàlmàn (Derby, NY) elôadàsàt tartjaazÀrpàdAkadémiàn.

Az 1890-es években Vikâr Bêla kezdte el a fonogrâfos
népdalgyûjtést és egyes kutatôk a magyar népzene behatôbb vizsgâlatât
kezdték siirgetni. A fiatal Bartok és a fiatal Kodàly figyelme szinte
egyidôben fordnlt az igazi népdalok felé. Bartôk 1904-ben jegyez le
elôszôr népdalt és 1905 tavaszân mâr népdalgyûjtô tanulmânyùtra kér
(és kap) ôsztôndljat.



Kodâly 1905 nyarân megtett elsô nagysikerû gyûjtôùtja végleg
meggyôzi mindkettôjùket a népdalgyûjtés halaszthatatlan fontossâ-
gârôl.

Az 1906-os év meghozza Bartok elsô gyûjtô ùtjait az Alfôldôn és a
Felvidéken, és az év végén Kodâly elôszavâval sajtô alâ rendezhetik
elsô alapvetô kôzosen kiadott gyûjteményuket "a 20 magyar népdalt".

Kodâly az elôszôban kénytelen megâllapitani, hogy a magyar
zenei kôzônség "mâr nem elég naiv, s még nem elég mûvelt" a
népzene szépségeinek megértéséhez, s amelynek még kiilônôsen
hangzik, hogy ezek a dallamok bevonuljanak a hangversenyterembe, s
elfoglaljâk az ôket megilletô helyet a magyar zenei mûveltségben. Ez
megtôrtént a "Hâry Jânos" cimû daljâtékban.

Azt a sok szâz és lassanként tôbbezer dallamot, amelyet Barlôk és
Kodâly s még néhâny munkatârsuk: Lajtha Lâszlô, Molnâr Antal,
maga Kodâly Zoltâimé is fonogrâfifal jârva Magyarorszâg
legelrejtettebb falvait, felfedezett és feljegyzett, rendkivuli meglepetést
jelentett. Elôszôr csak a gyûjtôk, de lassanként a teljes magyar zenei
ôntudat szâmâra.

Egy valôsâggal elsullyedtvilâgot fedeztek fel, évszâzadok erôteljes
és virâgzô zeneiségét, lényegesen kiilônbôzôt az addig népzenének vélt
és hirdetett mûdalokétôl, népszinmû daloktôl, még a lisztferenci
"magyar rapszôdiâktôl is".

Az ùgynevezett egyhâzi, nyugat-eurôpai dallamvilâgon tùl feltûnt
az ôsi ôtfokùsâg, a szabad ritmusok, rubâtôk és gazdag ékesitések
vilâga (gondoljunk a székely népdalokra), tovâbbâ a sajâtos dal-
lamszerkezetek Bartôk és Kodâly kutatô és gyûjtô munkâja sorân
kitûnt, hogy a magyarsâgnak megvan a maga nemzeti zenei nyelve, az
ùgynevezett pentatonikus skàla: egy ôtfokù hangsor, ellentétben a
nyugat-eurôpai héthangos skâlâval, armak is két vâllfajâval; a dur és
moll skâlâval.

Ezektôl eltérôleg a pentatonikus skâla felépitése: egy kisterc, két
egész hangkôz és ismét egy kisterc; "re-fa-szo-la-do-(re)".

Ha eléneklûnk egy ilyen ôtfokù, tehât pentatonikus magyar
népdalt, akkor megfigyelhetjûk az igazi magyar népdal mâsik két
sajâtossâgât: ereszkedô dallamvezetés, tehât magasan kezdôdik, mint
egy nagy sôhajtâs vagy ôrômkitôrés, tovâbbâ a dallam ôt fokkal lejjebb
megismétlôdik. Ezt nevezziik "kvintvâltâsnak": "Megrakjâk a tiizet,
mégis elaluszik..." Vagy nézzunk egy kôzismert gyermekdalt is,
amelynek dallamât talân még az ôshazâbôl hoztâk magukkal a magyar



édesanyâk; "Hej, Jancsika, Jancsika, miért nem nôttél nagyobbra?..."
Még egy szép szerelmi dalt is emlithetunk, amely ùgy kezdôdik, mint
egy szerelmes sôhajtâs és azutân tânclépésbe megy ât a kvintvâltâsnâl:
"Hej, rôzsa, rôzsa, ékes vagy..." Ennél a dalnâl mâr észrevehetô az
eurôpai skâla hatàsa egy ûjabb segédhanggal: az elsô kistercet feloldja
egy ùj hang: "mi". Egy szép székely népdalt is idézek, amelyben
fellelhetô a "cLfrâzâs" (ékités) is: "Az hol én elmegyek, még a fâk is
simak..." Milyen jôl megfigyelhetô benne az ereszkedô dallam és a
kvintvâltés.

A magyar nép dalaiban ott rejlik a magyarsâg viszontagsâgos
tôrténelme: a gyermek dalokbôl, szerelmi énekekbol, katona dalokbôl,
siratô énekekbol, lakodalmi tréfâs vagy tâncdalokbôl nyomon
kôvethetjiik a magyar nép életének fôbb eseményeit, ôrômeit, bânatait,
sôt tragédiâit is. (A magyar, s fbleg a székely nép balladamondô
tehetsége kivâlô.)

Kimerithetetlen kincs vârt tehât feltarâsra és azonositâsra: Bartok

Béla, Kodàly Zoltân és munkatârsaik vagy kôvetôik halhatatlan
szolgâlatot tettek a magyarsagnak és a vilâg kultùrâjânak e dalok
ôsszegyûjtésével és elemzésével.

Elôadâsunk kerete olyan szûk, hogy sajnos, csak egy-egy
szemelvényt tudunk bemutatni. Igy a reneszânszkori népdalokbôl az
"Ej, haj, gyôn^^râg" cimû dalt vagy a kuruc dalok egyik
gyôngyszemét: "Oszi harmat utân..." és az egyhâzi zene, foleg a
gregoriân befolyâsét ebben a népdalban: "A citrusfa levelestôl,
àgastôl". (Vegyiik észre az ereszkedô hanglejtést.)

A népdalokat tajak szerint is csoportositjâk. Igy vannak felvidéki,
tiszantùli, dunântùli, székelyfôldi, délvidéki népdalok. Mind, mind
zenei bizonyitéka Nagy-Magyarorszag egységének. îzelitôûl egy alfôldi
népdalt: "Kimentem a selyemrétre kaszalni..."

Itt kell râtémiink a cigânydalok és mûdalok kérdésére. A fôleg
Româniân keresztiil beszivârgô, bizonyos muzsikus tehetséggel
rendelkezô cigânysag lett a magyar nép és dzsentri vilâg mulattatôja.
A cigânysâgnak éppùgy, mint a magyar népnek, megvan a maga zenei
nyelve, de a magyartôl nagyonis kûlônbôzô. Jellemzô râ az érzelemdùs
kromatikus moll skâla, "a nekifutâs, cifrâzâs, ritmus vâltâs. "A
hallgatô és a csârdâs" lett a két jellemzô dalformâja.

Gondoljnnk példâul az "Itt hagyom a falutokat nem sokâra..."
vagy "Hogyha ir majd édesanyâm..." vagy "Râncos csizmât visel a
babâm..." nôtakra. A mi Liszt Ferenciivkti is megtévesztették ezek a
cigânydalok, mint magyar rapszôdiâkat târva a vilâg elé. (Ugyanùgy



Brahms "magyar" tançai is!) Persze ezek kôzôtt is vannak olyanok,
amelyek nem âllnak messze a magyar népdal tipusâtôl. Példàul Liszt
harmadik rapszôdiâjâban: "Magasanrepûl a dam, szépen szôl..."

Am tessenek valakinek a cigânyos dalok. De ne hivjuk ezeket
"magyar népdalok"-nak, legfeljebb magyar "n6tâk"-nak. Mert bar
szovegtik magyar, de hanganyag felépitésiik, dallamvezetésiik—azt
hiszem, most mâr vilâgosabban érezziik—nem igazân magyar. A
cigânyos hangvételû nôték veszélye az, hogy az igazi magyar
népdalokat is hozzâigazitjâk a maguk zenei nyelvéhez. Megprôbâlom
ezt érzékeltetni egy magyar népdallal, hogyan kell azt énekelni és
hogyan torzitja el azt egy falusi cigâny muzsikus: "Esik esô, szép
csendesen esik..."

Végszôként megemlithetjiik a magyar népdalnak mindenki âltal
ismert tulajdonsâgât, hogy legtôbbszôr egy természeti képpel kezdôdik;
"Ablakomba, ablakomba besiitôtt a holdvilâg..." Fùj, siivôlt a Matra
szele..." A mûdalok is utânozzâk a magyar népdal eme tulajdonsâgât, a
természeti képpel valô kezdést: "Ne menj kislâny a tarlôra..." Ki
tanyâja ez a nyârfâs?..." Akâcos ùt..." stb.

Nt. Bernhardi Béla (Cleveland, OH)

A MAGYARORSZÀGIEVANGÉLIKUS EGYHÀZ
MAIHELYZETE

Az 1989. év vége felé bekôvetkezett nagy politikai fordulat—
reméljiik—azt jelenthette, noha mâris fenntartâssal vagyunk, hogy
Magyarorszâg is kikeriilt az ùn. "mâsodik vilâg" béWyôjâbôl és
ôsszeszedve magât abbôl az aléltsâgbôl, szabadon rendeUcezhetik
sorsâval és szabadon tôltheti be nemzeti kiildetését. Sem a szoyjet
âllam szétesése utân felerôsôdô Oroszorszâg, sem a balkâni tragédia
nem biztatô, s a mâsodszor szabadon vâlasztott magyar kormâny is
mintha kacérkodnék a visszarendezôdés egyes elemeivel, amelyek
éppen târsadalmi, nemzeti vagy szellemi/lelki vonatkozâsban
bizonyulnak az egészséges fejlôdés gâtlôinak. Ebbôl a hâttérbôl
vizsgâljuk most a MEE mai helyzetét.

A MEE szâmâra a vasfuggônyôn tulajdonképpen mâr 1984-ben
keletkezett betômhetetlen rés azzal, hogy az Evangélikus Vilâg-
szôvetség VII. nagygyûlését Budapesten tartottâk. Ennek a nagy-
szabâsù rendezésnek tulajdonképpen az lett volna a célja, hogy az
akkori elnôklô pûspok, dr. Kàldy Zoltàn orszâg-vilâg elôtt bizonyitsa,
milyen "nagyszeriien" él a NffiE a Moszkvâbol irânyitott Âllami
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Nt. BernhardtBélaesperes azÀrpàdAkadémiàn tartjaelôadàsàt. (Somogyi Lél)

Egyhâzugyi Hivatal âmyékâban. A dolgok kimenetele jôformân az
ellenkezôje volt. A résztvevôk nemcsak a hivatalos egyhâzi
vezetôséggel talâlkoztak, hanem a plenâris ûléseken tùl alkalmuk volt
gyiilekezetekbe is ellâtogatni, lelkészekkel, hivekkel beszélgetni kis
tanyai templomokban, falvakban, vârosokban. Amit hallottak vagy
tapasztaltak tôbb helyen, az eltért a hivatalos téjékoztatôktôl. A
nagygyûlés elôtt szôlalt meg nyilt levélben egy magânyos botondi
hang, amely feltârta a MEE belsô, sùlyos problémâit, fôként az egyhâzi
vezetés ônkényeskedéseit. Kûlônôsen is kérdésessé tette ez a hang az
akkor divatos ùn. "diakôniai teolôgiât", amely a vilâgban szolgâlô
egyhâznak az ùtjât igyekezett tisztâzni, de amelyet titokban vagy
nyiltan "a marxista âllam kiszolgâlâsa" teolôgiâjânak mondtak. 1986-
ra megjelent lelkészek és vilâgiak szûkebb kôrébôl a "Testvéri Szô"
cimû kiâltvâny, amelyben az egyhâzban eluralkodô, s az egyhâz
szolgâlatânak irânyt szabô politikai szinezetû vezetést kellô
részletezésben kifogâsolta. Ha akkor el is fojtottâk magât a "Testvéri
Sz6"-t, hangjât mégsem némithattak el.

Dr. Kàldy Zoltàn elnôklô piispôk 1987-ben bekôvetkezett halâla is
hozzajârult, hogy a MEE-ban a megùjùlâsi folyamat nem torpant meg,
ha ugyan nem fejlôdhetett mindmâig âltalânos hatâsùvâ.



Most kell kitémi valamelyes tôrténelmi âttekintésre, hogy
érzékeljûk a MEE beilleszkedését a magyarsâg ôsszességébe.

Elôbb a szervezetrôl: A MEE jelenleg két egyhâzkemletre, azaz
diocézâra oszlik, az északira és a délire. Az egyhâzkeriilet élén ail a
pûspôk. A hivatalâra nézve idôsebb pûspôk az ùn. einôklô pùspôk, aki
egyben az egyhâz orszégos iigyeit is intézi. Mindkét egyhâzkeriilet 8
egyhâzmegyére oszlik, ezek élén az esperes âll. Az egyhâzmegyék
gyiilekezetekbôl, illetve egyhâzkôzségekbôl tevôdnek ôssze. Sajâtos
szervezési elv, hogy a vezetésben egyenrangùan vilâgiak is osztoznak,
orszâgos, egyhâzkeriileti, egyhâzmegyei, vagy gyiilekezeti felûgyelô
cimmel. Ennek az elvnek a gyakorlatât a pârtâllam idején erôsen
hâtrâltattâk, akadâlyoztâk.

1987-ben dr. Harmati Bélàt vâlasztottâk meg dr. Kàlcfy Zoltân
utôdâul a Déli Egyhâzkeriilet pûspokévé. Az Északi Egyhâzkeriiletben
akkor dr. Nagy Gyula volt a pûspôk; ô 1989 végén lemondott. 1990
februâijâban Szebik Imre leUcész lett az utôda. Igy most dr. Harmati
Béla egyben az einôklô pûspôk is. Fontos megjegyezni azt, hogy az
Allami Egyhâzi Hivatal mûkôdése idején bârkinek, lelkésznek,
esperesnek, pûspôknek a hivatalba helyezéséhez ennek a szervnek a
jôvâhagyâsa, beleegyezése volt szûkséges, akâr megbizhatônak, akâr
megbizhatatlannak minôsûlt. Vagyis minden poszton mindenkire
nézve vâltozô szigorral ugyan, de érvényesitették az 1955./22.sz.
tôrvényerejû rendeletet. Ezért az elkerûlhetetlen formasâgért tulaj-
donképpen senki sem marasztalhatô el. Legfeljebb a môd, ahogy a
jôvâhagyâsokat gyakoroltâk.

1952 elôtt a MEE négy egyhâzkerûletre oszlott. A pârtâllam kezdô
éveibenezek élén D. RaffaySàndor, s utôdaD. OrdassLajos, dr. Kapi
Béla, dr. Turôczy Zoltân, dr. Szabô Jôzsef pûspôk neve emelkedik ki.
Ezek kôzôtt is prominensen a hivatalâtôl kétszer is megfosztott,
bebôrtônzôtt, s halâlâig szobafogsâgra kényszeritett D. Ordass Lajos,
nem kissebbitve ezzel meghurcolt pûspôk-, lelkész- és vilâgi târsai
érdemeit.

A MEE a legkisebb az ùn. tôrténelmi egyhâzakkôzôtt, legfeljebb a
népesség 4 %-a. Ez az egyhâz valôjâban szôrvânyegyhâz, amelynek
hivei csupân néhâny délkeleti, északkeleti, és északnyugati
vârmegyében alkotnak nagyobb tômbôt. A trianoni orszâgdarabolâs
elôtt a MEE jelentôsebb volt tôbb mint mâsfélmilliô lélekkel, ugyan
ezek nem voltak mind magyarajkùak. Az 1945-ôs kitelepitések és
menekûlések, aztân az 1948-as és 1956-os menekûlések is a csonka
orszâgban levô ev. egyhâz szâmâra is nagy veszteséget jelentettek.



Mégis, korâbbi nemzetiségi megosztottséga, kisebb mértékben ugyan,
ma is nyilvénvalô. Évente kereken 1000 német nyelvû és 800 tôt
nyelvû istentiszteletet tartanak és még egyéb szolgâlatokat is végeznek.

Nem sokkal a szovjet megszallâs utan a MEE is elveszitette
tôrténelmi intézményeit, az egyhâz mûkôdési kôrét leszûkitették vagy
valami lâthatatlan, de meghatârozhatô gettôba kényszeritették. Hiàba
volt D. Ordass Lajos pûspok és munkatârsai ellenâllâsa,
megfélemlitések, elbocsâtâsok, âthelyezések, bebôrtônzések megtették
hatâsukat ùgy, hogy az egyhâz teljesen a pârtâllam zsamoksâga alâ
keriilt, s ennek ideolôgiâjât nem egy târsutas igyekezett az egyhâz
szolgâlati elemeivel kevemi. Az 1956-os pillanatnyi fellélegzés utân
tiz éwel, 1966-ban a MEE ùn. "Unnepélyes Nyilatkozat"-ot tett
tôrvényerejûvé, amely az âllamnak valô behôdolâst "szentesitette".
Ebbôl a kâtyùbôl kellett az egyhâznak az 1989-re jârhatôvâ lett ùtra
kikecmeregnie.

Elsôsorban is vissza kellett témi az ùn. hitvallâsos teolôgiâhoz,
lerâzva az emlitett "diakôniai teolôgia" kényszerzubbonyât. Ma mâr
ennek a felûjitott és tôrténelmi létjogosultsâgù teolôgiai alapelvnek
elfogadhatô megnyilvânulâsa tapasztalhatô a két éve Hittudomânyi
Egyetemmé rangositott budapesti ev. teolôgiai akadémiân. Igéretes a
teolôgiai hallgatôk szâmânak a nôvekedése, amely mâr meghaladta a
150-et is. Még ennyi sem biztositja a sok uresedésben levô lelkészség
hamaros betôlthetését, ktilônôsen, ha szâmba vessziik, hogy tôbb
parôkiân nyugdijas lelkész szolgâlata sziikséges.

A teolôgiai hallgatôk szâmânak korâbbi csôkkent volta
megkivânta, hogy lelkészképzô levelezô tanfolyamokat szervezzenek
mâsképesitésû, elhivâst érzô idôsebb vilâgiak szâmâra. Ezeket hârom-
éves kiképzés utân diakônus-leUcészekként ônâllô vagy kisegitô
munkakôrben âllitottâk/âllitjâk szolgâlatba.

A MEE egykori bûszkesége kivâlô elemikbôl, gimnâziumokbôl, s
egy jogi karbôl, meg a teolôgiâbôl (1920 elôtt: teolôgiâkbôl) âllô iskola
rendszere volt. A teolôgiân kiviil valamennyi iskolâjât kisajâtitottâk.
Az 1986 tâjân megindult târgyalâsok nyomân 1989-re ùjra
megnyithatta kapuit a Budapesti Evangélikus Gimnâzium, amely 1945
elôtti alumnuszaibôl hârom Nobel-dijast is produkâlt. Ezzel egyiitt mâs
hét ev. gimnâzium is mûkôdik mâr — igy Aszôdon, Békéscsabân,
Bonyhâdon, Budapest-Deâktéren, Nyiregyhâzân, Oroshâzân, és Szar-
vason — és sok helyen ismét létesitettek elemi iskolâkat, ôvodâkat. Az
iskolâk megszervezése, fenntartâsa nagy gond. Ezeknek az anyagi



helyzete a jelenlegi kormâny iskolaiigyi terveit tekintve legjobb
megfogalmazâsban is bizonytalan.

A gyiilekezeti munkân kiviili, eddig tiltott lelkészi szolgàlatokat is
szervezik. Kôrhâz-, bortôn-, s tâbori lelkészségek létesiiltek, ame-
lyekhez magâtôl értetôdôen szakképzett lelkészek hiânyoztak, de ezen
is igyekeznek segiteni. A tàbori lelkészséghez a magyar honvédség
készségesen megadta a lehetôséget, de az ùj kormâny rendeikezése
szerint csak a legmagasabb vezetést illesztik honvédségi keretbe,
vagyis a tâbori puspoknek és helyettesének van katonai âllomânya és
rangja, a lelkészek maradnak polgâri âllomânyban. Jelenleg a
protestâns tâbori puspokséget a reformâtus Takarô Kàroly dan-
dârtâbomok, a helyettesi posztot az evangélikus Szalay Tamâs ezredes
tôlti be.

Nagy gondja a MEE-nek a kisajâtitott egyhâzi tulajdonok
visszaigénylése. Iskolaépûletek, gyiilekezeti hâzak, szolgâlati lakâsok,
gondozô intézmények kerultek âllami kezelésbe és sajât célù
hasznâlatba, tôbbnyire azonban a karbantartâs elhanyagolâsâval. A
visszaigénylési és kârtalanitasi vagy kârtéritési eljârâs kôrulményesnek
bizonyult és bizonyul még mindig. Sok fiigg attôl, hogy melyik
ônkormânyzat az érintett fél. Visszaadâsra minôsûlt épûletbôl ât kell
helyezni az âllami iskolât mâs helyre, lakâsbôl ki kell kôltôztetni a
lakôt megfelelô mâs lakâsba. S a kérdés még az is: Érdemes-e a
tulajdont visszaigényelni, nem alkalmasabb-e kârtalanitâst kémi, hogy
inkâbb ùjat épitsenek; s ki âllapitja meg az értéket? Amikor az
anyagiak minden szinten szûkôsen âllnak rendelkezésre, az ilyenfajta
meggondolâs még jôakarattal is majdnem megoldhatatlan.

Az egyhâznak vissza kell nyemie hiveit is vagy ùj hiveket kell
szereznie. Sokan a politikai és ideolôgiai nyomâsra elidegenedtek,
elkôzômbosiiltek az egyhâztôl, valamennyi egyhâztôl. Hâtrânyt
jelentett a templombajârâs, gyermekek megkereszteltetése, konfir-
mâlâsa, egyhâzi eskiivô igénylése, még a temetés is. De ezen felûl
maga az egyhâz is mintegy elidegeniilt ônmagâtôl. A szocialista,
marxista-leninista âllam szôcsôvévé vâlt sok megnyilvânulâsâban.
Most azonban észlelhetô a feleszmélés a lidérces idôkbôl, s az

emberekben is ébred a lelki éhség, bâr ez mintha elérte volna optimâlis
szintjét mâr. Gyermek- és felnôttkeresztelések, konfirmâciôk nyerik
vissza a maguk jelentôségét. Az iskolai hitoktatâs is, noha nem
kôtelezô, egyretôbbtanulôtolel fel. A lelkészek kiegészitésére vilâgiak
hittanâri képzése is rendszeresen folyik. Azegyhâz kiilônôs kihivâsnak
néz elébe, hogy megfelelôen elégitse ki a nyilvânvalô lelki vâgyôdâst.
Kûlônben—ezt sem lehet elhallgatni—^veszteségei a kulônféle szektâk



javâra, amelyek jôrészben kiilfoldi pénzeléssel âgâlnak, szomorù
méreteket ôlthetnek.

