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ELOSZO HELYETT

KOSZONTJÛK

AZ 1100 ÉVES MAGYARORSZAGOT

m

A HON FOGLALÔK

Részlet Munkâcsy Mihâ^nak aporlamentben lévô,
HONFOGLALAS dmû alkotâsâbôl.

"/I Kârpâtoktôl le azAl-Dunâig
Egy bôsz Uvôltés, egy vad livatar!
Szétszàrt hajâval, véres homlokâval
Âlla viharban - mâr 1100 éve - a magyar."



Pattantyus Magdolna (Sarasota, Florida):

PUSZTASZER

Torténelmiink ezerszâzéves mùltja
honfoglaJâs sziilôhelye
gyôzelmûnknek lângolô fâklyâja
Arpâd apânk szelleme...
Szent Istvân ôrôksége
Magyarok keresztény qrszâga,
Népûnk erôs biiszke véra
Hovâ lettél Pusztaszer?

Reményeink âlma.

Sok szâz évnek szenvedése...

tatâr-tôrôk-orosz dûlâs

alatt meggyôtôrt népe
megtévesztett, hitétvesztett
megcsonkitott kicsi Magyarorszâg;
Sir feletted zord mezôkôn Pusztaszer

megszegte a "Vérszerzôdést"
sok hazaârulô, bitang gazember.

Csaba kirâlyfi,
nagy magyar kirâlyok és vezérek,
Râkôcziak és Zrinyiek,
a hazâért hait mârtirok

szabadsâgharcok hôsei.
Jôjjetek el Pusztaszerre:
Ûj szerzôdést kell kôtni,
Ôs hitUnket, nemzetiinket
Nekûnk kell megmenteni!

Hitet adni népiinknek^'
Kinek sorsa oly nehéz,
hogy higgyen a "magyarok Istenében".
Ûjra talpra âll majd azorszâg és népe
mint sokszor volt îgy
ezerszâzéves tôrténelmûnkben.



A XXXV. MAGYAR KONGRESSZUS

MEGNYITÂSA

A XXXV. Magyar Kongresszus/K'îagyar Talàlkozô 1995. november
24-én, pénteken reggel 9 ôrakor a Sheraton Cleveland City Centre
Hotelban kezdôdôtt.

Dr. Nàdas Gyula (Cleveland, OH):

MEGNYITÔ

Tisztelettel és szeretettel koszôntôm Ônoket a harmincôtôdik
Magyar Kongresszus alkalmâbol, akik eljôttek a vilâg minden
részébôl, mind azokat, akik elôadâsaikkal Kongresszusunk értékét
emelik, mind azokat a Magyar Testvéreinket, akik komoly anyagi
âldozatvâllalâssal, jelenlétiikkel tanùbizonysâgot tesznek sztilôhazank,
Magyarorszâg megoldâsra vârô feladatai megtârgyalâsa tekintetében.

Miutân igen nagy a tàrgyalàsi anyag, engedjék meg, hogy a szokâ-
sos bemutatâsokat az egyes elôadâsok elôtt eszkôzôljiik, ez alkalommal
csupân diszszônokunkat, Tempjli nagyvâradi megyéspûspôk
urat kôszônthessem, tovâbbâ dr. Vitéz Ferenc és Dômûtôr Tibor refor-
mâtus pûspok urakat és dr. Torgyàn Jôzsef orszâggyûlési képviselô
urat, a Kiagazdapârt elnôkét.

Ha visszalapozunk az elmùlt évezredek tôrténelmi feljegyzéseire,
akkor azt lâthatjuk, hogy miôta a vilàgon emberek élnek, - kiilônôsen,
amikor mâr nemzetekké fejlôdtek - az egyik elnyomja a mâsikat, az
erôsebb a gyengébbet rabszolgasorsba taszitja és vagyonât is eltulajdo-
nitja. Még mindig nem tudott az emberiség olyan magas erkôlcsi
nivôra emelkedni, hogy ne kivânja a mâsét és békében munkâlkodjon
sajât maga és nemzete boldogulâsâért. Igen alacsony az erkôlcsi felfo-
gâsa a nagy nemzetek vezetôinek, s nem azt nézik, hogy kinek van
igaza, hanem azt, hogy mi a jobb nekik és szenvteleniil odaajândékoz-
zâk a mas tulajdonât a harmadiknak, akitôl valamilyen elônyt
remélnek.