Minthogy més egyhâzat sem, a MEE-et sem akadâlyozta a
pârtéllam fogyatékosokat és ôregeket âpolô szolgâlatâban. Az ilyen
személyekkel, akik nem illettek be a "tôkéletes szocialista ember"
képébe, az âllam nem kivânt tôrôdni. Hât végezze az egyhâz az ilyen
munkât. De elvették a diakonissza intézményeket és szélnek eresztették
a diakonisszâkat, akiket ilyen szolgâlattôl el is tiltottak. Szakképzett
âpolôk ugyan akadtak, de nem érzett mindegyikuk keresztyén elhivàst.
Végre ùjjâszervezhették a budapesti és gyôri diakonisszak anyahâzât, s
a még életben maradt, mâr a hetvenes életévek végén jârô dia
konisszak mellé noviciâk szegôdtek, hogy erre a nemes életùtra
felkészitsék ôket. Az intézetekben pedig sùlyt helyeznek arra, hogy a
szaktudâs mellett a keresztyén életszemlélet is kilûnjék azokban, akik
az âpolâs szolgâlatâra véllalkoznak.

Nem sokkal a fordulat utân létre hivtâk a Magyarorszâgi
Evangélikus IÇùsâgi Szovetséget, a MEVISZ-t, amely erôs iitemben
làtott hozzâ az evangélikus fiataloknak az egyhâz életébe valô
bevonâsâhoz. Egyre-mâsra szervezik a nyâri tâborokat, bibliaismereti
versenyeket, gyûléseket, hogy kôzel hozzâk a fiatal lelkekhez az
evangélium életet gazdagitô és formâlô uzenetéhez. Mekkora el-
lentétben van mindez azokkal az idôkkel, amikor titokban, egymâstôl
valô elszigeteltségben foglalkoztak az LQùsâggal lelkészek, akik
figyelmen kiviil merték hagyni az ideolôgiai rendszer egyhâzi vagy
âllami kôzvetitésû rosszallâsât.

Jô hallani, olvasni arrôl, hogy egyéb egyhâzi tevékenység is
felvirâgzik. Kûlônféle târsasâgok alaîoilnak, mâs-mâs, némelyik
ellenzéki hangsùllyal. Kûlmissziô. Belmissziô. Evangelizâlâs. Egyhâzi
zene. Értelmiségiek âltalânos és szakok szerinti ôsszefogâsa. A
benyomâs mâr-mâr az, hogy tùlsâgosan.elaprôzôdnak, szétfolynak a
feltâmadô erôk és nyilvânvalô lelkesedések. A szervezetek mellett
kôtetlen gyiilekezések is tevékenyek. Csak az legyen a fontos, hogy
mindezek egyiitt, ne elkiilôniilésbeh vagy éppen egymâssal valô
versengésben szolgâljâk az Egyhâz Urât és az egyhâz ugyét.

A hivek âltalânos tâjékoztatâsâra kiadjâk az "Evangélikus Élet"
cimû hetilapot, a lelkészek épiilésére jelenik meg havonta a gazdag
tartalmù, "Lelkipâsztor" cimû folyôirat, az iÇùsâgnak szôl a "Hang"
cimû lap, s az értelmiségieket szôlitotta meg a legutôbb negyed-
évenként kiadott "Diakônia" cimû folyôirat; ermek ôrôkébe kivân lépni
a nem régen elsô szâmâval megjelent "Ûzenet" cimû folyôirat. A



régebbrôl ismert "Evangélikus Élet", -'Lelkipâsztor", s a megszûnt
"Diakônia", tartalmi és eszmei vâltozâsa szembeszôkô.

A legmélyebben jârô probléma a kis MEE-ban a kôlcsônôs
bizalom helyreâllithatâsa. Gyanakodâsok, védaskodâsok még mindig
napirenden vannak. Azoknak, akiket tarsutasoknak, ellenâllôknak
vagy éppen kôzéputasoknak tartanak, meg kell talàlniok a
kiengesztelôdés és egymâssal valô megbékélés môdjât. Az egyhâzi
rehabilitâciô ûgyével ugyan foglalkoztak azokra nézve, akiket a
pârtâllam vagy a pârthû egyhâzi felsôség meghurcolt, de
tulajdonképpen csak félmegoldâsra jutottak, s ez kiilônôsen nem
enyhitett a lelkészek/pûspokôk kôrében és a hivek soraiban is
észlelhetô fesziiltségeken. Valôszinûleg csak az idô mùlésa hozza meg
az irt a sebzett lelkekre.

Az ùj helyzetben azonban a jovônek valô erôteljes nekifesziilésre
van sziikség. A MEE azonban nemigen volna abban a helyzetben,
hogy a kivânalmakkai szembenézzen, hacsak nem azzai a
tâmogatâssal, amit kiilfbidrôl kap. A belsô anyagi erô minimâlis, fugg
az ônkéntes adakozâstôl és a tôrténelmiieg igazoihatô âllami
szubvenciôtôl. Mint ismeretes, a jelenlegi kormâny feliilvizsgâlni
kivânja az egyhâzi szubvenciôk iigyét, s mérlegelik azt is, hogy német
mintâra ûn. ônkéntes egyhâzi adôt szabjanak ki és szedjenek be, amit
valamiféle kulcs szerint osztanak szét az egyhâzak kôzott. (A német
egyhâzi ado ôsszege a kereseti adô I %-a.) Hâlâsan kell megemliteni a
MEE felé megnyilvânulô, kiilfôldi segitôkészséget és egyuttérzést. Az
anyagiakkal egyszerre ki- és tovâbbképzési alkalmakat nyùjtanak
testvéregyhâzak, és sok kôzôsség rendszeresen imâba foglalja az
egyhâzi ébredés, megùjùlâs ugyét. Jobbâra az északi ev. egyhâzak, a
német tartomânyi egyhâzak, amelyek kôziil a Bajor Evangélikus
Egyhâz testvéri egyezményre lépett a MEE-zal, az USA-bôl a két nagy
ev. egyhâz, s persze az Evangélikus Vilâgszôvetség juttatnak segit-
séget, hogy enyhitsenek az ezerféle sziikségen: épités, karbantartâs,
renovâlâs templomokra, iskolâkra, gyiilekezeti hâzakra, parôkiâkra,
konferenciâs telepekre, âpolô intézetekre nézve, tovâbbâ gépkocsik
juttatâsa lelkészek, egyhâzi mimkâsok szâmâra, ôsztôndijak lelké-
szeknek, teolôgusoknak. Ilyen segélyek elérték az egyhâzat még a
fordulat elôtt is, de mostkiilônôsen is nagysziikség van ezekre.

Kôzbe kell szùmi, hogy két éve iilésezik mâr a MEE tôrvényalkotô
zsinata, amely az ûj helyzet ùj kôvetelményeinek kivân tôrvényes
keretetbiztositani. Az "ùj"-nak az alkotâsa lassù, amitkifogâsolnak, de
ha idôâllô lesz, akkor jôl hasznâljâk ki az idôt. Ûgy szâmitanak, a
tôrvényhozâskét éven beliil befejezôdik.



Bârmennyire is megnyomorgatték ezt a kis egyhâzat, mâs feladata
akkor sem lehet, minthogy maradjon hûséges ôsszességében és
egyedeiben kôzel félévezredes sajâtos, vagyis kétezeréves egyanya-
szentegyhâzi ôrôkségéhez, ahogy erre eleink tôrekedtek. Hiâba volt
tôrvény, hogy "Lutherani conburantur" (azaz "égettessenek meg az
evangélikusok"), a XVI. szazad kôzepére az orszég nagyrésze a lutheri
reformâciôt vallotta magéénak, rmgnem aztân a svàjci/kâlvini
reformâciô és a XVII. szàzadban az ellenreformàciô hatâséra az
evangélikus egyhâz lényegesen kisebbé vâlt. Ezt a fogyâst kulônôsen
fokozta a szazadfordulô kôriili kivândorlâs és mintegy megpecsételte a
Trianonban elszenvedett kimondhatatlan igazsâgtalansâg. Az elorzott
teriileteken magyar evangélikus egyhâzi szervezet csak Erdélyben
alakult ki egykori Tiszai Egyhâzkeriiletiink ottani hiveibôl. Meg kell
jegyezni, hogy az erdélyi szâszok a reformâciô felvétele ôta mindig
elkiilônùlt, ônâllô egyhâztestet alkottak; ennek a lélekszâma ma mâr a
kis magyar evangélikus egyhâz lélekszâma alâ sùllyedt. A Bâcska-
Bânsâg térségben megkiséreltek magyar ev. egyhâzat létesfteni, de ez
kérészéletûnek bizonyult. Most a marâdék 13 gyiilekezet magyar
esperességként a vajdasâgi Tôt Evangélikus Egyhâzhoz tartozik. A
Felvidéken csak elvétve akad egy-egy ma^amyelvû ev. gyiilekezet,
betagolva a tôtok ev. egyhâzâba. Az Orvidéken csak egyetlen
magyamyelvû ev. gyiilekezet maradt fenn az Ausztriai Evangélikus
Egyhâzhoz tartozôan. A muravidéki és murakôzi magyar és vend ev.
gyiilekezetek most Szlovéniâhoz tartoznak. Az egykor zalamegyei,
mosthorvâtorszâgi Légrâdra, az egyetlen magyar ev. gyiilekezetbe alig
egyhônapja helyeztek magyarul nem tudô lelkészt.

A tôrténelem kônnyen tanùsitja, hogy a MEE a szâzadok sorân
szâzalékarânyân feliil vett részt hivein keresztiil a magyar kôzéletben,
és annak minden terén a nemzeti felvirâgoztatâst munkâlta, nem is
csak olyan, ahogy eltréfâljâk, mérlegelô hozzââllâssal, hanem erôsen
âllhatatos forradalmi kiâllâssal is. Az ilyen ôrôkséget kell a MEE-nak
felismemie âpolnia. Az Ige kôzvetitésének a nemzethez is kell szôlnia
ùgy, hogy râhasson egy lelkiekben is kisemmizett, s azôta még
rosszértelmû, nemzetietlen szabadelvûséggel leterhelt, erkôlcseitôl,
etikai mércéjétôl, âtfogô nemzeti és keresztyén gondolattôl, de egyben
mûvelôdési, gazdasâgi forrâsaitôl is megfosztott magyar nemzetre.
Gâlyarabok, bomemisszâk, berzsenyik, kossuthok, petôfik, székâcsok,
bajcsi-zsilinszkyk, zsedényik, ordassok, s a meg nem is nevezhetô
ezrek és tiz- meg szâzezrek keresztyén és magyar bizonysâgtételét ùgy
kell megtetéznie, hogy ezekkel a râbizott talentumokkal egyszer el kell
szâmolnia.



A fordulatot kôvetô fellélegzés egyben sôhajos hâlât is jelentett
Péter apostol szavaival; "Àldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és
Atyja, Aki nagy irgalmâbôl ùjyâsziilt minket Jézus Krisztusnak a
halottak kôziil valô feltamadâsa âltal élô reménységre". Amihez
hozzâtehetjiik az âprilisban kôzottiink jârt dr. Harmati Béla einôklô
piispok meglâtését a mùltra és a jôvôre nézve. "Isten romlâsba viszi
azokat, akik igy kérkednek: "Enyém az orszég és a hatalom és a
dicsôség", de meghallgatja és megsegiti azokat, akik szôban és
cselekedetben, az egyhâz és a haza szolgâlatéban ekként
fohâszkodnak: "Tied az orszâg és a hatalom és a dicsôség". Ebben
rejlik bât éppen a MEE, de természetesen a keresztény alapokon
nyugvô, ezerszâzéves mùltù magyar nép jôvôje. Ûgy legyen!

Debreczeni Jôzsef(Cleveland, OH):

VÀLTOZÀSOKA MAGYAR POLITIKAI
GAZDASÀGBAN

cimû Àrpâd Akadémia-i székfoglalô eiôadâsét a Magyar Kong-
resszuson tartotta meg.



ZARONYILATKOZAT

A XXXIV. Magyar Kongresszus amely az ohiôi Cleveland
vàroséban 1994. november 25 és 27 kôzôtt iilésezett, az alâbbi zârô-
nyilatkozatot adta ki:

A Magyar Kongresszus sajnâlattal éllapitja meg, hogy az elôzô évi
figyelmeztetésnek nem volt meg a kellô hatâsa—jôllehet az emigrâciôs
szervezetek hathatôsan tâmogattâk a magyarorszâgi vâlasztasokat—,
az egyéni érvényesiilés érdekében a hazai nemzeti érzésû pârtok nem
fogtak ôssze és igy a vâlasztasoknâl kisebbségben maradtak. Ez intô jel
a kôvetkezô vâlasztâsokra is, ha az ellenzéki pârtok nem egyesitik
erôiket, akkor hazânk kôvetkezô vâlasztâsânâl a nemzeti irâny ismét
kisebbségbe fog keriilni. A baloldali pârtokkal valô esetleges
"egyesség" csak azt eredményezheti, hogy gyôzelmûk esetén a magyar
nemzeti gondolât hâttérbe szorul.

A Magyar Kongresszus sziikségesnek tartja, hogy a vâlasztâsokra
tôrténô elôkészuleteknél mâr elôre gondoskodâs tôrténjék arrôl, hogy a
vâlasztâsok eredményének ôsszeszâmlàlâsànâl ne fordulhassanak elô
"komputer tévedések" vagy visszaélések. Erre mâr most fel kell késziil-
ni és megfelelô szakembereket kell a pârtok részérôl a vâlasztâsok
ellenôréul bekiildeni.

Kivânatos tovâbbâ a kôtelezô szavazâsi rendszer bevezetése oly
môdon, hogy ha a szavazâsra jogosult nem szavaz, komoly pénzbir-
sâggal legyen sùjthatô.

Magyarsâgunk jôvôjének, fajtânk fennmaradâsânak biztosftâsa
érdekében a Magyar Kongresszus elengedhetetlenûl sziikségesnek tart
ja a magzatelhajtàs teljes tilalmàt és a legerôsebb csalâdi pôtlék meg-
âllapltâsât, kiilônôs tekintettel hazânk magyarsâga szâmânak egyre
ijesztôbb csôkkenésére. E kérdés siirgôs rendezésének minden mâs
âllami kôltségvetési takarékossâgi csôkkentési irânyzaton kfviil kell
esnie, mert mâr néhâny korosztâly meg nem sziiletése is katasztrôfâlis
kôvetkezményekkel jârhat.

A magyar jôvô biztositâsa érdekében elengedhetetleniil sziikséges
tovâbbâ mind a hazai, mind a kiilfbldi felnôvô magyar ijjûsàg magyar
ôntudatânak megerôsitése, vallâserkôlcsi és hazafias szellemben valô



nevelése, a magyar tôrténelemmel valô megismertetése, hogy hazâjà-
nak hû fia legyen és érdekeit képviselje.

Az idegen fajtâk hazénkba valô beôzônlését és végleges letelepe-
dését és magyar âllampolgârsâguk elnyerését meg kell akadâlyozni faj-
tank biolôgiai jellegének megôrzése végett.

Biztositani kell mindazoknak és utôdaiknak, akik az elsô vilâg-
hâborù elôtt a Kârpât-medencében Magyarorszâgon éltek és lakô-
helyiik elhagyésâra kényszeriiltek, hogy magyar âllampolgârsâguk el-
israerést nyerjen.

Az ùj "kizârâsi" âllampolgârsâgi tôrvény igazsâgtalan rendelke-
zései miatt surgôs reviziôra szorul.

Biztositani kell tovâbbâ, hogy nagy magyar vâllalataink "kiârùsi-
tâsa" idegen vâllalatok tulajdonâba keriilése alkalmâval, az idegen vâl-
lalatok garantâljâk a vâllalatok mûkôdésének folytatâsât és hogy
tovâbbra is tùlnyomôlag magyar munkâsokat alkalmazzanak, mert
egyébként a magyar majd csak koldusként élhet sajât hazâjâban vagy
kivândorlàsra kényszeriil.

A Magyar Kongresszus ismételten leszôgezi, miként azt tôbb mint
3 évtized folyamân tette, hogy a hazânkra kényszeritett trianoni béke-
kôtés igazsâgtalan és erkôlcstelen volt—amit a trianoni szerzôdés alâ-
irâsât kikényszeritô nagyhatalmi tényezôk és âllamférfiak utôlag
maguk is elismertek—, azt a hazafias magyarsâg el nem fogadja és
soha nem nyugszik abba bele. Ez vonatkozik az ùn. alapszerzôdések
megkôtésére is.

A kiilfbldôn élô magyarokra hârul az a feladat és érezzék sziilô-
fbldjiikkel szembeni kôtelességiiknek, hogy Trianon igazsâgtalan
rendelkezéseit megismertessék mind a kiilfoldi, mind a hazai felnôvô
magyar nemzedékkel, hogy majdan szôszôlôi legyenek igaz magyar
iigyiinknek.

Sziikségét érzi tovâbbâ a Kongresszus a nyugati nagyhatalmak
tùlzott kôvetelményeivel szemben—miszerint Kôzép-Eurôpa békéjét
csak akkor lehet biztositani, ha Magyarorszâg engedi idegen jâromba
taszitani elszakitott teriileteinken élô ôsrégi magyarsâgunkat—râmu-
tatni jeles kiilfoldi politikusok megâllapitâsaira, hogy a békét csak
akkor lehet tartôsan biztositani a Kârpât-medencében, ha erkôlcstelen
békeparancsaikat megvâltoztatjâk.

A Kongresszus megâllapitja, hogy a mâsodik vilâghâborùban és
azôta is ârtatlan milliôkat ôltek meg és ezért helyteleniti, hogy egyes
népcsoportok csak sajât felnagyitott veszteségeikre hivatkoznak,



amikor mâs nemzetek, igy a magyarok is sokkal tobbet vesztettek
emberéletben is és véreztek a tôrténelem folyamân mâs nemzetek
védelmében minden kârtéritési lehetôség nélkiil.

A Magyar Kongresszus ôrômmel koszônti a kiilônbôzô vilâg-
részek magyar csùcsszervezeteit ôsszefogô, ùjuâszervezett Magyar
Nemzeti Vilâgtanâcsot és kéri, hogy a tanâcs aktiv munkât fejtsen kl
hazânk és a hazai és a kiilfbldôn élô magyarsâg fontos ûgyeiben.

A Magyar Kongresszus nagy elismeréssel nyilatkozik azokrôl az
eredményekrôl, amelyeket a tudomânyos fejlesztés tekintetében a
magyarsâg elért, tovâbbâ az ÀrpâdAkadémia magas szinvonalù elô-
adâsairôl, valamint a magyar emigrâciôs kônyv-, képzô- és iparmûvé-
szeti kiâllitâsrôl, amelyek a magyar emigrâciôs kiadvànyok és alko-
tâsok sikerérôl tanùskodnak.

A Magyar Kongresszus rendezôsége hâlâs kôszônetet mond min
den kôzremûkôdôjének és tâmogatojânak, kulônôsen azoknak, akik
Magyarorszâgrôl és mâs vilâgrészekbôl vagy âllamokbôl, tâvolabbi
vârosokbôl jôttek és igy megjelenésûkkel komoly anyagi âldozatot is
hoztak.

A rendezôség kiilôn kôszônetet mond a hirkôzlô szervek vezetôi-
nek és munkatârsaiknak, akik ônzetlen hirszolgâlatukkal Kongresszu-
sunk sikerét elôsegitették.

Cleveland, 1994. december havâban.

Dr. Nàdas Gyula,
a XXXIV. Magyar Kongresszus elnôke
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A XXXIV.

MAGYAR KONGRESSZUS

KERETÉBEN RENDEZETT ÛLÉSEK
ÉS ELÔADÀSSOROZATOK

A mérnôkôk talâlkozôja
Az Ârpâd Akadémia mémôktudomânyi osztâlya a Magyar

Mérnôkôk és Épitészek Vilàgszôvetségével egyiitt 1994. november 26-
ân, szombaton délelôlt tartotta iilését.

Az elôadâssorozatot Burgyàn Aladàr okl. vegyészmémôk, a
Magyar Târsasâg alelnôke és a MMEV igazgatôja nyitotta meg.

Ôrômmel ûdvôzôlte a megjelenteket. Kôszônetet mondott a
Magyar Târsasâgés Àrpâd Akadémia elnôkeinek, dr. Nàdas Gyulânak
és dr. Somogyi Ferencnek, akik magas koruk ellenére, fâradtsâgot nem
ismerve, megrendezték a Magyar Kongresszust.

Kûlôn kôszôntôtte soraikban megjelenô dr. Pungor Ernô
akadémikust, a MMÉV elnôkét, vitéz Hamvas Jôzsefet és Urmôs
Antalt, kitartô munkâjukat, akik évrôl-évre fenntartottâk a Vilâg-
szovetséget és immâr 35 éve kiildik ki az "Egyiittmûkôdés és
Tâjékoztatô" cimû idôszaki kiadvânyukat. Tovâbbâ javasolta, hogy
kiildjék el ôszinte nagyrabecsiilésuket és jôkivânsâgaikat dr. Olàh
Gyôrgy okl. vm. és dr. Harsânyi Jânos kôzgazdâsz, két amerikai
kartârsuknak, akik elnyerték az 1994. évi Nobel-dijat.

Majd Urmôs Antal okl. gm., a Vilâgszôvetség fotitkâra és
pénztârosa kôszônti a jelenlevôket: a MMEV elnôkét Pungor Ernôt
Budapestrôl, Bànkuty Géza alelnôkôt Bradentonbôl, volt elnôkiiket
Zolcsàk Istvànt Sao Paolobol, vitéz Hamvas Jôzsefet Torontôbôl, Noël
Pétert Edmontonbôl, valamint a MMÉV megjelent igazgatôit:
Burgyàn Aladàrt, Somogyi Lélt Clevelandbôl, Berty Jôzsefet
Fogelsvillebôl, Ealk Viktort Westlakebôl, Eejér Pàlt Detroitbôl, Tuba
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BurgyànAladàr okl. vegyészmérnôk es dr. Pungor Ernô, aMMÈVelnôke.
(Somogyi Lél)

Istvâni Pittsburghbôl. Kâszonyi Gâbort a MMÉV fôtitkâràt Buda-
pestrôl, feleségével, Anikôval egyutt.

Az elôadâsok elôtt dr. Pungor Ernô bejelentette, hogy

Kàrmàn Tôdor emlékére a MMEV magyarorszâgi egyesûlete
emlékérmet bocsâtott ki, majd dr. Pungor Ernô vitéz Zolcsàk Istvân
hozzâjârulâsâval a kôvetkezô kartârsaknak - âldozatos munkâjuk
elismeréseként - a MMÉV diszes oklevelét adomânyozta: Balogh
Zoltàn, Bânkuty Géza, Berty Jôzserf Burgyàn Aladàr, Fejér Pàl,
Galànthay Tivadar, dr. Gyékényesi Jànos, vitéz Hamvas Jàzsef Ivànyi
Gyôrgy, Kâszonyi Gàbor, Kâszonyi Anikô, Kovàcs Bêla, Legeza
Taniàs, Meleghy Gyula, Noël Péter, Relie Ferenc, dr. Somogyi
Ferenc, Tuba Istvàn, Urmôs Antal, Urmôs Eszter és Zolcsàk Istvàn.

vitéz Hamvas Jàzsef ûgyvezetô elnôk rôvid néhâny szôban
ismerteti dr. Pungor Ernô drâmai lemondâsât az OMFB elnôki tiszté-
rôl. Râmutat arra, hogy az elmùlt négy-ôt év valôsâgos megùjulàst
jelentett az egyetemi természettudomânyos oktatâs és kutatâs tôrténe-
tében. Ezt felvâltani késziil egy szûk lâtôkôrû, neoprimitiv, volunta-
rista szemlélet. Megbukott koncepciôkat szorgalmaz, mint Bôs "ùjra-



fejlesztése Magyarorszâgon.
FB elnôki tisztérôl ôriàsi vesz-

namikusan beinditott mûszaki

Bànkuty Géza, aMET elnôke, aMMÈValelnôke, Ormôs Antal aMMÈVJdtitkàra, vitéz
Hamvas JôzsefaMMÈV ûgyvezetô elnôke, dr. Pungor Ernô, aMMÈVelnôke.

E rôvid bevezetés utan Pungor Ernô ismertette a magyarorszâgi
mûszaki fejlôdés eredményeit, kulônôs sùllyal râmutatott azokra az
eredményekre, amelyek a tovâbbiakban is alapjât képezik a fejlôdésnek
és amelyek mâr nem fejleszthetôk vissza. Ezek kôzott kiemelte, hogy
nagy mâr az âtrendezôdés a kis- és kôzépvâllalatok felé és amelyeknek
ugyancsak a mûszaki fejlôdés teriiletén nagy a jelentôséguk. Râmuta
tott arra, hogy a nemzetkôzi kapcsolatokban olyan mértékû vâltozâst
sikerûlt a négy év alatt létrehozni, amely a jelenlegi és a jôvôbeni
munkâk alapjait messzemenôen biztositja. Alâhùzta a kétoldali
egyûttmûkôdések teriiletén a projekt rendszerre valô âttérés fontos-
sâgât, a tudomânyos és technolôgiai attasék rendszerének bevezetését
és a multilaterâlis kapcsolatokban a legkûlônbôzôbb témakôrôknek a
tudomâny és technoîôgia teriiletén egyarânt nagy mértékû elôre-
haladâsât. Elmondta, hogy a pâlyâzati rendszer mâr begyôkerezett és
fôként fontosnak tartotta azt, hogy nagyon nehéz visszatémi olyan
âllapotba, ahol a nyilvânossâg teljessé volt téve. Kiemelte azt is, hogy
orszâgosan fontos kérdések megoldâsâban—mint pl. gépjârmûalkat-



rész-készités, atomtemetô megkeresése, térinformatika mind széleseb-
bé tétele—alapvetô vâltozâsok tôrténtek és ezek tovâbbi fejlôdést is
igényelnek.

Elôadâsât azzal zârta, hogy remélhetôen a kôvetkezô idôszakban
minden nehézség ellenére is ezek az alapvetô fejlesztések tovâbb erô-
sôdnek.

Majd vitéz Hamvas Jôzsef okl. vm. "A MMEV jôvôje, ùj utak,
irânyok", Noël Péter okl. gm. "Visszapillantâs a quantummémôki
tudomâny magyar mûltjâra", vitéz Falk Viktor okl. gm. "A telekom-
munikâciô ùj alkalmazâsai" cimmel tartotta meg elôadâsât.

Noël Péter (Edmonton, Alta, Kanada);

VISSZAPILLANTÂS A QUANTUMMÉRNÔKI
TUDOMÂNY MAGYAR MÛLTJÂRA

A Newton-i fîzikâra épiilt jelenlegi mémôktudomâny, amely
kétségtelenûl rendkiviii tiszteletreméltô eredményeket produkâlt az
emberiség szolgâlatâban, eljutott arra 3' pontra, hogy az alaptételei
egymâs utân dôlnek meg vagy legalâbb is csak bizonyos szâzalékban
érvényesek.

Az energia megmaradâsânak elve, amelyet Yukava 1964-ben mâr
csak bizonyos feltételek mellett tartott érvényben, a nem elasztikus
iitkôzésnél teljesen érvénytelenek és csupân a momentum megmaradâs
elve érvényes. Egy akciô erônek nem feltétleniil kell reakciôs erôt ger-
jeszteni. Az Einstein âltal posztulâlt pontosan meghatârozott tôrvé-
nyek a vilâgegyetemben csupân valôszinûségek. Az energia sebessége
a C nem âllandô, hanem a tôltés hordozôk, pozitron és proton, és a
vezetô anyag atomic struktùrâjâtôl fuggô, vâltozô értékek, amelyek
értéke âltalâban 10"'' - 10"^ értéke az Einstein-i C-nek. Az energia a
vezetôkben csak kis részben halad vezetô elektronok âltal, hanem a
vezetôt kôrulvevô dielektrumban a Valencia elektronok âltal halad. A
Pauly tétel ugyan kizârja telitett Valencia energia tartomânyban ûjabb
elektronok bevitelének a lehetôségét, de elfelejti, hogyha egy elektront
a De Brogly rezonancia alapjân kiemeliink a Valencia bandbôl,
helyébe mâsik elektron léphet és egy âramlâs jôhet létre. Mivel az
elektronok azonos potenciâlon mozognak, energia veszteségmentes
âramlâs hozhatô létre. A Wacuum nem egy tires tér, hanem a Quar-
kokkal, a vilâgegyetem anyagi elemeivel van tele. És igy folytathatnâm
a felsorolâst.



Byrden, a nagy US fizikus volt az elsô, aki pontosan posztulâlta a
C értékét. Szerinte az energia kétféle môdon teijed. Az egyik a Poten-
cial vector gradiens, amely elérheti a 300.000 Km/sec sebességet, a
mâsik a tollés hordozôk âltal létesltett âram, amelynek a sebessége 103
Km/sec nagysâgrendben mozog. Pontos értéke anyagtôl fiiggôen a
hullâmhossz és a frekvencia szorzatâval egyenlô. A két sebesség-
kiilônbség alkalmazâsa lehetôvé teszi a Wacuum energia kihasznâlâsât
a Maxwell Stress Energia Tenzor Energia gradiensének az elforgatâ-
sâval. Ennek alapjân az anyag energiét von el a kômyezetbôl. Ez
lehetôvé teszi azt, hogy transzformâtorokbol, villany motorokbôl tôbb
energiât vehetûnk ki, mint amennyit belefektettunk, ami a klasszikus
elmélet szerint lehetetlen.

Byrden eljuttatott hozzam egy peldânyt ezirânyù kutatâsairôl
tavaly. Bohm az ôtvenes években felâllitotta hires Zeruc vector és
energia stress elméletét, amely egészen ùj utakat nyitott a mémôktu-
domânyban. E miatt elvesztette âllâsât és csak 4 év mûlva, amikor
mâsok is ugyanarra az âllâspontra jutottak, rehabilitâltâk.

A felsorolt néhâny példa csupân szemelvények abbôl az âtalaku-
lâsbôl, amely a klasszikus Newton-i tôrvények érvényességét âllandôan
kisebbedô szâzalékra korlâtozza az ùj "Quantum elméletek" tiikrében.
Ez a szâzalék ma ôvatos becslés szerint 20 % kôriil mozog.

Mi a "Quantum Mémôktudomâny (QMT)? A QMT az anyag és
energia viszonyât iija le az energia impulzus vector idô paraméterei-
nek a vâltozâzaban, a Planck E=h v és az Einstein-i E=m -c^ kôzôs
megoldâsâbôl levezetett m = h v/c\ ahol m a tômeg, h a Planck
âllandô, a vilâgegyetem energia egység vectora, v a frekvencia vagy
impulzus ismétlôdési tényezô, c az energia haladâsi sebessége. Szavak-
kal leirva az egész vilâgegyetem a tér és az idô fuggvényében kifejez-
hetô.

A fizikus eljutott erre az eredményre, amely minden tudomâny
alapja. A mémôk feladata ezen eredmények gyakorlati megvalôsitâsa.
Sajnos, a jelenlegi Newton-i alap nagyon messze elmaradt ettôl a
vonaltôl

Ezen a Quantum-vonalon a magyar fizikusok és mémôkôk jelen-
tôs munkât és sok eredményt értek el, néha évtizedekkel megelôzve a
vilâg tôbbi mémôkét. 1944 ôta mint mémôk-gyakomok és késôbb mint
diplômés mémôk volt szerencsém egyiitt dolgozni a Tungsram, Ganz
Villamossâgi és az UVATERV-ben a legkivâlôbb mûszaki koponyâk-
kal ezen a téren. A Tungsramban Rédl Endre okl. g.m., dr. Winter
Emô fizikus prof., Winter Péter fizikus, dr. Bay Zoltén fizikus prof.



ijg. Bay Zoltân okl. gm., Kerekes Béla okl. gm., Torday Tamâs okl.
gm., valamint a sok alkotô magyar munkâssal egyiitt dolgoztunk.
Munkânk fôleg az elektroncsôvek iiveg, katôd, vacuum és emissziôs
teriiletekre teijedt ki, foleg az energia impulzusok figyelembevételével.

A Pentagrid converter csôvek frequencial elhùzasâl egy quantum
triik-kel oldottuk meg. A frekvencia elhùzast okozô elektronokat
lelassitottuk a sajât kinetikai energiâjukkai geijesztett ôrvény-
âramokkal. 20 éwel Yukawa felfedezése elôtt észleltiik az energia
megmaradâs elvének az érvényességét. Ez teljesen ellentétben volt a
klasszikus tételekkel. A mai quantummechanikai szinten azonban
kônnyen megérthetô.

A quantum energia befolyâsât az iiveg kristâlyosodâsra "aging
efifect" tanulmânyozâsâval kôvettiik. Ugyanazon gyârtâsù iiveget
tettiink ki kiilônbôzô frekvenciâjù energia besugârzâsnak a mecha-
nikus bandtôl a nukleâris band-ig. Egy év mùlva ôsszehasonlitva a
besugârzott mlntâkat egy sôtétben, vacuumban tartott eredeti mintâval,
kiilônbôzô spectral eltéréseket tapasztaltunk és bizonyos esetekben a
mintakat nem lehetett ôsszeolvasztani anélkiil, hogy meg ne repedtek
volna. Ez a kisérlet bizonyitotta az iiveg mikrokristalyos szerkezetét a
hiedelemben levô amorf szerkezettel ellentétben.

50 éwel ezelôtt "thin filmes" lerakodâst csinâltunk vacuumban,
csillâm lemezre. Hôkezeléssel mikroszkôpikus részekre bontottuk a
lerakodâst. Ezzel mikrokapacitâsokat âllitottunk elô. A komputer-
technika akkori âllâsa szerint nem volt alkalmazâsi teriilete. Dr. L. T.

Romankiew az IBM vilâgviszonylatban ismert kutatôja az év novem-
berében elôadâst tartott az edmontoni mûegyetemen a thin film micro
inductive e.m. jelfelvevôkrôl, amelyekkel tùlszâmyaltâk az eddigi
megabytos limit-et egy tôbb, mint tlzszeres tényezôvel. A szenzaciôs
elôadâs utân megkérdeztem, hogy miért hasznâljâk még a mâgneses
felvevôket, amelyeket mechanikusan mozgatnak? Az elérhetô
maximâlis megabyte hatârt mâr elérték. Az impulzusok rôviditése
megnôveli a mâgneses impedanciât, amelyet semmi elektronikus
trukkel nem lehet eltiintetni. A jôvô ùtja a mikrokapacitâsos felvevôk,
elektronikusan vezérelt elektron sugâr kisiitôkkel. A vârhatô idô rôvi-
ditési tényezô 10® nagysâgrendben mozog. Ez a szâm jô idôre bizto-
sitani tudnâ az igényeket. Kôzôltem a jelenlevôkkel, hogy ilyen kon-
denzâtorokat 50 éwel ezelôtt a magyarok mâr megcsinâltâk. Kért,
hogy vegyem fel a kapcsolatot vele, mivel az IBM-et nagyon érdekli.

A Ganz villamossâgi gyârban az e.m. terek hatâsa az élô szerve-
zetekre 50 éwel ezelôtt ugyancsak rendkiviil magas fokon âllt.



Az UVATERV-ben Baytner Ferenc okl. gm. nuklearis sugârzâsi
védô metôdusa, amely a kiilônbôzô sûriiségû kôzegek hatârân fellépô
frekvencia-viszonyok elhangolasa ùtjân a tôltés hordozôk lelassitâsât
okozza, lecsôkkentette a sugârzâs erôsségét. A réteges sugârzàs csôk-
kentôket, vékony ôlomlemezeket légréssel, az Onkolôgiai intézetbenés
mâs sugârzâs alatt levô helyeken alkalmaztâk. A sùlyban valô meg-
takaritâs ôriâsi volt.

Az 5/4 terhelés feletti, rôvidzârâsi viszonyok mérése, a jelenlegi
drop môdszerrel sokkal nagyobb rôvidzârâsi âramokat ad, mint a rôvid
impuizusù tényleges ârammérések. Néhâny év utân a mi eredmé-
nyeinket, amelyeket a Kando Technikumban kiprôbâitunk, a Westing-
house is alkalmazta.

A budapesti foldalatti energia terven, amelyen dolgoztam, és a
tényleges menetrend, valamint a betâplâlô âllomâsok lehetséges
idôbeli terhelés ftiggvényében, sok problémât vetettek fel, amelyek
gyors kiértékelését egy primitiv mechanikus komputer ùtjân, amely az
âram és a mechanikus nyomatékok analôgiâjâra épùlt, vâlt lehetsé-
gessé. Magyarorszâg villamos szakembereinekegyJ6 jâtékszert adtam.
Az elektronikus komputerek idejében természetesen ez az eljârâs nem
volt a legtôkéletesebb, de hasznâltâk. A modelt az albertai mûegyete-
men is bemutattam prof, //or/e-nak, aki fônôkôm volt, és Verebélyi
professzoron keresztiil nagyon jôl ismerte a magyar villamos mémôki
eredményeket.

A pesti foldalatti hangszôrô rendszerének a kiépitése, amely fél-
hullâmù, vâltakozô fâzisù modulâlâssal a 180 fokos lépcsôzetes csilla-
pitâssal karôltve, ugyancsak a munkâm volt.

Az UVATERV-ben a rôvidzârâsi âramok, védô fôldelések,
elektronikus korrôziô-védelem az energia impulzusok alkalmazâsâval
ugyancsak munkâm volt. Meg kell emlékeznem Tihanyi Làszlô okl.
gm. és Haas Tivadar prof, okl. gm. mémôk fônôkeimrôl, akik javas-
lataimat, ôtleteimet mindig felkaroltâk és minden segitséget megadtak
a kivitelezésiikhôz. Ezeket az eredményeket sikerrel alkalmaztam a
Manaitoba Hydronâl, ahol tôbbek kôzôtt sikeriilt meghatâroznom azt,
hogy a kerités az alâllomâsoknâl és nagy fogyasztôknâl mikor kell,
hogy ôssze legyenkôtve a foldelô griddel, és mikornem szabad ôssze-
kôtni. Ezzel a môdszerrel sikeriilt megoldanom az albertai mûegyetem
fôldelési problémâit, amelyek a tâvméréseket és tâvautomatikât tették
problematikussâ.

Az otthon tanult és az otthoni tapasztalataimat az itteni ismere-
tekkel gyarapitva a QHDT alapjân energetikai, pollution, médical



vonalon fejlesztem tovâbb. Kétszer tartottam elôadâst Pesten a Zôldek
klubjânak és a MMEV-nek a rendezésében. Tavaly bemutattam egy
QHD modeit, amely folyôvîzbôl egy ùres plasztik csôben minden
mechanikus turbina nélktil geijeszt âramot. Az otthoni megbeszélések
figyelembevételével egy nagyobb model van épités alatt. Ez a model
magâba foglal egy pumpâval mûkôdtetett plasztik csôvet, amelyben viz
âramlik. Egy impuizus generâtor a vizet feltôlti kb. 10 eV-ra. Ez az
âramlô viz egy capacitlv 3 fàzisù generâtoron energiajât leadja egy 3-
1-0 hâroxnfâzisù integrâtomak, amely egy, a Bohm âltal javasolt Zerus
vector alapjân egy vezeték nélkiili antenna rendszeren keresztùl kôzli
az energiât egy felvevôvel, ami visszaalakitja a zérus vectort 3 fâzisra.
Megfelelô frekvencia àtalakitôk és fâzis kompenzâlô berendezésekkel
rendes hârom fâzisù 60 Hz-es energiât nyeriink. A rendszerbe be
akarom épiteni egy Byrden âltal javasolt vacuum erôsitôt.

Minden részeredmény dokumentâlâsa a Zôldek Clubjânâl letétbe
lesz helyezve azzal a céllal, hogy biztositsa a talâlmâny jogânak
megfelelô szâzalékos magyar tulajdonât. Megfelelô tôkeberuhâzâs
megszervezése is folyamatban van.

Dr.BakayKornél ôstôrténész (Kôszeg) azÀrpàdAkadémia orientalisztikai
osztàlyànak ûlésén. (Ràcz Marra)



Az Arpâd Akadémia
orientalisztikai osztâlyânak tilése

Az Arpéd Akadémia orientalisztikai osztâlyânak ûlése—dr. vitéz
Lengyel Alfonz osztâlyelnôk vezetésével—1994. november 26-ân,
szombaton 9 ôrakor kezdôdôtt. A megnyitô és ûdvôzlô szavak utân az
elnôk, dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA) "A jelenkori élcelôdô
mûvészet a kôzépkori kinai irodalom és néprajz tulorében", dr. Bakay
Kornél (Kôszeg, Magyarorszâg) "Fordulat a magyarsâg ôstôrténetének
kutatâsâban", dr. Èrdy Miklôs (West New York, NJ) "Manichaeusok,
nesztoriânusok vagy madârruhâs hun tâltosok a Jenyiszej menti
sziklarajzokon (hun és magyar vonatkozâsù téma)" cimmel tartotta
meg értékes elôadâsât.

N. Ràcz Marra (Pasadena, CA):

A SÂMÀNOKAKKORÉSMOST
- kivonatosan -

A sâmânnak elsôsorban a gyôgyitâs vagyis orvoslâs volt a tevé-
kenysége.

Sâmàn szô magyarul ugyanaz, mint saman oroszul vagy sramana
szanszkrittil vagy sha-men kinaiul. Mindezen és még sokkal tôbb
szôhasznâlatok (amikrôl késôbb lesz szô) ugyanazt az elhivatottsàgot
jelentik. Egyszerûbb nyelvre leforditva; az, aki gyôgyit, akinek kiilônôs
tehetsége és gyôgyitâsi môdszere van, amit âtlag ember nem tud
felfogni. Ahogy az emberiség fejlôdôtt, természetesen vele egyutt
haladt a sâmân fejlôdése is, bizonyos mértékben. A hatârvonal ott
kezdôdôtt akkor is, mint most: csak az elhivatottak vâltak sâmânnâ.
Az akkori és mai gyôgyitôk kôzôtt legnagyobb kiilônbség: a fizetésûk.
Akkor a sâmân nem kért fïzetséget, a cél nem a meggazdagodâs,
hanem a segités volt. Tehât akkor, aki érezte magâban a hivâst,
mindent megtett, hogy sâmâimâ avassâk.

Mindkét esetben egy dologban nagyon megegyeznek a sâmânok
akkor és most: — hosszù tanulâs utân lehet csak — a hivatâshoz
nélkiilôzhetetlen roppant tudâst megszerezni. Ami a legfontosabb,
hogy a tudâs nagy felelôsség, teher.

Talân visszapillantanânk a magyar sâmân sziiletésére. Hûséges a
magyar sâmân vagy ahogy sokan szivesebben halljâk, a tâltos, mert



egyiitt vonult, vândorolt a vilâgban népûnkkel. Honfoglalâskor is a
magyar sâmân végezte el a szertartâsos lôâldozatot. Szomszéd tôr-
zsektôl sok szokâst âtvettunk, de vannak bizonyos tulajdonsâgok,
amelyekben a magyar tâltos kivâlik a tôbbi ismert sémânhitû nép
kôziil. Az egyik legérdekesebb tâltos-jel a testi elvâltozâs. Mâr
sziiletéskor meglâtszik, kibôl lesz tâltos, mert azok foggal sziiletnek.
Azonkiwl tôbb csontja van, mint kellene vagy burokban sziiletett. Ha
valaki hirtelen erôre kapva pihenésétôl felpattan és lendiilettel elindul,
azt mondjâk, de megtâltosodtâl! Ezzel a mondéssal kétszeresen
bizonyitjuk a sâmân mivoltunkat, me'rt a lendiilet és a tâltossâg
egybekapcsolâsa kizârôlag a tâltos repûlését bizonyltja.

Visszatérve a komoly hanghoz, miôta az ember ki tudta magât
fejezni és meghatârozni târsadalmunkban a tisztségeket, azôta is, mint
ma, nem volt elég csak jellel sziiletni vagy âlmot lâtni, ahhoz rengeteg
ônfelâldozô prôbatételen vagyis ma hosszû évekig tartô magasszintû
nevelésen mùlik az igazi elhivatott gyôgyitô. Nem minden egyetemet
végzett "medika" vâlik tâltossâ ma sem, csak a kivâlasztottak, a jellel
sziiletettek.