Ûgy lâtszik, Rôma lehanyatlâsénak kora isméllôdik meg, akkor
amikora modem technikai vivmânyok az emberiség kulturâlis fejlôdé-
sének soha nem remélt magassâga felé kôzelednek.

Az 1920-as évekbenaz egyetemeken Malthus Tamàs tanaival fog-
lalkoztunk tôbbek kôzôtt, aki 160 éwel ezelôtti haléla elôtt azt tani-
totta, hogy a fold népessége veszélyben van, mert amîg a népesség
mértani arânyban szaporodik, addig az élelem csak szâmtani
arânyban, s îgy a tômegek nyomoràval kell majd szâmolni. A technika
fejlôdése igazolta ennek a felfogâsnak tévedését, ugyanakkor szabad
legyen egy mâsik tényezônek, a tôke arânytalan felhalmozôdâsânak
kâros hatâsâra râmutatnom.

Amint azt tudjuk, a pénz egy âltalénos értékmérô csereeszJcôz és
feladata valôjaban csak az lenne, hogy a termelés - értékesités -
feihasznâlâs lehetôségeit elôsegitse. Ezzel szemben ma mér ott tartunk,
hogy kiilônféle manipulâciôk kôvetkeztében egyes személyek, ember-
csoportok, ôriâsi tôkének birtokâba jutnak nemcsak gazdasàgi, de
politikai téren is, magukhoz ragadjâk az irényitâs hatalmât, aminek
kôvetkeztében môdjukban âll sajât érdekeiknek megfelelôen mâs nem-
zetek sorsâba beleavatkozni és diktâlni, hogy melyik nemzet részére
juttassanak jogtalan elônyôket.

Kisebb mértékben ugyanezt a kiszolgâltatottsâgot jelenti a hitel-
kértyâk bevezetése is; aki nem tudja ônmagât fegyelmezni, az hiteire
vâsârol és szinte ôrôkre szolgâja lesz a tôkének, a bankoknak. Mind-
kettô helytelen és erôs korlâtozâst igényel.

Ha még ehhez a kérdéshez hozzâvessztik az erkôlcstelenség magas
fokét, amelyet egyes néprétegek tudatosan elôsegitenek, a bûnôzés
nagy méretét, - hogy pl. itt Amerikâban a munkaakeriilôket az éllam
jobban segiti, mint a dolgozô néprétegeket, ugyanakkor a nemesebb faj
kipusztulâsât igyekeznek megvalôsitani, mert csak rabszolgâkra van
szukség - akkor kôzelediink ahhoz a korszakhoz, amelyet Madàch
Imre megâlmodott.

Ma a vilâgon szétszôrôdott magyarsàg Cleveland felé tekint, ez
ma emigrâciôs magyarsàgunk Mekkàja, ahova elzarândokolni és
magyarsâgunk megmentése érdekében cselekedni szent kôtelességunk.

Az emigrâciô sajât erejébôl tôbbé-kevésbé anyagilag megerôsô-
dôtt, hiszen a vôrôs tùlerô ellen nemzettink tanult néprétege hagyta el
hazânkat és ma itt âllunk, hogy sajât erônkbôl târgyaljuk a legégetôbb
kérdéseket.