Akkor, amikor még egyutt vonultunk kômyezô tôrzsekkel, a
szertartâsokat és âldozatokat levezetô pap egyiitt mûkôdôtt avagy jôl
megfért kôzôssége sâmânjâval. Ezért vonom kérdôre azt a hiedelmet,
hogy mi magyarok sâmânhitûek voltunk, mert a vallâs és a tudomâny
nem mindig haladt egy ùton. Ez azért van, mert a vallâsos âhitat nem
is kôzeliti meg sem érzésben, sem technikâban a sâmân eksztâzisât.
Sâmân azt jelenti, hogy az, aki az eksztâzis technikâjât alkalmazza
gyôgyitâs vagy mâs célokra. Ugyanaz a réviilet-szabâly âll fenn a
sâmân gyôgyitâsâra vonatkozôan is. Minden gyôgyitô vagy kuruzslô
szândéka és sokszor eredménye a gyôgyitâs, de a sâmân môdszere
egyedûl kizârôlag az ôvé. Egyediil a sâmân tud elôidézni olyan tudat
fblôtti âllapotot eksztâzisa alatt, aminek segitségével lelke elhagyja az
aludni lâtszô testét és ha kell felszâll a mennyekbe, angyalokkal
beszélni vagy alâszâll az alvilâgba egy beteg lelket visszahozni.

Minden idôkben a vallâs fôlôtte âll a sâmânizmusnak, egy-
magâban képes csodâkat mûvelni, mig a sâmân az a kivâlasztott
halandô a kôzôsségbôl, aki ônmagât magasabb régiôkba tudja emelni,
leginkâbb gyôgyitô céllal, bâr néha jôvendôlésre is vagy rontâs oldâsra
is alkalmaztâk tudâsât. A sâmânok kivâlnak târsadalmukbôl azâltal,
hogy ahhoz, hogy gyakorolhassâk hivatâsukat, mindig szukséguk van
a sâmân réviiletére, mig a vallâs képviselôi nem esnek minden egyes
istentisztelet vagy mise alatt eksztâzisba.



Tehât a sâmânok akkor és most egyarânt csak akkor "rendeltek",
amikor arra sziikség volt, kotelességiik végeztével a kôzôsség visszatér
hétkôznapi tevékenységéhezés vasâraapi templomba menéséhez.

Ujra hangsûlyozom, hogy a sémân magân szertartâsokat végzett,
amelyeken a vallasban is azonos alapelemeket hasznâlva végezte
mâgiâjât, amivel semmiképpen nem befolyâsolta a kômyezete vallâsos
hiedelmét vagy tevékenységét. A sâmân minden esetben az eksztâzis
allai elkulôniiléssel kezdi munkâjât, mig az egyhâzi személyek ôssze-
vonva a tômegeket vezetik le a szertartâst.

Regôs szokâsaink, énekeink csak tôredékekben maradtak fenn, de
megprôbâlom elôvarâzsolni az elrejtett titkot a fennmaradt néhâny
sorbôl: "Adjon Isten lassù esôt, Mossa ôssze mind a kettôt, Szita, szita
péntek, Szerelem csiitôrtôk, Dob szerda."

Ez a dal a mâsodik része a sâmân réviilésének, de korhû akarok
maradni, tehât visszafelé mondom a verseket. Az elsô vers az egyik
âllltôlagos "regôs" ének, ami nem ugyanaz, mint a garabonciâs
elbeszélô, hirvivô jellegû regôlése. îgy hangzik: csak a refrént hozom
be: Haj, regô rejtem!

Haj, regô rejtem\ Minden pszdcholôgus és pszichiâter meg tudnâ
fejteni ezt a sort, ha ezirânybanérdekiôdtek volnavalaha.

Tévedés azt hinni, hogy a francia Emile Cué vagy a svâjci Cari
Gustave Jung az ônhipnôzis vagy a hipnôzis ùttôrôje! Szô sincs rôla,
ôk voltak azok a lélekbùvârok, akik âtvették a sâmânoktôl a hipnôzis
technikâjât, ami ugyanaz, mint az autoszuggestio technikâja kis
eltéréssel. Elôszôr lemeriiltek (rejtôztek), mikor is tudatâllapotukat
âtvâltoztattâk tudatfolôtti âllapotba, ahonnan a szellem, mely oda
megyszabadon ebben az âllapotban, ahova akar, megtalâlja a vâlaszta
fennlevô problémâra, majd visszafele szàmolva felmerîil a normâlis
tudatâllapotba. A vers, amely kéri a lassù esôt, amely mossa ôssze
mind a kettôt tulajdonképpen a hipnôzisba valô leszâllâs lassù
technikâja és az ôsszemosâs alatt azt érti a sâmân, hogy zôkkenô
nélktil tudjon a tudat lemerulni és felmeriilni. Bârmi hirtelen zaj vagy
zavarô kôriilmény kârosan hat a sâmân egészségére, tehât a két âllapot
kôzôtti mérhetetlen kulônbség lassan legyen ôsszemosva, igy megôva a
sâmânt.

Ami a legérdekesebb gondolât a sâmânhittel kapcsolatban az,
hogy ha mi, magyarok âllitôlag sâmânhitûek voltunk, milyen hitet
vallottak a veliink élô tôrôkôk vagy a szibériai rokon tôrzsek, az ogur
és obi-ugor népekrôl nem is beszélve? Szerintem hit és prakticia két
kiilônbôzô fogalom, amely bâr nagyon jôl megfér egymâssal, mégsem



lehet ôsszekeverni ôket. Tâgabb értelemben a hit passziv, mig a
prakticia vagyis feltétel nélkiili hittel egybekôtôtt tevékenység aktiv és
idôbenvéges, ellentétben a hittel, amely ôrôk és âllandô.

Nem egyezik a véleményem azokkal a szerzôkkel, akik a magyar
tâltost, aki szent réviiletbe vitte le tudatât a beteg érdekében, sâmân-
hitûnek lealacsonyitani. Ha valaki hisz a gyôgyâszat bârmely égâban,
attôl az nem vâlik aimak a gyakorlésnak vallési értelemben mért
hivévé. Persze, a sàmân, téltos tisztelte a természeti elemeket, ismerte
is ôket, de az nem vallâs, mert mindenképpen az egek urâhoz
fohâszkodott, amivel jelezte, hogy tisztâban van a kozmikus elrende-
zésében a vilâgegyetemnek, mert nem egyes szamban beszélt az égrôl.

Télapô vagy Mikulâs vagy az Angyalok mindannyian csengettyûs
fogaton, égbôl szâllnak le, rénszarvasok vannak a fogat elég fogva és
fizikailag lehetetlen môdon jutnak be a hâzba, hogy az ajândékot
letegyék. Ennél régebbi bizonyitéka a sàmân repulésnek tàltoslovàn
nem létezikl A sémânhit tehât olyan erôs, hogy bâr a kereszténység
iildôzte, eltiporta és mâglyân égette mindazokat, akikrôl csak egy kis
hir terjedt, hogy tâltos, épp az a kereszténység ôrzi legtovâbb a tâltos
csodâs bizonyitékât.

Szeretnék visszatémi bevezetô kérdésemre, amelyet nyitva
hagytam: Sâmânhitû volt a magyar? Hit nélkiil nincs gyôgyitàs, csak
azt az orvost keressûk fel, akinek a tudàsâban hisziink, csak az az ima
"fogan" meg, amit hittel fohâszkodunk. îgy volt ez akkor, igy van ez
most is. Mielôtt a kereszténység létezett, népek, amelyek kiilônféle
istenekben hittek, mind gyakoroltâk a sâmânizmust és nagyon jôl
megfértek egymâssal. mâr akkor Istenben hittek a magyarok és tâltos
tudâssal dolgoztak. A katolicizmust megelôzô hit a Mâni hit volt.
Sâmânjaink igazolâsaként, amiért a hadak urâhoz vagy a mennyek
urâhoz intézték hivô kiâltâsukat, csak azt szeretném megjegyezni,
hogy Jézus âltal kapott imânk, a Miatyânk is azt mondja: "ki vagy a
mennyekben", tehât tôbb meimy fôlôtt levô ôrôk Isten a hitiink,
sâmânsâg a tudâsunk, ami tudâst manapsâg sokan sâfârsâggâ siily-
lyesztettek.

A téma kimerithetetlen, ezért gyakorlati szemléltetéssel végzem a
mai elôadâst. Magnôszalagon ôsszeâllitottam hâromfajta sâmân-
utazâshoz hasznâlt anyagot, az egyik csak a ritmikus rituâlis dobolâs,
amely hipnôtikus hatâsânâl fogva idéz elô réviiletet, a mâsik benn-
szulôtt indiân sâmân anyag, amelynek az az egyik nagyon érdekes
motivuma, hogy szinte ugyanazt a hivô hangot szôlaltatjâk meg, mint
a mi ôsi tâltosaink: héjja, héjja, héjja!, mig a magyar haj, hej felszôlitô



szôcskâval figyelmeztette a fennlevôket, hogy most hozzàtok szôlok,
idézlek benneteket. A harmadik anyag-részlet egy pszicholôgiai
réviilés-technika, amit mâr nem a sâmân, hanem a beteg végez, tehât a
beteg réviil aktivan, mîg az orvos csak kisérô szavakkal igazitja ùtba a
révtilôt.

Magam is fogok kb. 15 perces dobolâst végezni, hogy a dobpergés
hangjâval bùcsùzzam a tisztelt hallgatôktôl.

Nagy Gyula (Montréal, Quebec, Kanada); "Kôrôsi Csoma Sân-
dor és a magyar eredet kérdése" clmû elôadâsa kôvetkezett.

Németh Gyula (Yonkers, NY);

DZSUNGARIA, MINTA "MAGYARSÀG"EGYIK
ÔSHAZÀJA?

- kivonatosan -

Az ôsszehasonlltô nyelvészetnek (linguistics at large) nem feladata
az ôstôrténeti kérdésekben dôntô jellegû kijelentéseket tenni. Seglteni
tud vagy legalâbbis megkisérli az egyuttmûkôdést. De nem itél s még
kevésbé félrevezet...Ha a kinai hely, nép és dinasztia nevet
"Dzsung/Dzsang", amit "fa", "erdô fâs hely" alapértelemben alapul
vehetnôk, akkor a Dzsungâria név, mârmint foldrajzi "szomszédsâg".

#« 'V

NémethGyula (Yonkers. NY) azÀrpàdAkadémiànelôad. (Somogyi Lél)
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érdekfeszitôvé lehet. Ide kîvânkoznék szorosan a Ôsd szô, amely népi
szârmazâst jelent és ennek, mint az "észt" népnévnek (oroszul) felel
meg. Ebbôl a hangtani képbôl eredhet a Sumàdia név, amely a cseh
medence orszâgât, avar néven ôrizte volna meg.

Ebbôl a Sumadia-bôl lesz a germân Sudetenland, a kelta (bajor)
Bohum/Bogum leforditâsa. Germân felé valô fejlôdés a Bôrmerwald,
Bôhmen szavak. (Tehât valami "erdôség"-rôl volna szô. A német
Waldviertel is igy szôl a szomszédsâg, Ausztriâbôl). Ha az avarokrôl,
mint "megmozgatô nép"-rôl alkotunk nyelvészeti fogalmat, vegyiik ide
a csehorszâgi Éger és Iglô vârosneveket, melyek pâijait
Magyaorszâgon az Eger és Iglô vâros nevek mutatjâk ki. Talân
Brurm/Bmo/Berény/Perény is?

Szâmos és szâmtalan magyar, tôbbnyire foldrajzi nevek tartanânak
igényt arra, hogy ide keriiljenek vizsgâlat végett.

Csenger/Csongor; Csongorâd; Csôt, Csut (csut-ka) Csâny, Csenye,
Csuny, Csallôkôz, Csôde, Szatta, Zsadâny stb. Ezek mindegyikének
fonetikai levezetése, még a hangkategôriai képletekben is szétrepitené
e kôzlés kimért kereteit. Mégis annyit ebbôl; CxD/G vagy SxT/D és
ezeknek glottogenetikai rokonsâgât kellene kivizsgàlnunk. (Az x bér-
mely magânhangzô.

Igy ilyen magyar foldrajzi nevek, mint Szilâgy, Zelles (tôlgyes),
Szôllô (Surla-Sulla-Sille) is mutathatnânak valahova?

Ha ezt a témât kérdéssé tudnânk érlelni, akkor a "nemzetkôzi
jellegii ôsszehasonlitâs" eshetôségeiben bizvân ajânlhatô lenne a
perzsa Yangal/angoliDzsungel (ôserdôk) és a jegenye (fa) kôzelebbre
hozâsa. Mârmint pârhuzamos minta/kép: Dodony (tônkhajô) Battonya
(tutaj). Batony (uszô fa)...Klsérô szavak: âr-B6c, tom-Bâc (evezô) Boz-
ôt, bot... és ekkor: Dshunga (kinai vitorlâs hajô) Yacht (hajô) tôrôk:
kaik, magyar: kajak-hajô, eszkimô: kayak, indién: kenu... Azaz:"fâbôl
valô uszôk".

Szinte mondanunk sem kell, de mégis tesszuk, hogy az ôssze-
hasonlitô nyelvészet sem tévedés nélkiili. Tévedések sziikségesek a
téma gazdagitâsa végett

Mindezek elôrevetése kônnyitse meg a zsengellér (erdôigazgatô,
faiskola fonôk), a zsenge (csemete, Som/Somogy, Hâz-zsongârd
szavaink megértését...

Japânban a magyamak (vemakulâr) neve: Sungari, kinaiban:
Sian-halli. És szerepel a magyar ôsiségben a Csângô, akâr Szaka
(szkita, szittya), akâr Dsang rokonsâgaként, ami talân az ôs Cub-dal



lehet eredeztetési ôsszekottetésben. Gyermek csùfolôdô szô: csingâllô
(erdôkemlô), sukorô (erdôsités).

A nemzetkôzi nyelvészet ôsszekôti a Cud népnevet a Tiuda,
Teuton, Tesh-en/Deutsch Tedesco nevekkel. Igy mi is ôsszehozni
igyekeztiink.

*

Az iilés Horvâth Izabella (Skokie, IL) "Ôseink nyomâban Belsô-
Mongôlia pusztâin" cimû elôadâsâval fejezôdôtt be.

A Szabad Magyar Ûjsâgi'rok
Szôvetségének tilése

Stirling Gyôrgy (Arlington, VA) elnôk megnyitôja és beszâmolôja
utân Soôs Jôzsef pénztâros tette meg jelentését. Ezt kôvetôen tôbb
értékes felszôlalés hangzott el. A hazai sajtôrôl Kirâly B. Izabella voit
orszâggyûlési képviselô, Kunszabô Ferenc, a "Hunnia" cimû napilap

Dr. Forrai Pàl (LosAngeles), a "Magyarorszàgért" cimûhetilapkiadà-fôszerkesztôje.
(Ràcz Marra)



foszerkesztôje, dr. Forrai Pàl, az amerikai "Heti Ùj Magyarorszag"
szerkesztôje, Molnàr Viktor, az "Ûj Vilâg" szerkesztôje, valamint
Morvai Ferenc kért és kapott szôt, majd dr. Hasznos Miklôs, a magyar
parlament tagja âllt az elôadôi emelvényre, és vézolta azokat a
keresztény nemzeti eszméket, amelyeknek a soron kôvetkezô 1998-as
vâlasztâsokon érvényesûlniôk kell.

A Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetségének keretében szâmolt be
Gyimesi Gyula, a Szovetség kanadai alelnôke arrôl az ùj kanadai
irodalmi kezdeményezésrôl, amely a Magyar îrôk Vilâ^Iubjânak
megalakulâsârôl és kiadvânyainak kiadâsérôl gondoskodik. A Klub
fofeladatànak tekinti a magyar îrôk mûveinek kiadâsât.

Az ulés elôtt s armak bezàrâsakor Stirling Gyôrgyné Tàrczy
Kovâcs Erzsébet énekelte el a magyar, illetve a székely Hirrmuszt.

A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend,
valamint a Vitézi Rend egyiittes iilése
Nt. Bernhardt Béla ev. esperes, a Szent Lâszlô Târsasâg és

Rend amerikai tôrzsszéktartôja elnôkôlt. Vitéz Szentpétery Lâszlô, a
Vitézi Rend székkapitânya is jelen volt.

W:.



A SzentLàszlô Rend és a Vitézi Rend lovagjai:Ft. Adustos Istvàn, dr. Papp Klàra, Szent
KiràlyiJànos, dr. vitézLengyelAlfonz, BànkutyGéza, nt.Bernhardt Béla, vitéz Bôcsay

Zoltàn, vitézSzentpéteryLàszlô, vitézFalk Viktor. (Szent KiràlyiGyôrgy)



Felkérésre vitéz Bôcsay Zoltân rendkiviil értékes elôadâst tartott
a magyar kirâlyi honvédhaderôk 50 éwel ezelôtti harcairôl és azôta
hozott éldozatairôl.

Vitéz Bànkuty Gézànak és Walterné dr. Papp Klàrànak ér-
demkeresztet, dr. vitéz Lengyel Alfonznak lovagkeresztet adomâ-
nyozott a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend.



XIII.

A MAGYAR NEMZETI

vilAgtanâcs

november 26-ân, szombaton délutân 2 ôrai kezdettel nyilvânos gyûlést
tartott vitéz Martonfalvay Hugo, a Vilâgtanâcs elnôkének vezeté-
sével.

A megjelentek kôszôntése utén az elnôk beszémolt a Vilâgtanâcs
elmùlt évi tevékenységérôl. Ismertette a Vilâgtanâcs 1994. jùlius 4-i
Hom Gyulâhoz intézett memorandumât, amely kifejezésre juttatta az
emigrâciô mélységes aggodalmât a késziilô ùn. "alapszerzôdésekkel"
kapcsolatban hazânk elszakitott teriileteinek az utôdâllamok részére
tôrténô végleges âtadâsa kérdésében. Amémorandum egybenjavaslatot
tett a Kârpât-medence térségének békés elrendezésére (vâlasz a memo-
randumra nem érkezett). Tovâbbâ kôszônetet mondott az Elnôki

Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs: vitézMartonfalvay Hugo elnôk, az MHBKKôzponti
vezetôje, dr. Jajczay Frigyes (Edmonton, Kanada) Walter Istvàn, a Kanadai Magyar

Szôvetség képviseletében, vitéz Zolcsàk Istvàn, az Erdélyi Vilàgszôvetség elnôke (Brazilia),
a MNVT elnôkségi tagja.



Tanâcs azon tagjainak, akik nemzeti és nemzetkôzi fôrumokon a
magyarsâg érdekeit képviselték és azokért felléptek. Kûlôn kôszônetét
fejezte ki Zolcsàk Istvànnak, az Erdélyi Vilâgszôvetség elnôkének
(Brazilia) az erdélyi magyarsâg nemzeti jogaiért hosszù évtizedeken
keresztul szôban és iràsban, valamint a sajtô és propaganda minden
eszkôzével folytatott fâradhatatlan ktizdelméért.

Dr. Jajczay Frigyes (Kanada) vâzolta a Kàrpât-medencében a
magyar faj hosszù évtizedek ôta tartô tômeges kipuszlitasât és annak
megfékezésére a MNVT részérôl siirgôs intézkedéseket tart szukséges-
nek. (L. elôadâsât az 52. oldalon.)

vitéz Bozsoki Jànos, a Zûrichi Magyar Egyesiiletek ûgyvezetô
einôke javaslatot teijesztett elô a kulfoldi magyarsâgnak a hazai
nemzeti szellemû ellenzékkel valô ôsszefogésâra, szoros egyiittmûkô-
désére, egymâs téjékoztatésâra, kôzos stratégia kialakitâsâra. Javaslatât
kivonatosan a kôvetkezôkben ismertetjûk:

JAVASLAT AZ ELLENZÉKI EGYÛTTMÛKÔDÉS
MEGTEREMTÉSÉRÔL

Aki figyelemmel kiséri a magyarorszagi politikai eseményeket,
mint mi is, aimak biztosan feltûnt az utôbbi idôkben, hogy szaporod-
nak bizonyos ellenzéki megnyilvânulâ'sok, mozgâsok. "Ellenzéki
kerekasztalok" megalakitasârôl, "vâlasztâsi szerzôdések" megkôtésérôl
olvashatunk, de nemcsak a parlamenti pârtok, hanem mâs ellenzéki
szervezetek vezetôi kôzott is.

Az ellenzékieknél a vâlasztâsi egyiittmûkôdés târgyâban 2 pôlus
alakult ki. Az egyik az MDF, a KDNP és a Fidesz parlamenti ellen-
zéket foglalja magâban, a mâsik pedig a Fiiggetlen Kisgazdapârtot és a
MŒP-et kôti ôssze, tôbb kisebb ellenzéki szervezettel egyutt.

De mit teszUnk mi, illetve mit kellene nekiink, a kûlfôldôn élô
magyar vezetôknek tenniôk?

A hazai ûjabb vâlasztâsok eredményének kôvetkeztében a nyugati
szabad vilâgban élô magyarsâgot ismét "emigràciôba " kényszeritették
(szavazati jogânak megtagadâsa, fôleg a mostani komânykoaliciô
pârtjai âltal; csak 10,5 milliô magyar létének kormâny âltali elisme-
rése, stb.), ami szâmunkra, ha tôrôdni akarunk az orszâg és magyarsâg
helyzetével, ellenzéki szerepetJelent!

Jôl ismerve az ùj kormânykoaliciô tagjainak "szârmazâsât", egye-
sek elôdeinek mûkôdését az orszâg és a nép anyagi és erkôlcsi életének
tônkretételében, leziUlesztésében...tovâbbâ az eddigi kormânyzati in-



tézkedéseiket és lassan kibontakozô terveiket, szinte kôtelességiinkfel-
vàllalni az ellenzéki szerepet, amelyszerintem un. "lojalis ellenzéket"
jelentene. Azaz a kormànykoaliciô olyan intézkedéseit, amelyek—
megitélésunk szerint—az orszàg vagy a nép, tovâbbâ a kisebbségben
élô honfitàrsaink érdekeit, javât szolgàljàk, ezeket elismerjûk és
lehetôségeink szerint tâmogatjuk. Viszont olyan kormânyintézke-
déseketvagyparlamenti dôntéseket, amelyek az orszàgJavât, a nép és
kisebbségben élôk sorsât—szerintUnk—nehezitik, azokat elitéljiik és
igyekszunk lehetôségeink szerint ezek ellen harcolni, melyhez
kulônbôzô eszkôzôk âllnak rendelkezésilnkre.

De, hogy e szerepet jobban és eredményesebben tudjuk ellàtni,
feltétlen szukséges minél szorosabb egyiittmûkôdés a hazai
parlamenti- és târsadalmi-ellenzéki szervezetekkel, tovâbbâ a
kisebbségi magyar szervezetekkel, illetve ezek vezetôivel valô
kapcsolatfelvétel minél elôbbi kiépitése. Aztân ezekkel a szukséges,
rendszeres, kôlcsônôs tâjékoztatâs megszervezése és a fontosabb kôzôs
tevékenységek ôsszehangolâsa. Azaz egy nagy ôsszefogô ellenzéki
koaliciô megteremtése ("Magyar Nemzeti EllenzékiKoaliciô"?).

Az emigrâciô vezetôi, szerintem, vilâgosan lâtjâk, hogy a hazai
mostani âldatlan helyzet megvâltoztatâsâra a gyônge parlamenti
ellenzéki pârtok ereje nem elégséges. Ezt feltétlen hathatôsan
erôsiteni kell az egyéb ellenzéki pârtok és szervezetek
"tômegerejével", tovâbbâ a kisebbségben élô magyar vezetôkkel és a
nyugati ellenzéki emigrâciôval. Igazi nagy vâltozâs csak egy nagy,
széleskôru nemzeti ôsszefogâstôl vârhatô!

Egy ilyen ôsszefogâs legfontosabb része természetesen a hazai
ellenzéki erôk megszervezése a kôzôs munkâra, a parlamenti ellenzék
vezetésével. Tehât râjuk hârul a legnagyobb munka ellâtâsa, amelynek
segitéséhez szukséges a mâsik két csoport, a kisebbségiek és
emigrânsok kiviilrôl valô témogatésa is.

Itt kulônôsen mi, a nyugatiak segithetnénk a hazaiaknak az
ôsszefogâs megteremtésében, a mi kûlônféle "barâti" és egyéb otthoni
ôsszekôttetéseink segitségével. De elôbb, természetesen nekiink is
rendezni kellene sajât sorainkat, a nyugati szervezetek e célbôl valô
ôsszefogâsâra.

Ha aztân ez mâr nagyjâbôl sikeriilt, azaz szâmithatunk mâr a
jelentôsebb nyugati magyar szervezetek vezetôinek tâmogatâsâra, és
azt egy jôl mûkôdô, koordinâlô kôzponttal, titkârsâggal irânyitani
tudjuk, akkor haladéktalanul el kell kezdeni az elôbb emlitett hazai
segitséget, pl. egyes nagyobb csoportok egymâssal valô kibékitését.



âltalâban az egyuttmûkôdés kiépitését, az âllandô és sziikséges kap-
csolattartas érdekében.

Ez utôbbihoz pedig elengedhetetlenul szukséges egy hazai iroda
minél gyorsabb felâllitâsa, azaz egy ôsszekôtô és kôlcsûnôs tàjékoz-
tatàsti kôzpont létesitése és mùkôdtetése. Ennek feladata lenne, tôbbek
kôzott az emigrâciôs és kisebbségi vezetôk rendszeres tàjékoztatàsa a
hazai eseményekrôl — fôleg azokrôl, amelyeket a liberâlis média
elhallgat. Kôlcsônôsen kicserélné az emigrâciôs tapasztalatokat és
ôsszehangolnâ elképzeléseiket a hazai partnerekkel és a kisebbségi
vezetôkkel egyarânt.

Mâsik fontos feladata lenne e kôzpontnak; tartani az âllandô
kaj)csolatokat a hazai ellenzéki pârtokkal és szervezetekkel, azok
munkâikrôl, elgondolâsaikrôl és terveikrôl rendszeresen tâjékoztatnâk
a kiilfbldi partnereiket.

Tehât kedves Barâtaim, ha nem kôzômbôs elôttetek hazânk és
népûnk mostani sorsa és jôvôje, akkor nekunk is el kell kezdenunk
valami komolyat, a mai âldatlan helyzet javitâsa vagy esetleges vâl-
toztatâsa érdekében, mert a jelek szefint, a hazai ellenzéki vezetôk ezt
el is vârjâk tôlùnk.

Az elhangzott elôteijesztéseket szâmos felszôlalâs és hozzâszôlâs
kôvette ésélénk vita alakult ki, kulônôsen a hazai helyzetet illetôen.

vitéz Serényi Istvàn (Bées, Ausztria) szerint a magyar nép
nyomasztô életkôriilményei miatt nem tudott mindeniitt ùgy szavazni,
mint szeretett volna. Hangsûlyozta tovâbbâ, hogy az emigrâciônak
igenis kotelességei vannak, legfoképpen az otthoni ifjùsâggal szemben.
Meg kell talâlnunk a hozzajnk vezetô utat a kultùra és a sport teriiletén
is. A MNVT kôvetkezô ulésének e kérdés érdemleges megvitatâsa
egyik legfontosabb pontjânak kell lennie.

Hovâty Istvàn, Andahàzy Géza és vitéz Zolcsàk Istvàn a
magyar hadsereg jelenlegi âllapotârôl fejtették ki véleményiiket és
aggôdâsukat a hadsereg létszâmânak csôkkentése és felszerelésének
elégtelensége miatt és kiilônôsen azért, hogy a magyar iQùsâgot az
elmùlt évtizedek alatt nem nevelték hazafias szellemben, tehât
hiânyzik belôliik tettekre képes hôsies hazaszeretetûk, megemlitve
ezzel szemben az izraeli hadsereg ma a vilâg legnacionalistâbb és
Svâjccal egyiitt a legjobban felszerelt katonai szervezete.



Péterffy Gyôngyi (Marosvâsârhely) kérte, hogy a Vilâgtanâcs
célkitûzéseit ùgy hatarozza meg, hogy minden magyar visszanyer-
hesse emberi és nemzeti jogait.

Még tôbb felszôlalâs hangzott el, tôbbek kôzôtt Tôth Kàlmàn
New York-i magyar râdiôtulajdonos és Bôszôrményi Sàndor részérôl.

*

Az elôadâsok, hozzészôlâsok elhangzâsa utân a Vilâgtanâcs
elnoksége a Tanâcs szervezeti kérdéseit vitatta meg és a beteijesztett
javaslatok értelmében elnôki hatârozatâban: vitéz Bozsoki Jânos târs-
elnôkôt németorszâgi, fîdrdcz Jôz^e/târselnôkôt svâjci, dr. Szén Jôzsef
târselnôkôt franciaorszâgi, vitéz Zolcsàk Istvàn târselnôkôt magyar-
orszâgi fomegbizottjânak nevezte ki, valamint felâllitja a Tanâcsadô
Testiiletet, amelybe meghivhatô minden kiemelkedô munkât végzô
magyar.

*

A Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs az 1995-ik esztendôre vitéz
Zolcsâk Istvân javasiatâra és vitéz Bozsoki Jânos tâmogatâsâra egy-
hangùlag ismét vitéz Martonfalvay Hugôt vâlasztotta meg az elnôkség
elnôkévé.

Végezetiil a Magyar Kongresszus és a Magyar Nemzeti Vilâg
tanâcs kôzôs hatârozatot hozott, amelynek angol szôvegét Hon.
Robert K. Dornan (Kalifomia) (magyarbarât USA képviselô)
ismertettte az amerikai Congressional Record 1995. febmâr 2-i
szâmâban.

Alâbbismertetjiik a hatârozat magyar és angol szôvegét.



A MAGYAR KONGRESSZUS

ÉS
A MAGYAR NEMZETI VILÀGTANÀCS

HATÂROZATA
A trianoni és a pârizsi békeszerzôdésekkel az anyaorszâgtôl el-

szakitott magyarség kisebbségi sorsa bebizonyitotta, hogy România
keretében a kisebbségek sem mint egyének, sem mint népek nem
élhetnek emberhez méltô életet.

A tôrténelmi roman nacionalista kisebbségi iildôzések kôvetkez-
tében a moldvai magyarsag mâr nem szerepel a roman hivatalos
statisztikâban. Az ôtven éwel ezelôtt Româniéban élô kb. egy milliô
zsidôbôl mâr csak mindôssze hùszezer zsidô maradt Româniâban.

Ôtven éwel ezelôtt Româniâban kb. 800 ezer német lakos élt, ma
mâr csak 100 ezren vannak.

A Trianoni Békediktâtum ôta a român internâlôtâborokban
megsemmisitett, valamint Româniâbôl elmenekult magyarsâg szâma
meghaladja az egy milliôt. Napjainkban Româniâban a româk
(cigânyok) szâma kb. ôt milliô. A hivatalos român statisztikâban csak
pâr szâzezer szerepel.

Az itt leirt tények ismeretében, a Magyar Nemzeti Vilâgtanàcs és
a Magyar Kongresszus, az Amerikâban és a Nyugaton élô tôbb, mint
két milliôs magyarsâg nevében kéri a magyar kormânyt, és az Eurôpai
Biztonsâgi és Egyuttmûkôdési Konferencia kormânyait, hogy az
eurôpai stabilitâs és az emberi szabadsâgjogok érdekében a trianoni és
pârizsi békeszerzôdésekkel a magyar anyaorszâgtôl erôszakkal elszaki-
tott kb. 2.5 milliô erdélyi magyarsâg sorsât az eurôpai demokratikus
normâknak megfelelôen Svâjc és Belgium példâja alapjân egy olyan
ônâllôsitott Erdély keretében rendezzék, ahol a magyarok, németek,
românok és mâs ott élô nemzetiségekkel egyiitt târsnemzetként gyako-
rolhatjâk ômendelkezésijogaikat.

Cleveland, Ohio, USA., 1994. november 25.

A megbizottak alâlrâsai:

vitéz Martonfalvay Hugô

Dr. Nâdas Gyuta

Dr. Jajczay Frigyes

Alâirâsoka magyar szôvegnél:
vitéz Bozsoki Jànos

Bôrocz Jôzsef vitéz Zolcsàk Istvàn
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HUNGARIANS IN THE WEST CALL FOR TRANSYLVANIAN

SELF-DETERMINATION

HON. ROBERTK. DORNAN

ofCalifornia
in the House ofReprésentatives

Thursday, February 2, 1995

MR. DORNAN. Mr. Speaker, the American Hungarian Congress and
the Hungarian Congress and the Hungarian National World Coimcil
held a joint meeting and conférence in Cleveland, OH on November
25, 1994, and passed a joint resolution regarding the sad situation of
the Hungarians and other minorities in Transylvania - Remania.

While I realize the practical obstacles standing in the way of such
a resolution of the ethnie question in Tansylvania, I would like to call
the attention of my colleagues to the thoughtful and bold proposai the
resolution is advancing. There is no question that the tangles ethnie
issue which the post-communist govemment of Président Iliescu seems
to be incapable, or unwilling to solve, needs courageous and new
initiatives which can point the wayto a resolution which ail the parties
are able to leave with.

AMERICAN HUNGARIAN CONGRESS

AND HUNGARIAN NATIONAL WORLD COUNCIL

RESOLUTION

Whereas, the history of the Transylvanian Hungarians, ever since
they were separated from the Hungarian Nation by the Trianon and
Paris peace treaties and became a national minority in Romania,
clearly demonstrates that they can neither individually nor as an ethnie
group exist in Romania imder acceptable hmnane conditions; and

Whereas, in addition, as a resuit of Romanian nationalist
discrimination and persécution, the Csango-Hungarians of Moldavia
are no longer listed on officiai Romanian statistics; and

Whereas, fifly years ago, about one million Jews lived in
Romania, and today number less than 20,000; and

Whereas, fifly years ago, about 800,000 Germans lived in
Romania, and today their number is about 100,000 and



Whereas, at the présent lime, the number of Romas (Gypsies) in
Remania is about five million, but Remania statistics recegnize enly a
few hundred theusands; and

Whereas, since the Peace Treaty DIKTAT OF TRIANON, Hun-
garians whe perished in Remanian interment camps er fled the
ceuntry are estimated te be a mere than ene million;

Therefere, in the knewledge ef the abeve facts, The Hungarian
National Werld Ceuncil and the American Hungarian Cengress
requests, in the name ef the mere than twe million Hungarians living
in the United States ef America, and ether ceuntries ef the Western

Werld; that be it

Reselved, that the Gevemment ef Hungary and the ether gevern-
ments ef the Conférence en Security and Ceeperatien in Europe secure
the centinued existence ef the 2.5 million Transylvanian Hungarians
(whe were separated frem the Hungarian metherland by the Trianen
and Paris peace treaties) in accerdance with Eurepean démocratie
nerms (e.g. Switzerland and Belgium), se that within the framewerk ef
an independent Transylvania the Hungarians, Germans, Remanians,
Gypsies and ether ethnie greups may exercise their self-determinatien
and rights as asseciated nations.

In witness thereef, signed in Cleveland, CH., in the United States
ef America, this 25th day ef Nevember, 1994.



MAGYAR NEMZETI VILAGTANÂCS

Kôzponli Hivatal
2631 Copley Road, Akron, OH 44321, USA

"Egy nemzet nincs megalàzva azzal, hogy
legyôzték, vagy ha alàirt—késsel a torkàn—

egy végzetes békeszerzôdést. Becstelenné vàlik
azonban, ha nem tiltakozik, ha tônkretételéhez

maga is hozzàjàmlàsàt adja.
Nem a vesztés a bukàs, hanem a lemondàs. "

(Déclassé francia kûlûgyminiszler)

Hom Gyula ùmak,
Magyarorszàg miniszterelnôke
Budapest

Miniszterelnôk Ûr!

A kôzelmùltban értesultûnk a kiilfoldi lapoknak adott inteijùirôl,
amelyekben a szomszéd âllamokkal kialakîtandô viszonyrôl nyilat-
kozott.

"Szomszédainkkal—mondja a Corriera de la Serra cîmû olasz
lapban—a tôrténelmi megbékélés hîvei vagyuuk, ami azt jelenti, hogy
félre kell tenni a sérelmeket és dolgoznunk kell a hatârok sérthetet-
lenségét kimondô és az etnikai kisebbségek jogait védelmezô szerzô-
dések eléréséért. Ha nem lenne jô kapcsolataink a szlovâkokkai és a
românokkal, nagyon nehéz lenne seglteni a hatârokon tùl élô magya-
rokon".

Véleményiink szerint az etnikai kisebbségek jogait védelmezô
szerzôdések megkôtésének nem elengedhetetlen elôfeltétele a hatârok
sérthetetlenségének kimondâsa, mert ha annak elfogadâsâra kénysze-
riilnénk, akkor az zsarolâsnak minôsiilne.

A zsarolâs tényâlladéka akkor forog fenn, ha erôszakkal vagy
fenyegetéssel âldozathozatalra, valaminek a megtételére, illetve eltû-
résére kényszeritenek valakit. Az etnikai kisebbségek jogainak
védelme ma mâr kultùrâllamokban a nemzetkôzi jog âltal biztositott
kovetelmény, jelen esetben pedig a kisebbségi Jogok megadâsânak
igérete joglemondô teruleti oncsonkitâsra kényszeritené a szuverén
âllamot.

A Die Welt-nek adott nyilatkozatâban pedig kijelenti Miniszter
elnôk Ur, hogy "én csak tiz és fél milliô magyar miniszterelnôke



lennék". A berlini ùjsâg szerint a szocialista kormâny fontosabbnak
tartanâ a szomszédos orszâgokkal valô viszonyt, az ott élô magyar
kisebbségekhez fûzôdô viszonynâl. A budapesti kijelentések nyomân
teljes rezignâltsâg és ùjabb kivândorlâsi hullâm kôvetkezhetik be, - iija
a Die Welt.

Szâmunkra érthetetlen, hogy Miniszterelnôk Ùr csak tiz és fél
milliô magyar miniszterelnôke akar lenni, valamint ôt milliô magyar
jogi és érdekképviseletérôl lemond.

Kéqiik, hogy mielôtt bârmi joglemondâst tenne a Miniszterelnôk
Ûr, nemzetkôzi jogi szakértôinkkel azt megtârgyaini sziveskedjék.
Miniszterelnôk Ûr meggyôzô bizonyitékét adta pragmatikus politikai
gondolkodâsânak akkor, amikor a vasfïiggônyt elsônek gôrditette fel.
Ugyanilyen fordulattal elkeriilhetné a joglemondâst megbélyegzô
tôrténelmi felelôsségét és egyben eleget téve az idôk parancsanak, a
Kârpât-Duna-medence népei egyiittélésének az alapjât is megvetné,
biztositva a térség reneszanszât, ha az érintett âllamokkal egy federativ
âllam alkotâsét célzô târgyalâsok megkezdését kezdeményezné.

Mert a kisâllamosdisâg idejétmùlt, sovinizmusa szôges ellentétben
âll, egyrészrôl az eurôpai integrâlôdâsi folyamattal, lâsd az egységes
eurôpai fîzetô eszkôz kuszôbôn allô megvalôsitâsât, mâsrészrôl a
Kârpât-Duna-medence geopolitikai tâjegységének a valôsâgâval, amely
bûntetleniil nem bonthatô fel, lâsd a Trianonban és Pârizsban ismétel-
ten ôsszetâkolt Csehszlovâkia és Jugoszlâvia szétesését. Kelet-Kôzép-
Eurôpa népeinek bekapcsolôdâsa az Eurôpai Kôzôsségbe csakis fede-
râlizmuson alapulô regionâlis egységekként tôrténhetik, mert enélkul a
nagy Nyugat-eurôpai âllamokkal szemben szuverénitâsuk és egyben
ônrendelkezési joguk lényeges csorbât szenvedne és Kelet helyett
Nyugat kiszolgâlôivâ vâlnânak. Regionâlis egységet pedig nem lehet a
tâjegység geopolitikai valôsâga ellenére létrehozni, mikroetatizmus
sovinizmusa pedig ezt eredményezné.

Végeredményben nincs sziikség joglemondâssal biztositani a
magyar kisebbségek jogait akkor, amikor a trianoni és pârizsi béke-
diktâtumok biztositjâk a kisebbségi jogokat, amit a mesterségesen
létrehozott utôdâllamok soha nem tartottak be, tehât az egyoldalù
ùjabb joglemondâs értelmetlen és a magyarsâg elârulâsât jelentené.

A Kârpâtok ôvezte Duna-medence tâjegységi képletét tôbbek
kôzôtt felismerte még 1919 januâijâban budapesti tartô^odâsa sorân
Archibald C. Coolidge, a Harvard egyetcm tôrténelem tanâra, aki az
amerikai békebizottsâgnak tett jelentésében megâllapitotta, hogy
"Magyarorszâg természetes fôldrajzi és gazdasâgi egységet képez.



nagyobb mértékben, mint bârmelyik eurôpai âllam, kivéve Nagy-
Britanniat". Coolidge felismerte, hogy az orszâg folyamrendszere és az
élelmiszer termelô, valamint az iparvidékek kiegészitik egymâst és
ezért "Magyarorszàg mint egység kezelendô". (F. Deék, Hungary at
the Paris Peace Conférence, EKDC. 7, p. 389.)

Az 1789-es francia forradalom véget vetve az eurôpai feudâliz-
musnak, egyenlô jogokat biztositott a nép minden rétegének, kialakitva
ezzel a modem nemzet fogalmât, amelyben nemcsak a kivâltsâgosak
rendelkeztek politikai jogokkal, mert az ùj rend belevonta az egész
nemzetet az àllami élet folyamatéba.

Sajnos, ez a nagy vâltozâs csak az egynyelvû orszâgoknak ked-
vezett, de a tôbbnyelvûeket, mint a Habsburg Birodalmat, alapjaiban
renditette meg. A nacionalizmus ereje centrifugâlisan hatott és szét-
bomlasztotta a birodalmat, jô példâul szolgâlva a tôrténelem felbomlési
folyamatânak. Viszont az ENSZ, a NATO, az Eurôpai Kôzôsség és a
Kanadai - Egyesiilt Àllamok - Mexikô Gazdasâgi Uniôja az egyesiilés
folyamatât példâzza.

A nacionalizmus sokszor sovinizmussa fajult kiméletlen és tùl-
fûtôtt dinamikâja alakitotta jôrészben Eurôpa 19. és 20. szàzadi
tôrténelmét és termelte ki a pânszlâvizmus, a dâkoromân és pân-
szerbizmus gyilkos tùlkapâsait.

A soviniszta ideolôgia megszâllottjai kiszabadulva a szoyjet vas-
markâbôl, ùjult erôvel fogtak neki nemzeti mitosszâ magasztositott
tévtanaik embertelen eszkôzôkkel tôrténô megvalôsitâsâhoz, az emberi
jogokat fennen hirdetô Nyugat emyedt statisztâlésa mellett.

Az Egyiittélés Politikai Mozgalom 1993 mârciusâban Komârom-
ban a "kisebbség" helyett a "târsnemzet" fogalmât vetette be a magyar-
sâg jogaiért folyô kiizdelembe, amely tôbbet jelent, mint a kisebbségi
lét, de nem kevesebbet, mint Szlovâkia helvetizâlâsât. A târsnemzeti
kategôria politikai jellegû is és az alkotmâny ugyanazokat a jogokat
adja meg az egyik nemzetnek, mint a mâsiknak.

A helvetizâlâs gondolatat elôzôleg mâr dr. Majlâth Istvân is fel-
vetette, elôtte pedig dr. Arved Grebert, a szlovâk értelmiség Svâjcban
élô kôzirôja is. (Sisa Istvân, Nemzet hatârok nélkiil, p. 89.)

A trianoni békeszerzôdés a magyar kirâlysâgot darabokra szag-
gatta, 325.411 négyzetkilométerbôl csak 92.963 négyzetkilométer
maradt meg. Teriilete 72 %-ât az utôdâllamok kaptâk meg. 21 milliô
fonyi lakossâgânak, amelynek tôbbsége magyar volt (!) 64 %-ât veszi-
tette el, kôztiik tôbb mint 3.5 milliô magyart. A Magyarorszâgnak



megmaradt 92.000 négyzetkilométer teriileten a lakossâg szâma 7
milliôra rugott. Csupân România 92.000 négyzetkilométer teriiletet
kapott, tôbbet, mint ami megmaradt Magyarorszégnak. Csehszlovâkia
kapott 63.000, Jugoszlâvia 20.551, hozzéadva Horvât-Szlavôniât
42.541 négyzetkilométerrel, amely 800 éven ât Magyarorszàg târs-
orszaga volt. (Dr. Bodolai Zoltân és Csapô Endre, The Unmaking of
Peace, Peace Treaty of Trianon, 2nd. ed. 1980, p. 24-25.)