Tisztelettel kérem hazai vezetôinket, emelkedjenek arra az
erkôlcsi magaslatra, hogy az anyagi elônyeiket helyezzék a haza irânti
kôtelességuk môgé és ne az anyagi elônyôk miatt titkos megegyezések
formâjâban prôbâljâk âtvenni az orszâg vezetését, hanem mindig a
magyar nemzet, a dolgozô magyar néprétegek érdekeit tartsâk szem
elôtt, mert ha egy ùjabb titkos megegyezés utân kôvetkezne egy làtszô-
lagos âllamvezetô csere, az par év alatt ùgyis nyilvânvalôvâ vâlik és
hiszem, hogy majd egy ùjabb felébredés elsôpri azokat, akik igéreteiket
megszegik.

Dsida szavaival fejezem be, aki igy mondta:

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

A XXXV. MagyarKongresszust ezennel tisztelettel megnyitom.

Nt Kàlmàn Szabolcs (Cleveland, OH)

MEGNITÔIMÀDSÂG
Nt. Szabolcs, a Nyugat-oldali Magyar Reformâtus Egyhâz lelkésze

fennkôlt imât mondott:

Ôrôkkévalô Isten! Tudatàban vagyunk a jelenlétednek. Te mindig
jelen és veliink vagy, csakmi feledkeziink meg Rôlad. Sokszor kétség-
beesiink, szeretetleniil élûnk, mintha Te nem leimél kôzôttùnk és
velûnk. Bocsâsd meg ezt nekunk, Urunk!

Hadd kezdjûk ezt a Kongresszust hâlâval és kôszônettel, hogy
vagy és hogy veliinkvagy, hogy megôriztél és ôsszehoztâl bennûnket a
nagy szétszôrôdottsâgbôl, és hogy a Te tudatoddal és akaratodbôl



vagyunk egyiitt, nem vélellen, hogy személy szerint éppen mi jôttùnk
ôssze, hogy éppen nekûnk kell egyméssal épitô szeretet-kapcsolalba
keriilniink. Legyen a Te àldàsod ezen az ôsszejôvetelen! Add, hogy
olyan légkôr, olyan egymàssal valô kôtôdés alakuljon itt ki, amely
nekiink és nemzetunknek is hasznos és felemelô, ugyanakkor Neked is
Ur Isten gyônyôriiséget szerez.

A hâla mellé adj nekiink alàzatot, hogy észrevegyiik és
megcsodâljuk a mâsik emberben (a testvérben) a Tôled kapott
értékeket. Adj nekiink nyitott elmét és szîvet, mint akik elsôsorban
nem azéri jôttiink, hogy beszéljûnk, hanem hogy meghallgassuk
egymâst. Add, hogy fïgyeljiink egymâsra, ha kell tudjuk môdositani
véleményiinket, âllâspontunkat. - Adj végtelen turelmet. Hadakozô,
sérûlt emberek vagyunk: vilâghâborù, elnyomés, sajât bûneink
tépâztak, sértettek benniinket. Adj tiirelmet, megértést és megbocsâtàst
egymâs felé.

Kéréseink kôzt; felemeljiik imânkat dràga magyar népUnkért a
Kârpât-medencében, az anyaorszagban. Imâdkozunk a nagyobb
kenyérért, a jobb és emberibb életfeltételekért, az igazsagosabb târsa-
dalomért, a teljesebb szabadsâgért; a felzaklatott kedélyek lecsillapo-
dâsâért, lelki és testi egészségért, legfoképpen pedig belsô tartàsért,
hitért és reménységért. Ne engedd, hogy épp e nagyobb szabadség
idején népunk a nihilizmusban, a céltalansâg, a reménytelenség és
hitetlenség ùtvesztôin akadjon el.

Adj népiinknek értelmes, higgadt, hitben erôs vezetôket, adj
tiirelmet, amig ilyen vezetôk kinevelôdnek. Adj népiinknk élni-
akarâst, biolôgiai megmaradâst, tôbb gyermeket, és olyan életfel-
tételeket, amelyekkôzt érdemes élni.