"Eurôpa legtôkéletesebb foldrajzi és gazdasâgi egysége Magyar
orszàg és ezt az orszâgot kivânjâk most darabokra tépni. Az elvâlasz-
tandô népeket arra itélik, hogy magasabb szintû civilizâciôjukat egy
alacsonyabbra cseréljék fel. Mindennél is rosszabb, hogy ôket—akâr a
barmok bizonyos fajtéjât—, 3.5 milliô tiszta magyart és 1.5 milliô
német eredetû magyart egyik âllambôl a masikba kényszerltenek
anélkul, hogy véleményuket meg is kérdeznék" (Lord Newton).

"A nagy békebirék nem ismerték azon nemzetek néprajzânak,
fbldrajzânak és tôrténelmének alapelemeit, amelyeknek sorsât
rendezniôk kellett. Wilson pl. âllandôan ôsszetévesztette a szlovâkokat
a szlovénekkel, Lloyd George semmivel sem volt tâjékozottabb. Kôz-
rndomâsù, hogy Clemenceau elképesztôen tudatlan volt mindennel
kapcsolatban, amely kiviil esett a francia tôrténelem és belpolitika
hatârain". (Henry Pozzi, Les Coupables, p. 313, Paris, 1934.)

David Lloyd George, angol miniszterelnôk, beismerte egy—a
londoni Guild Hallban 1928. oktôber hô 7-én mondott—^beszédében,
amit emlékirataiba is bevett, "a teljes okmâny- és adattâr, amit egyes
szôvetségeseink szolgâltattak nekûnk a béketârgyalâsok sorân, hazug
és hamisitott volt. Hamisitvànyok alapjân dôntôttiink". "Megdôbbentô
a vâd, aminek a jelentôségét sohasem értékelték ki kellôen, de amely a
szovetséges târgyalô felek felelôsségét is felveti" - fïïzte hozzâ Pozzi.
(Henry Pozzi: La Guerre revient, Paris, 1933, p. 137.) "Megdôbbentô
vâd, amelyrôl eddig nem tettek emlitést", iija Pozzi, amelyben a
târgyalô antanthatalmak felelôsségére utal. Nem vették észre Prâga,
Bukarest és Belgrâd kikuldôtteinek cseleit és hazugsâgait, fantasztikus
statisztikâit, amelyek Trianonban végiilis a diplomâcia tôrténetének
legigazsâgtalanabb békéjét csinâltâk", (Pozzi, uo.)

A szomszédainkkal valô egyiittélésnek van azonban napos oldala
is, Grôza Péter, România miniszterelnôke (1945-1959) mondta:
"Nekiink, românoknak szakasztott olyan érdekunk a kettônk barâtsâga,
mint a magyaroknak, akiknek ôszintén nyiijtottam barâti jobbot".
(Sisa, p. 46.)



Benes, a legnevesebb cseh tôrténész, Frantisek Palacky vélemé-
nyét hangoztatta, aki 1848-ban az Osztrék—Magyar Birodalomrôl
prôfétai jôvôbe lâtéssal azt îrta; "Ha nem létezne, fel kellene talélnunk.
Ausztriânak kis kôztârsaségra valô felosztâsa meghivâst jelentene a
német és orosz imperializmus szâmâra". Csehszlovâkia mésik alapitô
atyja, Masaryk, a "Cseh kérdés" cimû kônyvében ezt îrta: "Ha Ausztria
egy eurôpai ôsszeûtkôzésben vereséget szenvedne és felbomlana,
minket bekebeleznének Németorszâgba, amely mellett ezer éve élùnk".

Frantisek Palaczky igy ir: "A nemzeti egyenjogùsâg elve évsza-
zadok sorân sehol sem jutott jobban érvényre és sehol sem volt jobban
biztositott, mint Magyarorszâgon". (Prâga, 1907.) Palaczkjl a cseh
tôrténetirâs "great old man"-jének tekintik.

Ezek szerint 896 és 1918 kôzôtti 1022 éves egyuttélésiink "el-
nyomatâsànak" meséjébôl leirhatunk mint légbôl kapott valôtlansâgot,
952 évet, marad még 79 év... Ezt a 70 évet... csehsdovâk tôrténészek,
Haufler, Courtsak és Krâl megvizsgâltâk...az eredményt Zempis-
Cseszkoslovenska mûvekben tették kôzzé Pràgâban 1960-ban. "Aimyi
bizonyos—iijék—, hogy az 1921. év elôtti 150 év alatt a szlovâk—
magyar nyelvhatér inkâbb a szlovâkok javâra valtozott meg". Micsoda
nemzetiségi elnyomâs az, amelynek sorân az elnyomott népnek môd-
jâban volt az elnyomô nép kârâra teijeszkedni? (Sisa, 236)

Jellemzôen nyilatkozik Hlinka pâter a cseh megszâllâs utân: "E
rôvid idô alatt, 3 hét, tôbbet szenvedtiink az erôszakos csehektôl, mint
a magyaroktôl ezer esztendô alatt", mondta Bonshal ezredesnek. Majd
igy folytatta: "Benes egy becsvâgyô csibész, aki még a lengyel
Teschent is el akaija nyelni".

Kôzép-Eurôpa fôderalizâciôjânak gondolata nem ùj keletû, mâr az
Ârpâdok, a cseh premislidék és a lengyel piasztok dinasztikus poli-
tikâja egy fuggetlen Kôzép-Eurôpa megalakitâsâra tôrekedett, amely
azonban az egyiittmûkôdés hiânyâban, Nyugat vagy Kelet beavat-
kozâsa miatt vagy a tatâr és tôrôk tâmadâsa miatt, nem sikerult. Egy
rôvid idôre mégis megvalôsult, amikor II. Ulâszlô cseh és lengyel
kirâly 1490-ben magyar kirâly lett és uralkodott egy Jagellô szôvetsé-
ges uniô felett, amely azonban rôvidesen felbomlott belsô széthùzâs és
a tôrôk gyôzelmek miatt. (Wagner Ferenc)

Kôzép-Eurôpa tôrténelme egy âllandô kiizdelemrôl tesz tanùsâgot
a keleti és nyugati nagyhatalmak terjeszkedésével szemben. Ezt bizo-
nyitja Magyarorszâg és Csehorszâg kiizdelme a Német-rômai Biroda-



lom beolvasztô politikâjâval szemben, Magyarorszâg, Lengyelorszâg és
Moldva ellenâllâsa a tatâijâraskor; Magyarorszâg, Wallachia, Szerbia
és Horvâtorszag harca a tôrôkkel szemben. Ez a kuzdelem folytatôdik a
HabsburgokkaI és az orosz cârokkal, valamint a 20. szazadban tâmadô
diktatùrâkkal szemben.

A szovetséges ùj âllamrendszer—foderâciô—az âllamszôvetségek-
bôl, konfbderàciôkkbôl fejlôdôtt ki, amelyek egy fenyegetô ellenséggel
szembeni védelem céljâbol alakultak, az alkotô âllamok autonômiâjâ-
nak megtartâsâval. (Toward a New Central Europe. Ed. by Francis F.
Wagner, p. 1-2.)

Kôzép-Eurôpa fôderalizâciôjânak focélja az, hogy kibékitse a
nemzetiségeket a geopolitikailag szervesen ôsszefïiggô teriiletek kôzti
gazdasâgi és politikai hatârok jelentôségének lényeges csôkkentésével,
megteremtve ezzel az egymâsra utalt népek érdekszôvetségén alapulô
târsnemzeti kôzosségét, hasonlôan az Ausztria és Magyarorszâg kôzôtt
az I. Vilâghâborùig feimâllt szôvetséghez, ami mindkét orszâg javât
szoigâlta. Mindkét âllam egymâstôl fuggetlen jogi és belpolitikai
rendszerrel rendelkezett, annak ellenére a kôzlekedés és a kereske-
delem teljesen szabad volt.

A technolôgia, iparosodâs és civilizâlôdâs olyan elôrehaladott,
hogy egy nagy és szabad gazdasâgi tér nélkulôzhetetlen elôfeltétele
minden dunai nép létezésének. Fiiggetlenség a dunai térségben regio-
nâlis konfbderâciô vagy foderâciô nélktil manapsâg el sem képzelhetô.
Mivel jelenleg a germân és orosz erôk képtelenek Kôzép-Eurôpât
uralmuk alâ hajtani, igy a dunai térség foderalizâlâsa tôbb, mint
idôszerii.

Semmi annyira nem jellemzô a mai vilâgra, mint az a szakadék,
amely a technolôgiai vivmânyaink és a nemzetkôzi kérdéseink elavult
megoldâsa kôzôtt tâtong. Egyes népek a 21. szâzad kiiszôbén még
mindig a 18. szâzad sovinizmusânak a jegyében élnek és faji felsôbb-
rendûséguk paroxizmusâban maguk alâ tipoijâk a mâs véleményen
levôket.

Attôl a néptôl, amely oly sokszor fogott fegyvert nemcsak a sajât,
de mâs nemzetek szabadsâga védelmében is, mint a magyar, nem kell
félteni mâs népek szabadsâgât, mert az sajât vére hullâsa ârân tanulta
meg azt becsulni. Ezt Kôzép-Duna medencéjének népei tudjâk a leg-
jobban, akik jôrészben osztoztak a magyarok sorsâban és ez a tôrté-
nelmi, de egyben geopolitikai sorskôzôsség az alapja a Duna-meden-
cében létesitendô foderâciônak.



Magyarorszâgot vesztett héborùk utân szaggattak széjjel. Az utôd-
âllamok ônmaguktôl bomlottak fel, mert korszerûtlen nemzeti âllamot
kisérelnek meg fenntartani, a tôrténelmi magyarsâgviszont foderâciôs
âllamot kivân veliik alkotni.

Mindezek utân nagyon kéijùk Miniszterelnôk Urat, hogy utôd-
âllamainkkal a jelenlegi hatârok véglegesltésére szôlô szerzôdéseket ne
kôssôn. Sziikségtelennek és nagyon végzetesnek tartottuk mâr az elôzô
magyar kormâny âltal megkôtott ukrân—magyar szerzôdést, amely a
jelenlegi hatârok véglegesitésével ôrôk idôre lemondott errôl az
orszâgrésziinkrôl, holott az mâr nemzetkôzi jog szerint nem tartozott
Ukrajnâhoz.

Az elmùlt 70 év bebizonyitotta, hogy a trianoni kényszerû béke-
kôtés âltal elszakitott teriileteink ôsmagyar lakossâgânak sorsa—a
ktilôn szerzôdésekbe foglalt nemzeti jogaik biztositâsa ellenére—az
iildôztetés legkegyetlenebb môdjai, kitelepités, erôszakos beolvasztâs,
elviselhetetlen életuk miatt a kivândorlâs és az ôngyilkossâg lett és ma

A hatârok véglegesitése esetén ez a folyamat még jobban a
magyarsâg végleges kiirtâsâra, megsemmisitésére vezetne.

A negativ, joglemondô, a hatârok sérthetetlenségét biztositô szer-
zôdések megkôtése helyett az egész Duna-medence orszâgai részére
elônyôsebbnek lâtszik egy Kelet-Kôzép-eurôpai foderâciô megalkotâsa,
ami megszuntetné az utôdâllamok féltékenységét és egy virâgzô ùj
idôszak kezdetét jelenthetné a Duna-medence népei szâmâra. Kezde-
ményezôje emelt fovel âllhat a tôrténelem itélôszékeelôtt.

Lesz-e elég erô, akarat, tettrekészség és éleslâtâs az ùj kormâny-
ban, hogy a Magyar Âllam 1100 éves létét a mâsodik évezredben is
biztositani tudja.

Erre vârunk kedvezo vâlaszt, bizva Miniszterelnôk Ûr pragma-
tikus politikai itélôképességében és igaz magyarsâgâban.

Amerikai Egyesiilt Àllamok, 1994. jùlius4-én.

Tisztelettel:

vitéz Martonfalvay Hugô
aM.N.V.T. elnôke



XIV.

KÔZÉRDEKÛ KÔZLEMÉNY

AZ UTOLSO CSENDOR

A napokban kezembe keriilt James Fenimore Cooper kônyve—
iÇùkorom érdekfeszitô és lenyûgôzô indiân regénye—, a "The last of
the Mohicans." (1)

Megdobbentô hasonlôsâgot fedeztem fel "Hawkeye tôrzsének" és a
Magyar Kiràlyi Csendôr Testulet sorsânak pârhuzamâban.

A hûséges, becsûletes és vitéz csendôrôk a mohikânok sorsâra
jutottak, — egyiket a vôrôsen izzô gyûlôlet, mâsikat a fehéren elôntô
kapzsiség sûllyesztette bele tôrténelem temetôjébe.

Ki lesz az "Utolsô Csendôr" — nem tudom.

Azt sem tudom, hogy a Testulet, amelynek legfiatalabb tagja is
tôbb, mint hetven éves, még hâny esztendô ajândékât kapja arra, hogy
emigrâciôs hivatasât betôlthesse. Azt azonban tudom, hogy amlg a
Magyar Kirâlyi Csendôr Bajtârsi Kôzôsség létezik, addig a voit nemes
Testulet jôhîrének és becsiiletének helyreâllîtâsa s a kôzbiztonsâg terén
elért kimagaslô szakmabeli tudésânak âtadésa tôrténelmi végrendele-
tének elkôtelezô célja marad!

Hogy az alâbb leirtak érthetôen kôvethetôk legyenek, nagyon rôvid
idôrendbeli és ténybeli ismeretek sziikségesek.

A m. kir. Csendôrséget az 1881. III. tôrvénycikk létesitette. (2)

A Testulet 64 éven ât, 1945-ig lényegi vâltozésok nélkûl Eurôpa
egyik leghatékonyabb és eredményesebb kôzbiztonsâgi alakulata volt, s
a kanadai "Mounted Police" ma is a magyar csendôrségi szolgâlati
utasitas alapjân szolgâl. (3)

A mâsodik vilâghâborù harcaiban a legelemibb hadi felszerelés
nélkiil (sisak, ismétlôpuska stb.) âllomânyânak tôbb mint felét elveszi-
tette a Haza védelmében. (4)

1945-ben az "ideiglenes magyar kormâny" a tôrvényileg létesitett
Testtiletet egy miniszterelnôki rendelettel megsziintette és feloszlatta
(1.690/1945M.E. szâmù rendelete.) (5)



1945-tôl hadifogsâg, bôrtôn, kivégzések, buntetôtâborok vâijâk a
"népellenesnek" bélyegzett csendôrôket s a leglealacsonyitôbb foglal-
kozâsok einyerését is "Igazolôbizottsâg"-i elbirâlâsnak vetik alâ. Csak
mint jellemzô és bosszùâllô elfogultsâggal megfogalmazott feltételt,
hadd idézzem az "eljârâs" ôtôdik pontjât:

"A bizottség "igazolt" hatârozatot hoz, ha a volt csendôrségi
személy bizonyitja, hogy

a) a németellenes ellenâllâsi mozgalomban személyesen és haté-
konyan részt vett vagy

b) az orszâg felszabadulâsa elôtt mûkôdôtt magyar kormâny tôr-
vényeivel, rendeleteivel, intézkedéseivel és utasitésaival tevôlegesen
vagy szolgélati mulasztâsokkai szembefordult vagy

c) bar a szolgâlatât ellâtta, tényleges segitséget nyùjtott demokra-
tikus szervezkedéseknek vagy azokban részt vevô egységeknek". (6)

lu buszkén kell megjegyezniink, hogy a csendôrôknek csak 1 %-a
"nyert" igazolâst. (7)

Ilyformân a sors négy nagy csoportra szakitotta szét a héborùs
veszteségek folytân megmaradt csendôrséget: a) hadifogoly, munka-
tâbor és koncepciôs perek âldozatai, b) nem igazolt és târsadalmilag
kitagadottak, c) igazoltak és d) emigrâciôba kényszeritettek.

Emigràciôs csendôrsors és Testiileti tevékenységek:
Mialatt egyes csendôr megélhetési és âtképzési nehézségekkel kuzdôtt,
talân a kôzôs sors mâgnese hùzta ôket egymâshoz. A kôzos
érdekvédelemre és ônkéntes felelôsségérzet alapjân megalakult a
Magyar Kirâlyi CsendôrségBajtàrsi Kôzôssége (jôvôben MKCsBK)

A kSzponti vezetôi és ugyvezetôi: (8)
Jegenyés Pâl
1903-1992

fôtôrm alapitô
(igyvezetô

1947-1948 Graz

Austria

Magyar Csendôr
Bajtàrsi Asztal-
tàrsasâg

vitéz Karsay Jenô alez. elnôk 1948-1949
M

"

Folkushâzy Lajos
1881-1972

altbgy.
csô.fel.

kôzponti
vezetô

1950-1958 Salzburg
Ausztria

MKCsBK

V. Kirâly Gyula
1893-1979

ezds. kôzponti
vezetô

1958-1964 Sao Paulo

Brazilia "

vitéz Kôvendi
Szathmâry Kâroly
1916-1985

szds. kôzponti
vezetôség
ûgyvezetô
elnôke

1964-1973 Toronto

Ontario

Kanada
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Ezek az elutasitàsok az 1990-es évek leselején még az "ôrôkôlt
wrw.v V,-

Qylôlet" Jegyében tôrténtek, s az emigràciôs csendôrség tovâbbi
untetését céloztàk, hisz a szàmûzôtt csendôrôknek még lehetôségiik

sem volt az "igazolàsi"folyamatban résztvenni.

Az elutasitô végzések azt is elfelejtették indokolâsxikban, hogy mâr
987. december 29-én a Minisztertanâcs a hivatkozott 1690/1945 ME.

rendeletet hatàlyon kivtil helyezte (10)—Igy az arra valô hivatkozâs,
atali hatalommal valô visszaélés volt.

A magyarorszâgi ùn. "rehabilitâciôs bizottsâgok" szinte kihivôan
elutasitô magatartâsât ellensùlyozni dr. Kiss Gyula kôzponti vezetô
çlteijesztések és fellebbezések egész sorât kiildte a HM és a BM ille-

tékeseinek, s nem kis része lett az 1991. november 2-ân kelt Kormâny-
rendelet létrejôttének, amely a csendôrség tagjait sùjtô nyugdij[jogi
3trânyokat elônyôsen rendezte. Ez idôbôl szârmaznak azoknak az

Iifftveieiei. amelMfiket-yitéT. Domokos Sandor kezde-
Kéçviseleteben dr. Ballô

Ssât eredményezte a budapesd
92. szeptember 29-30-an.
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v.Vattay Ferenc ezds. tb. kôzponti 1972-1974 Buenos Aires

1889-1988 vezetô Argentina

Pintér Aladâr ezds. kôzponti 1973-1974 Buenos Aires

1891-1975 megbizott Argentina

Enyedy Lâszlô fotôrm. kôzponti 1974-1975 Toronto, Ont.
1902-1979 Ogyvezetô Kanada

vitéz Baranchi szds. kôzponti 1974-1983 Sarasota, PL.
Tamàska Endre vezetô U.S.A.

1913-

V. Keresztes Lajos fôtôrm. kôzponti 1975-1978 Calgary, Alta.
1910-1981 Ogyvezetô Kanada

dr. Kiss Gyula szds. kôzponti 1978-1983 Calgary, Alta.
1913- Ogyvezetô Kanada

dr. Kiss Gyula szds. kôzponti 1983-1994 Calgary, Alta.
1913- vezetô Kemada

Kiss G. Gâbor fhdgy. kôzponti 1995"- • Apopka, EL.
1919- vezetô U.S.A.

A kimutatàs vilâgosan dokumentâlja a csendôr fegyelemnek és
bajtarsiassâgnak pâratlan ôsszekôtô erejét, de a korszakot (1945-tôl
1980-ig) a reménytelen elszigeteltség és kisérletezés idejének kell
minôsitenunk. A nyolcvanas évekkel kezdôdôleg—fôleg dr. Kiss
Gyula részérôl—mâr szâmos kezdeményezés induit a csendôrség re-
habilitâciôja érdekében. A honvédségnek felajâniott rehabilitâciôs el-
jârâsok lehetôségével élve (hisz személyileg a csendôrség a Honvé-
delmi Minisztérium alârendeltségébe tartozott) szâmos csendôr
me^sérelte rendfokozatânak elismerését avagy a tartalékos âllomâny-
ba valô beiktatâsât,—leghatârozottabb visszautasitâst tapasztalva. Az
elutasitô végzések legtôbbje a kôvetkezô kifogâssal érvelt. "Az Ideig-
lenes Nemzeti Kormâny 1690/1945ME.sz. rendelete rendelkezik a
csendôrség feloszlatâsârôl." E rendelet foglalja magâba "A volt
csendôrségi személyek igazolâsâra alakult kiilônleges igazolô
bizottsâg" létrehozâsât s tevékenységi kôrének meghatârozâsât. E
rendelet alapjân azok a személyek, akik az igazolâsi eljârâson részt-
vettek, "igazolt" vagy "nem igazolt" minôsitésû hatârozatot kaptak.

A Belugyminisztériumban folyô munkâltatôi rehabilitâciô sorân is
csak az "igazolt" minôsitésû személyek tartalékos rendfokozatânak
visszaadâsâra, illetve rendezésére van lehetôségiink.

"A Beltigyminisztériumnak nincs. .felhatalmazâsa a bizottsâg
dôntésének felUlvizsgâlatâra, ezért sajnâlattal értesitem, hogy mim-
kâltatôi rehabilitâsâval ôsszefïxggésben nem âll môdunkban kedvezô
vâlaszt adni." (9)



Ezek az elutasitâsok az 1990-es évek legelején még az "ôrôkôlt
gyûlôlet" jegyében tôrténtek, s az emigràciôs csendôrség tovàbbi
biintetését céloztâk, hisz a szâmûzôtt csendôrôknek még lehetôségUk
sem volt az "igazolàsi "folyamatban résztvenni.

Az elutasîtô végzések azt is elfelejtették indokolésukban, hogy mâr
1987. december 29-én a Minisztertanâcs a hivatkozott 1690/1945 ME.

rendeletet hatâlyon klvtil helyezte (10)—Igy az arra valô hivatkozâs,
hivatali hatalommal valô visszaélés volt.

A magyarorszâgi ùn. "rehabilitâciôs bizottsâgok" szinte kihivôan
elutasîtô magatartâsât ellensùlyozni dr. Kiss Gyula kôzponti vezetô
felteijesztések és fellebbezések egész sorât kiildte a HM és a BM ille-
tékeseinek, s nem kis része lett az 1991. november 2-ân kelt Kormâny-
rendelet létrejôttének, amely a csendôrség tagjait sùjtô nyugdijyogi
hâtrânyokat elônyôsen rendezte. Ez idôbôl szârmaznak azoknak az
ôsszekôttetéseknek felvételei, amelyeket vitéz Domokos Sândor kezde-
ményezése alapjàn az emigrâns csendôrség képviseletében dr. Ballô
Istvân és vitéz Domokos Sândor meghlvâsât eretoényezte a budapesti
Rendvédelem-tôrténeti Konferenciâra 1992. szeptember 29-30-ân.