Imâdkozunk a Kârpât-medencében az elcsatolt teriileteken és a
szomszédos orszâgokban élô magyar testvéreinkért. Nehéz, ktizdelmes
sorsuk van: a létért, a megmaradâsért kiizdenek. Légy velûk a hôsies
helytâllâsban, és légy velitnk, hogy mindnyâjan a magunk helyzetében
megtalàljuk azt, amit tehetiink és tenniink kell értuk. Bar a magyar
kisebbségek sorsa ma kiméletlen élet-halâl kiizdelem, mégis tôriilj ki a
sziviinkbôl minden bosszût, minden sértettséget. Hiszen csupân
sziiletési véletlen, - vagy ez is a Te akaratod? - hogy mi nem
sziilettiink egy mâs nemzet gyermekének, talân épp a szomszédaink
kôziil egynek... S akkor neveltetésiink révén mi is ma janicsâijai
lennénk a magyarsâgnak.

Ôrôkkévalô Isten, Te csak ùgy lehetsz a magyarok Istene, ha
egyidejûleg a szlovâkok, rutének, ukrânok, oroszok, românok, szerbek.



horvâtok, szlovének, osztrâkok es a németek Istene is vag>', sôt tôrté-
nelmileg még a mongolokat és a tôrôkoket is e listâhoz tehetjiik. -
Kériink, Urunk, hogy ôrizd meg és tanitsd meg felemelt fovel jârni a
kisebbségben élô magyar testvéreinket, de ùgy, hogy végre a kôlcsônôs
megbecsiilés, sôt a szeretet ùtjàn tudjuk rendezni kôzûs dolgainkat, és
igy igazsâgban és békességben élhessenek a népek a Kârpâtok
koszorùjâban!

Légy veliink, a vilàgban szétszôrt magyarokkal is. Bârmermyire is
szeretjûk népiinket és szolgâlni akaijuk gyôkereinket, add hogy
belàssuk, hogy a tôrténelem vihara messzire sodort bennûnket, mâr
hosszù ideje nem Magyarorszâgon éliink.

Igy az otthon élôknek

a mi jôindulatù elképzeléseinktôl fiiggetlenùl kell élniiik, és a sajât
életiiket illetôen dônteniûk, még akkor is, ha dôntéseiket hibàsmk
érezziik vagy valôban azok. A mi dolgunk az imâdkozâs, az ônzetlen
anyagi segités, és a csendes, alâzatos, nem tolakodô tanâcsadâs. Es a
nyitottsàg, hogy onnan nézve, és ott élve az életet, sok minden
mâsként van, mint ahogy azt mi lâtjuk.

Adj szeretetet, alâzatot, egymâsra-figyelést, egymâs megbecsillé-
sét a mi sorainkban. Kiilônôsen azok felé, akik évtizedek ôta hûséggel,
felkésziiltséggel és hatartalan energiâval szervezik ezeket a Magyar
Kongresszusokat.

Kôszônjûk az idei szervezôket, elôadôkat, résztvevôket.

Kiilôn kegyelettel és hâlâval emlékeziink e kongresszusok két
elinditôjàra: néhai dr. Nâdos Jânosra, és a nemrég hazaluvott

drâga gyermekedre, Prof. dr. Sotnogyi Ferencre.

Legyen az emiékuk és munkâjuk éldott!

Mindnyéjana magunkhite szerint kériink Téged, hiszena népiink
irânti szeretetben és szolgâlatban egyek vagyunk: katolikusok,
reformâtusok, evangélikusok, baptistâk, zsidôk és minden mâs
felekezet, sôt még azok is, akik Istent-keresô, de még hit nélkûl jârô
magyarok.

Mindnyâjan a magunk hite szerint kériink, én és sokan mâsok is
itt kôziilunk, az Ûr Jézus Krisztus nevében, hogy hallgasd meg
imânkat. Àmen.



Dr. Nâdas Gyula, a Magyar Kongresszus elnôke kôzli a hall-
gatôsâggal, hogy udvôzleteiket kûldték tôbbek kôzôtt:

- Dr. Pungor Ernô volt magyar miniszter, egyetemi tanar,
akadémikus, a Magyar Mémôkôk és Épitészek
Vilâgszovetségének elnôke,

- ft. dr. Miklôshàzy Attila, a kiilfoldi katolikus magyarok
pùspôke,

- vitéz Martonfalvay Hugô, azMHBK kôzponti vez^tôje,
- Helcz Tibor, a voit Politikai Foglyok Vilâgszovetségének

elnôke,

- Zolcsàk Istvân, azErdélyi Vilâgszôvetség elnôke,
- dr. Czettler Antal, azEurôpai Szabad Magyar Kongresszus

részérôl,

- Hetyey Sândor, az MHBK ausztrâliai,

- vitéz Katona Sàndor németorszâgi fbcsoportjânak vezetôje,
- dr. Koppâny Endre, a Szent Korona Vilâgszôvetség elnôke,
- Révjfy Làszlô, ùjsâgirô

- Sujànszky Jenô, a franciaorszâgi Magyar Szabadsâgharcos
Szôvetség elnôke,

- dr. Nagy Àkos, az Ausztrâliai és Ùjzélandi Magyar Szôvetség
tb. ôrôkôs tagja,

- vitéz Szakàly Jànos, azEurôpai Magyar Szabadsâgharcos
Szôvetség elnôke stb.



ELSZAKITOTT TERULETEINK

Dr. Sasvàri Lâszlô (Lausanne, Svâjc):

AZELSÔ V7LÀGHÂB0RÛÉS TRIANONTITKAI

(Henri Pozzi: "Szàzadunk bûnôsei" és "A hâborû visszatér"
cimû kônyveinek ismertetése.)

A szerzô a bevezetôben ezt iija 1935-ben megjelent kônyvében:
"Âruléssal fognak vâdolni e kônyv megirâsa miatt azok, akiket le-
leplezek. Mert egyetlen szô, âllités, bizonyitâs vagy szâm nincs benne,
ami nem igaz".

"A hâborû elôtt, alatt és utân naponta talâlkoztam a legjobban
tâjékozott francia, angol és balkâni személyekkel. Ôsszekôttetéseim
kiteijedtek valamennyi kôzép-eurôpai és balkâni nemzeti és forradalmi
szervezetre. Ez idôszakban szâmtalan dôntô bizonyiték keriilt a
kezembe. Barâtaim és ûgynôkeim a pârizsi szerb kôvetségen dolgoz-
tak. Clemenceau maga helyezett el - megfigyelô minôségben - a român
kôvetségen, amelynek szâmjeles kônyve és titkos jegyzéke nyitott
kônyv volt szâmomra két éven keresztiil. A "Temps" és az "Agence des

Dr. Sasvàri Làszlô nemzetkôzi jogtanàcsos (Lausanne, Svàjc) elôadàsàt tartja.
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Balkans" teljes hirszolgâlati anyaga és titkos levelezcse tiz éven
keresztiil rendelkezésemre âllt. Tudom, hogy kinek miért és mennyit
fizettek a békekonferencién - bizonyos befolyàsos és kapzsi
lelkiismeretek elnémitâsâra. Tudom, milyen kedvezményekkel jutal-
maztâk egy-egy gazségot vagy hitszegést".

"Ôszintén fâjlalom, hogy kôtôttségem miatt most nyilvânossàgra
hozott adataimat, bizonyîtékaimat nem mondhattam el màr régebben,
de még jobban sajnâlom, hogy még ma sem mondhatom el a teljes
igazsâgot".

"Franciaorszâgnak 1914 jùliusâban egy ellensége voit: a hazug-
sâg. Nem Németorszâg sodorta hazâmat a hàborùba, hanem az impe-
rialista Oroszorszâg és bûntârsai".