Az 1993-as év is a "gutta cavat lapidem" elv alapjân tovâbb
ostromolta a hazai hatôsâgokat és dr. Kiss Gyula tovâbbi felteijesz-
tései—kôzttik a miniszterelnôkhôz szôlô—, eiôszôraz otthoni, majd az
emigràciôs bajtârsak helyzetében kezdtek enyhitô eredményekkel jâmi.
Tôbb bajtârs beadott kérvényére rendfokozat visszaâllltâsok, sôt
elôléptetések tôrténtek, s egy érdemes csendôrôrmester tiszti rangot
(ômagy) kapott a Beliigyminisztertôl. Méga visszautasitott kérvények
indokolâsa is megvâltozott s az enyhulés jelei feltétleniil érezhetôk,
amint a BM. vâlaszait olvassuk: "Kétségtelen, hogy a csendôrségnek,
mint testuletnek, felelôsségét kimondô—és elsôsorban kollektiv
bûnôsségi elv miatt elfogadhatatlan, igazsàgtalan—hatâlyon kivUl
helyezett rendeletre ma mâr hivatkozni nem lehet. De a rendelettel
elôâllt Jogi helyzet—igy az elvett rendfokozat visszaadàsa, elismerése
is—. csak ùjabb jogszabàly alkotâsâval rendezhetô... Jelenleg
azonban a Beliigyminiszter Ûrnak nincsen olyan felhatalmazâsa,
amelynek alapjàn a volt csendôrség tagjainak rendfokozatàt
rendezhetné, ezért sajnos, nem tudokkérelmére kedvezô vàlasztadni."

Véleményem szerint a rendfokozati rehabilitàciô csak ûjabbJogi
szabàlyozâssal képzelhetô el, amely a dolog kissé kényes természeté-
nélfogva nem igérkezik kônnyûfeladatnak. (11)



Mindezek ellenére tôbb otthoni bajtârsat az ellene felhozott
hâborùs bûntett miatt emelt vâd alôl—^bûncselekmény hiényâban—fel-
mentettek. (12)

Itt kell megjegyeznunk, hogy az emigrâciôban is indultak
eljârâsok egyes csendôrôk ellen. Eurôpâban, Ausztrâliâban és Észak-
Amerikâban (Kanada) tudtunkkal 17 esetben tôrtént vâdemelés fôleg
"emberi jogok" megsértése cimén. Az eljârâsok legnagyobb része mâr
elsô fokon (kihallgatâs) végzôdôtt. Két esetben ment tôrvényszéki târ-
gyalâsig s egy esetben fellebbezések ùtjân a legfelsô blrôsâg elé. — Le-
szôgezhetjtik: A "szabad" vilâg tôrvényes és târgyilagos jogrendszeré-
ben csendôr ellen elmarasztalô Itélet NEM szuletett.

Az 1944-es év tovâbbi egyénileg elônyôs vâltozâst hozott, sot az
egyik otthoni csendôrtiszt bajtârsnak sikerûlt a BM rehabilitâciôs
bizottsâgâba bejutni. Testuletileg elhatârozâs tôrtént a Szemere
Bertalan Magyar Rendvédelem-tôrténeti Tudomânyos Târsasâggal
valô szorosabb egytittmûkôdésre. Sikeriilt egy kôzôs pâlyâzat kiîrâsa
"A Magyar Kirâlyi Rendôrség és a Magyar Kirâlyi Csendôrség
fegyvertényei a 11. vilâghâborùban" cimmel.

A pâlyâzôk a csendôrtârgykôrû munkâikkal a rendôrtiszti foiskola
rendvédelmi érdekkôrébôl vett ôsszes pâlyâzatbôl két mâsodik és két
harmadik helyezés dijazâsâban és elismerésben részesultek. A
pâlyâzôkjegyzékét aimak értékelésére kôzôljiik, hogy a Magyar Talâl-
kozôk Krônikâjânak olvasôi meggyôzôdhessenek a 45 éven ât tiltott
csendôrtôrténelem valôsâghû bemutatâsânak kezdetérôl.

PÂLYAMUNKÂK:

Komâromi Gàbor: 'Rendvédelmi szervek sajâtos tevékenysége
hâborùs helyzetben Fejér megyében" (Csendôr harcok). A tanulmâny
61 oldalon részletezi a csendôrség Balaton térségében folytatott
harcait, 126 melléklettel és 62 forrâsmunkât idéz.

Forrô Jànos: "A Magyar Kirâlyi Csendôrség diszlokâciôjânak
vâltozâsai a teruletvisszatérések és a 11. vilâghâborù idôszakâban". (19
irodalmi forrâs, 36 eredeti kézzel irt naplô.)

Beke Jôzsef: A Magyar Kirâlyi Csendôrség szakalakulatainak
fejlôdése 1920-1994-ig". (A mû leiija a'Kôzlekedési Szakszolgâlat, A
nyomozô alosztâlyok, a Hiradô Szolgâlat, a Vasùti Szolgâlat és a Vizi
és Repûlôôrsôk mûkôdését, 13 eredeti forrâsmunka és 9 BM rendelet
felhasznâlâsâval.)



Hansàghy Gergely: "A Magyar Kirâlyi Csendôrség nyomozô
szolgâlata". (A pâlyamû az eurôpai kôzbiztonsâgi szervek egyik
leghatâsosabban mûkôdô môdszerével foglalkozik, a "Megelôzô szol-
gàlattal", amely a csendôrség rendszerében oly sikeresen keriilt kivi-
telezésre.

A pâlyamunkék korâbban elképzelhetetlen érdeklôdést és forrâs-
keresést eredményeztek, és az MKCsBK és a Szemere Bertalan
Magyar Rendvédelem-tôrténeti Tudomânyos Târsasâg kôzôtt még
komolyabb és kôzelebbegyiittmûkôdésre sarkall.

A csenôrségrôl alkotott torz vélemény megvâltozâsânak bizonyî-
téka az alâbbi kép, amelyen az MKCsBK képviseletében annak
kôzponti vezetôje, (Kiss Gâbor) a budapesti Rendôrtiszti Fôiskola disz-
termében 1995. àprilis 19-én âtadja a pâlyadîjakatés okleveleket a font
felsorolt dijnyerteseknek.

?

Taiân a legbiztatôbb jelet a csendôrség emigrâciôs céljainak el-
éréséhez az a tény mutatja, hogy a rendôrtiszti fôiskola tananyagâban,
ez éwel kezdôdôleg mâr két csendôrszolgâlattal foglalkozô tantârgy is
szerepel: a Csendôr Szolgâlati Utasitâs és dr. Rektor Béla "A M. Kir.
Csendôrség Oknyomozô Tôrténete".

Fentiekbôl nyilvànvalô, hogy a Rendvédeltni szervekkel valô
befolyâsmentes ôsszmûkôdés nemcsak lehetséges, de a magyar nép
kôzbiztonsâga érdekében szinte elengedhetetlen.

A csendôrség még élô tagjai készek minden szakmai tudâsuk és
tapasztalatuk feltételnélkuli âtadâsâra és keresik a lehetôséget, hogy
târgyilagos és elfogulatlan megbirâlâs legyen jutalmuk.



Tudjuk, hogy "Isten malmai lassan ôrôlnek", 50 év kérges rossz-
indulatât megtômi kemény diô, de ùgy érezzûk, hogy eljôtt az idô fejet
hajtani a torzmentes valôségot keresô otthoniak elôtt és térdet hajtani
Az elôtt, Akinek malmai lassan ôrôlnek—, de tudnak kemény diôt is
tômi.

FORRASMUNKAK:

Az MKCsBK Kôzponti Vezetôsége
Kiss Gàbor

(1) James Fenimore Cooper: "The Last of Mohicans". (2) Szente-
sitve 1881. II. 14, Kihirdetve mindkét hâzban 1881. II. I5-én. (3)
Domokos Lâszlô: "Kanadai Kôzbiztonsâg". (4) Tompa Miklôs:
"Adasséktisztelet a kaposvâri csendôrzâszlôaljnak". B-L. XXVIII. évf.
7. sz. (5) Magyar Kôzlôny, Budapest, 1945. (6) 1690/1945 ME sz.
rend. (7) vitéz Faragho Gâbor: "Vallomâs". (8) dr. Rektor Béla: "A
Magyar Kir. Csendôrség oknyomozô tôrténete", 344 oldal. (9) dr.
Csészâr Jôzsefné, BM fôosztâlyvezetô. (10) dr. Bocsânszky Lajos BM
kabinetfonôk. (II) dr. Bocsânszky Lajos BM kabinetfônôk. (12) dr.
Julis Mihâly M.Kôzt.Legfobb birôsâga, 1994. éprilis 18-ân.

HOZZÀSZÔLÀS:

CSENDÔRSÉG —KÔZBIZTONSÂG
Sziikségét érzem, hogy a fenti ismertetô cikkhez, amelyet kôszô-

nûnk Kiss Gâbomak, a MKCsBK jelenlegi Kôzponti Vezetôjének,
hozzâszôljak, aki ugyan soha ennek a kivâlô szervezetnek tagja nem
voltam, de ùgy érzem, hogy magyarsàgunk nagy mértékben tâjékozat-
lan a Magyar- Csendôrség feladatânak fontossâga tekintetében.

Valamikor az 1930-as években megszervezték az elsô Kôzigaz-
gatâsi Tovâbbképzô Tanfolyamot, amelynek, mint akkor fogalmazô,
magam is tagja voltam, sôt a megszervezésbe is kisebb mértékben
bekapcsolôdtam.

A cél az volt, hogy a fogalmazâsi kar—mind a minisztériumok-
ban, mind a vârmegyei kôzigazgatâsban—alaposabb betekintést nyer-
jen fontosabb kôzigazgatâsi szervezeteink munkâjâba.

Az egyik ilyen elôadâst a Csendôrség kôzpontjâban, Budén tar-
tottâk. Bemutattâk a csendôrôk mûkôdését és aimak fontos voltât.

Annak, aki nem tudja, a fôvârosban és a nagyobb vârosokban a
kôzbiztonsagi szolgâlatot a vârosi rendôrség lâtta el, mig a vidékét a
csendôrség.



Kûlônféle térképeket làttimk. Ésbeszéltek a "nyomozô kulcs"-rôl.
(A régebbi idôben, amikor még nem voltak autôk, a kôzlekedés

fogatokkal, szekerekkel tôrtént.) A csendôrség mindennap, este tele-
fonon jelentést tett a budapesti kôzpontjânak, hogy teriiletén milyen
bûncselekmény tôrtént. Mondjnk: elloptak egy lovât vagybetôrtek stb.
Mâsnap reggel mâr minden egyes ors megkapta az orszâgos tâjékoz-
tatâst, "a nyomozô kuIcs"-ot, hogy Magyarorszâgban hol, mi tôrtént.
Tehàt a csendôrség tudta, ha a "szomszédban" valami rendellenesség
fordult elô. A falvakban mindenki ismerte a mâsikat. Ha arra idegen
jârt, rôgtôn figyelték, mit akar az idegen ott? Ha azutân ezek a kiilôn-
féle bûncsekmények ismétiôdtek, akkor a kis zâszlôk vilégosan meg-
mutattâk a térképen, hogy a bûnôzô—egy vagy egy egész csoport—
merre halad, a kômyéket elvileg "lezârtâk", azaz àtfésûlték és par nap
alatt ki volt emelve a bûnôzô. (Rendszerint nem magyar ember, hanem
valamilyen kisebb népcsoport tagja.)

Tehât ha ôsszehasonlitjuk az 50-100 éwel ezelôtti kôzâllapotokat
a maiakkal (fuggetlenûl attôl, hogy ma autôval szaladnak el a bûncse-
lekményt elkôvetôk és par ôra méJva mâr otthon lapnlnak), akkor azt
mondhatjuk, hogy a m. kir. csendôrség 100 szâzalékos biztonsâgi
érzést nyùjtott Hazânk vidékeinek és a csendôrôk mindig a legjobban
megbecsûlt âllampolgâroknak szâmitottak.

Miért kellett a csendôrséget megsziintetni? Mert 45 év utân nem
volt érdeke az âllami vezetôségnek a kôzbiztonsâg. Ha felelôs
poziciôba keriilnék, az elsô feladatom leime: visszaâllitani a csendôr
séget!

Dr. Nàdas Gyula



XV.

palyAzat

Magyarorszàg 1100 évesfennàllàsa alkalmâbôl
a clevelandi Magyar Tàrsasàg

PÀLYÀZATOT HIRDET
a vilâg bârmely teriiletén élô magyar fiatalsâg részére, amelynek cime:

Magyarorszàg teruleti vâltozâsai
a honfoglalâstôl napjainkig és azok okai

Jutalmazasa: Elsô dij 300 US dollar,
màsodik-harmadik dij 150-150 S,

4-7 dij egyenként 100-100 US dollar,
ôsszesen 1,000 dollar.

A pâlyamunka tetszôleges hosszùlehet, legalâbb 3 gépelt oldal és azt a
Magyar Tàrsasàg cimére kell bekiildeni 1995. évi oktôber 15-ig.

Célunk ezzel a pâlyâzattal részben az, hogy magyar UQùsâgunk
figyelmét felhivjuk hazânknak tôrténelmi eseményeire, amely a vilâg-
ban egyedulâllô, részben pedig, ha szerény ôsszeggel is, segitséget
nyùjtsunk a pâlyadijat elnyerô fiataloknak ahhoz, hogy a jôvô évben,
1966-ban, késôbb meghatârozandô idôpontban, a magyar nemzetnek e
tôrténelmi évfordulôjân

Pusztaszeren

megrendezendô hatalmas iinnepségen részt tudjanak venni.
A legkivâlôbb pâlyamunkàt kôzreadjuk — megôrôkitjuk

évi kiadvànyunkban, a Krônikàban.

Magyar Târsasâg
Dr. Nâdas Gyula elnôk

1450 Grâce Avenue

Cleveland, Ohio 44107
U.S.A.



XVI.

ÉLETRAJZI ADATOK

BENKÔ ISTVÀN (Los Angeles, CA) 1923-ban Budapesten
sziiletett. Apja neurologus volt az Ûllôi-uti hadirokkant kôrhézban,
anyja ùjsâgirô a Pesti Hirlapnâl. Gimnâziumi tanulmânyait Gyulân,
Budapesten és Munkâcson végezte, ahol 1941-ben kituntetéssel
érettségizett. Ezutân a budapesti Mûszaki és Gazdasâgtudomânyi
Egyetem villamosmérnôki tagozatâra iratkozott be.

1944 ôszén, amikor a Mûegyetem egy része Németorszâgba
menekiilt, ô ônként jelentkezett katonânak Pâpân az elsô magyar ejtô-
emyôs ezrednél. Rôvid kiképzés utân az akkor mâr Magyarorszâgon
levô frontra keriilt, a felvidéki harcokban megsebesiilt, majd ismét a
frontra keriilt és két kituntetést kapott. 1945 âprilisâban szoyjet
hadifogségba esett s mint hadifogoly tôbb évet tôltôtt a Szoyjet
Unioban.

Hadifogségbôl valô visszatérte utân befejezte mûegyetemi tanul
mânyait és mint villamosmémôk egy csepeli gyâmâl helyezkedett el,
majd 1953-ban az Orszâgos Épitésugyi Hivatal egyik fômérnôke lett.
1956 oktôberében az Épitésugyi Hivatal forradalmi bizottsâgânak
elnôkévé vâlasztottâk. A forradalom leverése utân feleségével és
néhâny hônapos kisfiâval Ausztriâba menekiilt, onnan Dél-Afrikâba
vândorolt, ahol 11 évet tôltôtt és vezetômémôki poziciôban dolgozott
egy nagy âramszolgâltatô vâllalatnâl.

1968-ban csalâdjâval egyiitt azEgyesult Àllamokba kôltôzôtt, ahol
1987-ig a Southem Califomiai Edison Company-nâl dolgozott felelôs
mémôki poziciôban. Szâmos mûszaki cikke jelent meg eurôpai és
amerikai szaklapokban. Jelenleg mûszaki tanâcsadôja néhâny nagy
âramszolgâltatô vâllalatnak. Az utôbbi években szâmos politikai és
tôrténelmi vonatkozâsù tanulmânyt irt magyar nyelvû emigrâciôs
lapok szâmâra.

NT. BERNHARDT BÉLA (Cleveland, OH) Budapesten szuletett
1926-ban, âg. hitv. evangélikus esperes-leUcész. A Budapesti Evan-
gélikus Gimnâziumban érettségizett. A hâborùs események sodrâban
keriilt kuLfÔldre. Ausztrâliâban a dél-adelaidei "Immanuel Ev.
Lutheran Theological Seminary" intézetben szerezte meg oklevelét.



Egy éves ausztrâl gyulekezeti beosztâs utân a sydneyi és melboumei
magyar evangélikusok szolgâlatâra keriilt gyulekezeti lelkészként.
Szôrvânyszolgâlatot végzett magyar evangélikusok és idônként német
ajkù hivek kôzôtt is.

1966-ban az USA-ba kôltôzôtt, s az ohioi Mansfieldben, majd
Toledoban, 1976-tôl pedig Clevelandben a Szent Tamâs Ev. Gyii-
lekezet lelkésze. 1979-tôI a Torontôi Magyar Àg. Hitv. Evangélikus
Gyiilekezet adminisztrâtora.

1934-ben lett (kis)cserkésszé. Magyarorszégon segédtiszt, egy-
idejûleg aktiv levente LÇùvezetô és kiképzô parancsnok is. Kûlfoldôn
szerzi meg cserkészcsapattiszti képesitését. Az "Australian Association
of Scouts in Exile" a Testvériség-érem arany fokozatéval tiintette ki.

A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend-be 1968-ban vették fel, 1990-
ben lovagkereszttel tiintették ki. 1989 ôta a Rend USA tôrzsszék-
tartôja és 1993-tôl helyettes foszéktartôja is.

1994-ben az Àrpâd Akadémia rendes tagjâvâvâlasztottak.

DR. FÀY ISTVÀN (Welland, Ontario, Kanada) 1918. mâricus
17-én a Pest megyei Pécelen szuletett. 750 éves csalâdja IV. Lâszlô
(1618-1686) âgâbôl szârmazik, akitôl szâmitva kilencedik nemzedék.

A Budapesti Evangélikus Gimnâziumban érettségizett, majd a
Pâzmâny Péter Tudomânyegyetem bôlcsészeti karân magyar és ôssze-
hasonlitôemôpai irodalomtôrténetbôl cum laude szerzett diplomât.

Ezutén tényleges katonai szolgâlatra vonult be, amelyet tart.
hadnagyként fejezett be 1945. januar 13-ân, amikor a Baross utcâban
fogsâgba esett. Két nappai késôbb 600-800 târsâval a hirhedt gôdôllôi
fogolytâbor felé kisérték, de sikeriilt kiugrania s hazament Pécelre.
Igazolâsa utân 14 hônapon ât magântisztviselô volt, késôbb âtlépte a
jugoszlâv hatârt, s 5 hônapot koncentrâciôs tâborban tôltôtt, mâsfél
évet pedig szénbânyâban dolgozott. Majd âtdobtâk Trieszt amerikai
zônâjâba. Itt kényszerhelyzetben 12 hônapos szerzôdést irt alâ és 1951
januârtôl aranybânyâsz lettÉszak-Quebecben.

Szerzôdésének letelte utân Wellandra keriilt. Itt 1952-ben

feleségul vette az 1949-ben Rimaszombatbôl—hâzassâga felbontâsa
utân—kivândorolt Samu Margitot, akinek elsô hâzassâgâbôl szârmazô
2 éves kislânyât ôrôkbe fogadta. Még két lânyuk szuletett. Mind-
hârmuk kezébe diplomât adtak, s nemcsak hibâtlanul beszélnek és
imak-olvasnak anyanyelviikôn, hanem magyarsâgukra bûszke hiva-
tâsrendiek.



Tôbb mint 20 éven ât aktiv munkâsa volt minden magyar meg-
mozdulâsnak. Megszervezte az MHBK szabadegyetemi elôadâs-
sorozatàt (1957-1965), a helyi reformâtus egyhàz orgonistàja és
presbitere lett.

1976-ban visszavonult s kizârôlag szellemi mimkâjânak élt. Fele-
ségével egyiitt felépitette 2500 kôtetes kônyvtârât s tôbb mint 1000
klasszikus hanglemez gyûjteményét. Mivel felesége nemcsak kôltô,
hanem hivatâsos iparmûvész is, îgy lakâsukat sajét tervezésû kézi-
munkâi, azonkivul a nagy magyar és francia festôk képeinekgobelinjei
diszitik az emigrâciô nevesképzômûvészeinek aUcotésai mellett.

1963 ôta a Kanadai Magyarség, 1981-tôI az ausztrâliai Magyar
Élet âllandô munkatârsa, a Hadak Ûtjân szerkesztôbizottsâgânak tagja,
az 1994-ben meginditott Pegazus cimû irodalmi és mûvészeti szemie
rendszeres irôja. 1978-tôI a — sajnos azôta megszûnt — Krônika
irodalmi és mûvészeti folyôirat munkatârsa volt. Eddig kôzel 1400
irâsa jelent meg a hontalansâgban. Târgykôrei: irodalom, zene,
képzômûvészet, tôrténelem, morâlis és nevelési kérdések, azonkivul a
nemzeti és egyhâzi urmepekre valô megemlékezés. Az MHBK aktiv
munkatârsa.

1986-ban az Àrpâd Akadémia XXI. évi rendes kôzgyûlése az
irodalmifôosztâly rendes tagjâvâ vâlasztotta.

FT. GYIMESI GYULA (Scarborough, Ont., Kanada) 1913.
december 18-ân, Budapesten sziiletett. Gyermekkorât Erdélyben
tôltôtte. Kôzépiskolai éveit Budapesten végezte. Felsôfokù tanulmâ-
nyokat az innsbrucki egyetemen és az esztergomi hittudomânyi
fôiskolân folytatott. Âldozôpappâ 1936-ban szentelték fel. Kûlônbôzô
lelkipâsztori és hittanâri beosztâsok utân az érseki papnevelô intézet
lelki igazgatôja és a hittudomânyi foiskola tanâra lett; magyar iroda-
lomtôrténetet, aszketikât és misztikât adott elô.