Ezutân ôsszefoglalja a szarajevôi merényletet megelôzô 20 év
fontosabb eseményeit:

"A fiancia kôzvéleményt megnyugtatta az 1892. augusztus S-ân
kôtôtt - tehât tôbb mint hùsz éve fennâllt - franeia-orosz szôvetség,
mert nem ismerte a câri imperializmus titkos célkitûzéseit, az orosz
kormâny vakmerô hazugsâgokkal leplezett Monarchia elleni akna-
munkéjât, a românokkal folytatott târgyalàsait, a titkos pânszerb
propaganda anyagi tâmogatâsét, s nem tudta, hogy Oroszorszâg
Szerbia cinkostàrsa, s azt sem, hogy Oroszorszâg a vilàghâborùt
megelôzôen hâromszor szandékozott hadat uzenni Ausztriânak (1905.
februâqâban, 1912. decemberében és 1913. augusztusâban), de ez
Franciaorszâg tiltakozâsa miatt elmaradt.

A katonai egyezmény rendkivul fontos volt a nagyratôrô orosz
âllamférfiak s a pânszlâv szervezetek szâmâra. Megsziintette
Oroszorszâg 1887 ôta fennâllt elszigeteltségét, mâsrészt lehetôvé tette
a szlâvteijeszkedô tôrekvések sikeres és szabad érvényesulését a Duna
és az Adria mentén és az Égei-tengeren.

A câri Oroszorszâg sohasem bocsâtotta meg II. Vilmosnak, hogy
Bismarck menesztése utân nem ûjitotta meg a vaskancellâr titkos
ellenszerzôdését Oroszorszâggal, amiben kôtelezte magât, hogy az
osztrâkok teijeszkedését a Balkânon megakadâlyozza. Az orosz
pânszlâv vezetôkôrôk a francia szovetségben (arany+hadsereg) vélték
megtalâlni az utôkârtyât az Ausztria elleni jâtszma megnyerésére, s
amikor Princip revolvere eldôrdûlt, elérkezettnek lâttâk az idôt az
azonnali cselekvésre. (S a nemzeti hôskéilt tisztelt szarajevôi gyilkos-
nak emelt szobor 13 éve hirdeti a gyôzelmes pânszlâv eszmét.)



Az irânyîtott sajtô âltal félretâjékoztatott francia kôzvélemény
nagyrészt ma is a szerbek értatlansâgâra eskiiszik, mert rendszeresen
eltitkoltâk elôtte a Monarchiât igazolô bizonyitékokat. Sot, Barthou
kûliigyminiszter a belgrâdi parlamentben 1933-ban iinnepélyesen
feloldotta a szerbeket a bûnrészesség vâdja alôl, holott a gyilkosok
cinkosai otl iiltek a parlamentben, kôztlik Zsivkovics tabomok, Draga
kirâlyné egyik gyilkosa, aki I9I4-ben ôsszekôtô kapocs volt az udvar
és Apis ezredes, a "Fekete Kéz" nagymestere kôzôtt. A merénylet meg-
szervezésében egyébként tevékenyen részt vett Hart\vig bârô, belgrâdi
orosz nagykôvet is! Belgrâd és Pétervâr 10 éve bûntârsak voltak.

S mivel Poincaré 1912. augusztus 9-én Pétervârott megmondta
Sazonov orosz kûlùgyminisztemek, hogy "Franciaorszâg balkâni
érdekekért sohasem lesz hajlandô hâborùba keveredni" (az 1892-es
katonai szovetség ugyanis kizârôlag német tâmadâs esetén kôtelezte a
franciâkat segitésre) - az oroszoknak cselhez kellett folyamodniuk: a
titkos (Franciaorszâg elôtt is 2 napig eltitkolt) mozgôsitâssal Német-
orszâgot tâmadâsra kellett kényszeriteni. A szârazfoldi haderôket
jùlius 8-ân mozgôsitottâk, amirôl Bées jùlius 14-én értesûlt, s Tisza az
akkori tanâcskozâson azért engedett Berchtoldnak, mert értesiilt az
ororsz katonai elôkésziiletek méreteirôl. A tovâbbi titkos mozgôsltâs
idôpontja jùlius 24 (a balti és a Fekete-tengeri flottâra is kiteijedôen.
Ez volt a hâborù egyetlen kôzvetlen oka.).