Kanadâba 1971-ben érkezett. A "Kanadai Magyar Irôk
Szovetségé"-nek elnôke, a "Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetségé"-nek
alelnôke. A Kanadai Magyar îrôk Szôvetségének vezetôsége 12 évi
elnôki tisztségviselés utân ôrôkôs diszelnôki cimmel tuntette ki. 14-30
év kôzôtti fiatalokkal két irodalmi délutânt rendezett, amelyeken
keresztul tôrekedett elmélyiteni a keresztény és magyar szellemiséget.

Elsô irâsai a 30-as évek vége felé jelentek meg. Korâbban az
irodalomtôrténet, lélektan, hitvédelem, aszketika és misztika teriiletén
tudomânyos tevékenységet is kifejtett. Ennek hatâsa érzôdik alko-
tâsain, amelyek igy egyéni szint kapnak. Tâgabb értelemben irodalmi



mûkôdéséhez szâimthatô élete folyamân elmondott szâmtalan beszéde
és megtartott elôadasa is. Magyarorszâgon tôbb kôtetre valô kézirata
maradt. Ûjabban csak rôvid elbeszéléseket irt. Ezeket a Kanadai
Magyar Irôk Szôvetségének kiadéséban a "Hatârok nélkùl" és az
"Éledô ôrtûz" cimû antolôgia, a kanadai "Magyar Élet" (44), az
"Amerikai Kanadai Magyar Élet" (5), a "Katolikus Magyarok Vasâr-
napja" (3) ésa torontôi "Krônika" (1), (amely azôta megszûnt) kôzôlte.
Az Egyesûlt Àllamokban Budai Ferenc, Kanadâban pedig Erdélyi
Gyula néwel is jelentek meg irâsai. Két kôtetnyi elbeszélésének
kézirata kiadâsra kész.

1979 ôta az Àrpâd Akadémia rendes tagja. Tobbszôr az Irodalmi
és Mûvészest bevezetô szônoka voit.

DR. HASZNOS MIKLÔS (Budapest) 1931. mâjus 27-én sziiletett
Pécsett, Baranya vârmegyében. Elemi iskolâit és kôzépiskolâit Pécsett
végezte, a Jézus Târsasâgi pécsi Pins fogimnâzium tanulôja volt.
Sziilei vallâsos nevelésben részesitették. 1949-ben kizàrtâk az orszâg
ôsszes kôzépiskolâjâbôl. Diâkként cserkész és a Maria Kongregéciô
tagja volt.

Tôbbszôri rendôri figyelmeztetés utân kényszeriilt fôldalatti
bânyamunkâra. Katonai szolgâlata idején felszôlalt a tisztek brutalitâsa
ellen. Szorgalmazta a szervezet pârtté alakulâsât. 1989. szeptember
30-tôl 1990. mâjus 26-ig a Keresztény Demokrata Néppârt Orszâgos
Intézôbizottsâgânak és az Orszâgos Szervezôbizottsâgnak a tagja, a
pârt fôiigyésze lett.

Az 1990. évi vâlasztâsokon a KDNP Pest megyei listâjârôl keriilt
be a parlamentbe. 1990. mâjus 3-tôl az orszâggyûlés mentelmi és
ôsszeférhetetlenségi kiilônbizottsâga, 1990. jùnius 12-tôl 1991.
szeptember 3-ig az ônkormânyzati, kôzigazgatâsi, rendôrségi és
belbiztonsâgi âllandô bizottsâg, azôta a szociâlis, egészségiigyi és
csalâdvédelmi âllandô bizottsâg tagja. 1987 ôta tagja a Jezsuita
Intézmények Diâkjai Egyesuletének, 1990 ôta a Pâneurôpai Uniô
Magyarorszâgi Szervezetének. 1990-ben a Munkaszolgâlatosok
Szôvetsége elnôkévé vâlasztotta.

1993 ôta az Arpâd Akadémia rendes tagja.

KANNÀS ALAJOS (Los Angeles, CA) Kiskunhalason, Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vârmegyében 1926-ban szuletett. Szulôvârosâban élte ât a
német, majd a szovjet megszâllâs elsô hônapjait. 1945-ben Budapesten
a Pâzmâny Péter Tudomâny Egyetemen irodalmi és psziholôgiai



tanulmânyokkal foglalkozott, a kôltészet mellett. EIsô verse az Ûj
Emberben jelent meg, de az Amerikai Magyar Népszavâban (New
York) megjelenô "Vasfïiggôny môgôtt" cîmû sorozata miatt mene-
kiilnie kellett.

1948 ôszén Bées, Salzburg utân Miinchenben toit egy évet, majd
Pârizsban a Sorbonne-on tanul. 1951 tavaszân Miinchenbôl az Ame
rikai Egyesûlt Âllamokba vândorol, ahol a kôvetkezô évben katonai
szolgélatra hivjâk a koreai hâborù alatt. Leszerelése utân Kaltfomiâba
kerul, majd katonai ôsztôndijâval 1956 elején Bécsbe megy és 1960
tavaszân psziholôgiai doktorâtust szerez.

"Kormos kôvek" cimû kôtete elôszôr Rômâban, 1957-ben jelent
meg. 1958-ban "Kettôs alakban", 1963-ban "Bécsi képeskônyv" és
1965-ben "Miért is félnél" cimû verskôtetei jelentek meg.

1970 ôtaaz Ârpâd Akadémia irodalmi foosztâlyânak rendes tagja.

KOPPÀNY ENDRE SÀNDOR (Mûri bei Bem, Svâjc) 1922.
âprilis 24-én Budapesten sziiletett. Kôzépiskolai tanulmânyait Sop-
ronban, Cegléden és Budapesten végezte.

1948-ban "âllamérdekbôl" osztrâk âllampolgârsâgot kapott Bécs-
ben, mint az Osztrâk-Magyar-Gazdasâgi-Kamara igazgatôi, késôbb
elnôki tanâcsosa. 1952-ben Svâjcba kôltôzôtt, ahol megfelelô jogi ât-
képzés és ûgyvédi gyakorlat utân 1956-ban nyugat-német jôvâtételi és
svâjci jogi iigyekben a svâjci kulûgyminisztérium jogi képviselôje lett.
1957-ben nemzetkôzi jogi irodât nyitott Bemben, mint nemzetkôzi
jogtanâcsos (Rechtskonsulent fîir Internationales Recht). 1958 ôta a
Hâgai Nemzetkôzi Jogi Akadémia ûgyvédi csoportjânak ôrôkôs tagja.

1967-ben a World Peace Through Law Center (Washington, DC)
tagja. 1975-ben az Eurôpai Fôiskolai és Kutatô Alapitvâny (Bem,
Svâjc) fôtitkâra, 1976-ban a World Association of Lawyers
(Washington, DC) alapitô tagja, 1979 ôta a svâjci nemzetkôzi jogâsz
egyesiilet és 1980 ôta a svâjci ktilugyi târsasâg aktiv tagja, mint svâjci
âllampolgâr.

42 évôtaaz Emberi Jogok és a Magyar Érdekek védôje; 1956-ban
az "Ôsszes Magyar Ûgyek Bizottsâgânak" svâjci elnôke (Zurich),
1988-ban a "Magyar Szent Korona Vilâgszôvetség" alapitô elnôke és
az "Ârpâd Akadémia" tudomânyos foosztâlyânak (Cleveland, Ohio,
USA) meghivott rendes tagja. Ugyanakkor a "Szabad Magyar Vilâg-
tanâcs Eurôpai Jogvédô Bizottsâg" elnôke és az erdélyi kisebbségek
nemzetkôzi szôszôlôja Bécsben (Eurôpai Biztonsâgi és Egyùtt-
mûkôdési Konferencia: EBEK=KSZE), Genfben és New Yorkban.



1990 ôta az Eôtvôs Lôrând Tudomânyegyetem (ELTE) meghivott
vendégprofesszora és a "World Association of Law Professors of the
World Jimst Association" (Washington, DC) tagja.

Tudomânyos munkâi 1953 és 1985 kôzott német nyelven "Juris-
tische Schriften" cimmel az eurôpai és amerikai jogi szakkônyvtârak-
ban és az Eôtvôs Lôrând Tudomânyegyetemen Budapesten megtalâl-
hatôk, amikért Svâjcban és kiilfôldôn szamos elismerést és ôsztôndijat
kapott.

1990 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos foosztâlyânak
meghivott, rendes tagja.

LÂNGI MARIA (Menlo Park, CA) a Csallôkôzben, Tany-on
szuletett. Gyermekévei Egyhâzgelléhez kôtik. Kôzépiskolâit Pozsony-
ban, majd Budapesten a Kôlcsey Ferenc gimnâziumban fejezte be.
Kulônbôzô szaktanfolyamokon vett részt. Idegenforgalmi és piac-
kutatôi szakképesitéssel rendelkezik.

Elsô munkahelye Dunaszerdahelyen volt, majd Budapesten
idegenvezetô lett s mint idegenforgalmi szakember a Fôvârosi Idegen
forgalmi Igazgatôsâgon fôelôadôként dolgozott.

Hazâjâbôl 1973-banjôtt el féijével, néhai Lângi Z. Lâszlôval, aki
mint kulturmémôk és kôzgazdâsz, meghivâst kapott Kanadâba a
halifaxi Mûszaki Egyetemre. 1975-ben San Franciscoban kapott âllâst
s akkor kôitôztek Kalifomiâba, azôta itt él.

Az elmùlt években mint ùjsâgirô, a nyugati és az otthoni lapokban
irt. A Los Angelesben megjelent "Ûj Vilâg" cimû hetilapnak irôja,
munkatârsa és szerkesztôbizottsâgi tagja volt.

1993-ban az Ârpâd Akadémia rendes tagjâvâ vâlasztottâk.

DR. SASVÂRI LASZLÔ (Lausanne, Svâjc) 1921. oktôber 3-ân
szuletett Budapesten. A bencés girrmâziumi érettségi utân 1944-ben
doktori diplomât szerzett, summa cum laude, a Mûegyetem Kôzgaz-
dasâgtudomânyi karânak kulûgyi és kôzigazgatâsi osztâlyân alkot-
mânytanbôl, nemzetkôzi jogbôl és kôzigazgatâsi jogbôl. A Râkosi-
érâban évekig munka nélkiil volt, legkisebb fizetésû tisztviselôi
âllâsban, mert nem volt hajlandô belépni a pârtba.

Az 1956-os forradalom utân a 30. sz. UMK-ban helyezkedett el,
1961-ben jog- és âllammdomânyi doktorâtust szerzett s iigyvédként
dolgozott 1980 karâcsonyâig, amikor is csalâdostôl Svâjcba kénysze-
rûlt. 1984-ben megvâlasztottâk a Lausaime-i M.E. elnôkévé, 1986-ban



a Svâjci M.R. Szôvetségénekfotitkârâvâ és mindkét tisztséget azôta is
betôlti. Elôadâsokat tartott tôbbszor is Clevelandben és sânte az ôsszes
svéjci nagyvârosban.

1987-ben az Àrpâd Akadémia tudomânyos foosztâlyânak rendes
tagjâvâ vâlasztottâk.

vUéz SOMORJAl BÉLA 1926. mârcius lO-én Kislippôn, Baranya
vârmegyében sziiletett iparos csalâd saijaként. Négy kôzépiskola utân
a m. kir. Honvéd Térképészeti Intézet nôvendéke lett.

1943. oktôber 4-én korengedéllyel a budapesti I. honv. utâsz
zâszlôaljhoz vonul be, ahol a tisztes iskolât rangelsôként végezte, majd
1944 mâjusâban visszakeriilt a Térképészeti Intézet âllomânyâba. A
légitâmadâsok elôl kitelepûlô intézet mûszereinek, az értékes anyag
ôrzési, mentési és biztonsâgba helyezési teendôinek âtkôltôztetésében
vesz részt.

1945 januâijâban mint tisztjelôlt szakaszvezetôt harctéri szolgâ-
latra vezényelték. 1948. szeptemberében szabadul és szerel le.
Hazatérve nem sikeriil a katonai térképészethez visszakeriilnie, 1949-
ben polgâri pâlyân helyezkedett el. Az 1956-os oktôberi események
sorân teljes egészében a forradalmi kôvetelések mellett foglalt éllâst.

1957 januâr végén feleségével egyxitt Jugoszlâviâba menekul.
1957 augusztusâban elnyerik a semleges Svâjc menedékjogât. Bemben
telepednek le, ahol mint rajzolô, majd az Orszégos Hydrogréfiai
hivatalnâl mint statisztikus nyer alkalmazâst. 1961-tôl St. Gallen vâros
mûszaki tizemeinek felûgyelôségén térképtechnikusként dolgozott
nyugdijazàsâig. 1994-tôl az Àrpâd Akadémia rendes tagja.

DR. WAGNER FERENC a szegedi egyetemen tanult és ott
szerzett summa cum lande doktori fokozatot 1940-ben tôrténelembôl,
mint fôtârgybôl. Itt végezte kitûntetéssel az Apponyi Kollégiumot,
amely a hazai tanârképzés legmagasabb szinvonalât képviselte.
Kutatâsainak fôbb teriiletei: a nemzetiségi (foként szlâv) kérdés,
kiilpolitika, konfbderâciô a Ehma-medencében, amerikai nemzet-
fogalom, tudomâny és mûvészettôrténet, tôrténetfilozôfia. A szegedi
Tanârképzô Fôiskolân és a Tudomânyegyetemen (1935-1937) pâlya-
dijat nyert a nemzetiségi kérdés târgykôrében.

1938-1945: ABudapesti Àllami Tanitôképzô tanâra.
1945-1948: A magyar kuliigyminisztérium âltalânos szlâv, foleg

csehszlovâk szakértôje miniszteri osztâlytanâcsosi rangban, majd a
pozsonyi magyar fôkonzulâtus vezetôje.



1949-1953: a Connecticut âllambeli Bridgeporton a magyar és
szlovâk nyelvû râdiôadâsok igazgatôja (WLIZ), valamint a new yorki
WBNX-en a magyar râdiômûsor vezetôje.

1953-1981: a washingtoni Library of Congress munkatârsa.

Szâmos monogrâfiât îrt. Fontosabbak a kôvetkezôk: A csehszlovâk
nacionalizmus tôrténetlràsa (1938), Citanka (1939), A szlovàk nacio-
nalizmus elsô korszaka (1940) Doktori értekezés. A magyar tôrténet-
irâs ùj ùtjai, 1945-1955 (1956), Political Historiography and ils
Bibliography in Post-1945 Central and Easterm Europe (1972). A
magyar kisebbségek helyzete a szomszéd âllamokban (1975) Fifiy
years in the laboratory, a survey of the Research Activities of Physicist
Zoltân Bay (1977), Hungarians in Czechoslovakia (1959), The Hun-
garian Révolution in Perspective (ed.) (1967), Toward a New Cental
Europe - A Symposium on the Problems of the Danubian Nations
(1970, éd.), Hungarian Contributions to World Civilization (1977),
Eugene P. Wigner - An Architect to the Atomic Age, Highlights of a
Career with a Comprehensive Bibliography. Epilogue by Edward
Teller (1981), Nation-Building in the United States - The American
Idea of Nationhood in Retrospect (1985), Zoltân Bay Atomic Physicist
- A pioneer of Space Research (Akadémiai Kiadô, 1985), Bay Zoltân
atomfizikus - az ûrkutatâs ùttôrôje (Akadémiai Kiadô, 1994).

irâsai szâmos hazai folyôiratban jelentek meg. 1945 utân
Amerikâban: Ùj Magyar Ût, Krônika (Magyar Târsasâg, Cleveland).
Magyarorszâgon nagy visszhangot keltett tanulmânyânak cime:
"Hungarian Contributions to American Culture" (Congressional
Record (Sept. 30, 1975.)

Rendszeresen szerepel, mint meghivott elôadô az Egyesiilt
Âllamokban és Kanadâban szervezett kongresszusokon. Târgykôriik
foként a nemzetiségi kérdés és a magyar-szlâv kapcsolatok voltak.

Tudomânyos érdeklôdése akaratlanul is râterelôdôtt a tôrténet-
filozôfia tâjékâra. Igy jutott el elôkésziiletben levô kônyve -
munkâssâga zârôkôvéhez - a tôrténetfilozôfiâhoz, amely naprôl-napra
gyarapodik ideiglenes cimén: Philosophy of History - Viewing History
Historically. Ennek a késziilô kônyvnek egyetlen feladata lesz, hogy
sine ira et studio râmutasson a valôdi tôrténetalakitô tényezôkre
mintegy magyarâzatul a nemzeti és faji kiilônbségekbôl eredô
tényekre.

A teljesség kedvéért meg kell emliteniink, hogy a szerzô felesége,
Irénke, és Krisztina lânyuk hûséges munkatârsaknak bizonyultak, ami
a kônyvek elôszavâbôl is legtôbbszôr kitûnik.



A KULTURÀLJS EGYÛTTMÛKÔDÉS
KIVÀLÔ PÉLDÀJA:

OfflO UNIVERSITY ATHENS —

JANUS PANNONIUS UNIVERSITY PÉCS

Az 1989. évi magyarorszâgi rendszervâltés utàn, amikor hazânk-
ban is megindult a privatizâciô és gazdasâgi âtalakulési folyamat, sok
amerikai, kôztiik magyar szârmazâsù ûzletember kereste fel Magyar-
orszâgot, részben, hogy befektetéseikkel, részben tanécsaikkal, ùtmu-
tatàsaikkal segîtsék gazdasâgi âtmenetét. Igy tôbbek kôzôtt az Ohio
University Athens részérôl—amelyen sok magyar szârmazâsù fiatal
tanul—Azmi Mikhail, az egyetem pânziigytani tanâra a pécsi Janus
Pannonius Egyetemet kereste fel s néhâny napi lâtogatâsa utân egy
1990 nyarân megrendezendô konferencia ôtletét vetette fel. A gondo-
latot tett kôvette, s a lâtogatâst kôvetô nyâron egyhetes konferenciân
értékelte kl hat ohiôi professzor és szâmos magyar szakember az éppen
elindult privatizâciôt és piacgazdasâgi âtalakulâst. Az orszâgos vissz-
hangot kivâltô tudomânyos ôsszejôvetel—akkor igen kevéssé sejtett —
magvetô misszôt is betôltôtt.

Az az egy hét mindmâig tartô példaszerû egyiittmûkôdés és
barâtsâg alapjait vetette meg. A kezdet kezdetén Vôrôs Jôzsef pécsi és
William Day ohiôi dékân, Bélyàcz Ivân pécsi és John Scamehorn ohiôi
professzor, s kiilônôsen az ôtlet szerzôje Azmi Mikhail ohiôi professzor
kôzremûkôdése nyomân alakultak ki az egyiittmûkôdés keretei. Az
elmùlt ôt év sorân hârom pécsi tanâr vendégeskedett oktatôként az
ohiôi kar téli szemeszterén. Mig 1991-ben Bélyàcz Ivân, 1991-ben
Vôrôs Jôzsef, addig 1994-ben Rekettye Gàbor tanitott hârom hônapot
az ohiôi fakultâson. Évente egy pécsi egyetemista egy teljes tanévet
tôlthet az ohiôi MBA program hallgatôjaként.

1991 tavasza ôta minden év mârciusâban 20-30 fos amerikai diâk-
csoport toit 10 napot a pécsi karon, ahol a magyar hallgatôkkal egyiitt
vâllalati kutatô munkât folytatnak az ohiôi egyetemistâk. Ugyancsak
minden nyâron "Ohio Sununer Semester" cimmel nyâri egyetemet
rendezunk a pécsi karon. E hathetes program keretében 15-25 fôs
ohiôi diâkcsoport a magyar hallgatôkkal egyûtt credit-szerzô oktatâs-
ban vesz részt. Az idei program kiilôn érdekessége, hogy a szemeszter
hallgatôi egy hetet a kolozsvâri Babes-Bolyai Egyetemen tôltenek. E
nyâri egyetem arrôl is nevezetes, hogy azon Erdélybôl és Vajdasâgbôl
érkezett—hatâron tùli— magyar hallgatôk is résztvesznek.



A kiteijedt hallgatôi egyiittmûkôdés mellett tôbb ohiôi professzor
rendszeresen ellâtogatott Pécsre, és kiilôn is kiemelést érdemel Dick
Scamehom professzor âldozatos aktivitâsa, aki a nyàri programok
megszervezéséért odaadôan munkâlkodik.

Nem mehetûnk cl szô nélkûl ama tény mellett, hogy e minden
tekintetben példaszerû egyiittmûkôdés—dôntô mértékben—az ohiôi
kar anyagi hozzâjârulâsân nyugszik. Sajnâlatos tény, hogy a két karon
klvul kulsô anyagi forrâsokbôl eddig nem sikeriilt szâmottevô tâmo-
gatâst szerezni.

Az Ohio—Pécs egymâsra talâlâsnak felemelôen szép fejezete az
ohiôi magyarsag talâlkozàsa a sziilôhaza gyermekeivel. A clevelandi
magyarok tôszomszédsâgâban gyerekeskedett William Day korâbbi
dékân, nemes emberi érzésbôl kifolyôlag ismertette ôssze egymàssal
dr. Debreczeni Jôzsefet és dr. Somogyi Ferenc volt pécsi professzort a
pécsiekkel. Az e sorok irôja âltal kôzreadott tanulménykôtetek elsô
hârom darabjât dr. Debreczeni Jôzsef ônzetlen anyagi tâmogatâsa
segitette megjelenni. Dr. Somogyi Ferenc pedig recenziôk sorâval
ismertette meg e kônyveket.

A Janus Parmonius Tudomânyegyetem Kôzgazdaségtudomânyi
Kara ebben az évben iinepli 25. évfordulôjât. A kar dékânja Ohiôbôl is
vendégségbe vâija azokat, akiknek kôzremûkôdése, barétsâga és
segitsége beirôdott a kar tôrténetébe.

Csupân egyszerû véletlen az, hogy e sorok a két kar kôzôtti kap-
csolatfelvétel ôtôdik évfordulôja kôriil irôdnak. Hogy mit hoz az ùjabb
ôt év, ma még nem tudhatjuk. Akik e tartalmas kapcsolatot elkezdték
mûkôdtetni, azok azt folytatni akarjâk. Amerikai hallgatôk tucatjai
ismerkedtek az ôvéktôl eltérô kultùrâval, magyar egyetemistâk tartal
mas képzésben vehetnek részt, ohiôi és pécsi professzorok pedig ered-
ményesen dolgozhatnak egyiitt mindkét fél hasznâra.

Dr. Bélyàcz Ivàn
a pécsi Janus PannoniusTudomànyegyetem

Kôzgazdasàgtudomànyi Karànak tanâra
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