Mert az orosz mozgôsltâs 4 nappai megelôzte az osztrâk had-
tizenetet és 5 nappai az osztrâk mozgôsitâst. (Németorszâg Jùlius 30-ân
ultimâtumban szôlitotta fel az oroszokat a leszerelésre.)

Jùlius 24-én a câr tâviratot intézett II. Vilmoshoz, amiben az
osztrâk-szerb viszâlynak a hâgai dôntôbirôsâg elé utalâsât lâtta
célszerûnek, de egyidejûleg alâirta a titkos mozgôsitâsi parancsot.
Egyébként a francia mozgôsitâs is megelôzte a németet, mert Poincaré
1914. augusztus I-én 8 ôrakor iita azt alâ, mig a németek a hir
kézhezvétele utân, csak 17 ôrakor.

A szarajevôi merénylettôl a hadûzenetig eltelt 34 napban a francia
politikusok nem âlltak feladatuk magaslatân. Két héttel a hâborù
kitôrése elôtt Poincaré âllamelnôk és Viviani miniszterelnôk Péter-

vârra utaztak s szinte semmit nem érzékeltek a kôrulôttuk zajlô
eseményekbôl. Poincaré legsùlyosabb és szinte menthetetlen tévedése:
ottani szereplése. A jùlius 2I-i fogadâsonjôvâtehetetlen ugyetlensége-
ket kôvetett el. Spalaikovics szerb kôvetnek azt mondta: "Ne féljen
semmitôl, Szerbiânak komoly barâtai vannak Franciaorszâgban". Grôf
Szapâry Monarchia-kôvetnek pedig: "Szerbia orosz barâtait



felMboritanâ, ha a szerbek ellen erôszakot alkalmaznânak, s ezt
Eurôpanak egyéb oroszbarât hatalmai is elitélnék". (Poincaré ezeket
késôbb letagadta, de hiâba.)

Késôbb Stefanovics szerb kulûgyi fbtitkér elmondta a kônyv
szerzôjének, hogy ezek ôntôtték beléjuk szorult helyzetûkben a
reményt, s "e szerb reményeknek koszonhetjûk, hogy Belgrâd vissza-
utasîtotta azosztrék ultimâtumot és megindult a lavina".

Poincarét annyiban terheli a hâborùs felelôsség, hogy kônnyel-
mûen itélt meg sûlyos kôvetkezményekkel jârô eseménycket, nem
feltételezte pl. hogy a merénylet viléghâborùhoz fog vezetni. Igaz,
hogy ebben talân szerepe volt annak a "szinte hihetetlen tehetetlen-
ségnek és tudatlansâgnak, ami a kôzéf>-eurôpai, balkâni francia
nagykôveteket jellemezte".

Kétségtelen tény, hogy a francia kùlpolitika irânyitôi évek ôta
tudtak az oroszok balkâni cselszovéseirôl, kiépitett kapcsolatairôl
(francia diplomatâkkal is), és az orosz kormâny sorozatos inkorrekt
lépéseirôl (tények tudatosan késôi kôzlése) a francia konnânnyal
szemben, s addigi visszatartô politikâjât feladva, Franciaorszâg 1914.
jùlius végén mégis kôvette Oroszorszâgot végzetes ûtjân.

Pedig e kônyv szerzoje jùlius 9-én âtadta Poincarénak a szerb
titkos diplomâcia siffre-kulcsât (amit egy szerb kôvelségi titkartôl
sœrzett), s az annak alapjân megfejtett 4 fontos tâviratot Veznics
pMzsi szerb kôvet cimére+Apis beszamolôjât a merénylet részleteirôl,
s îgy egyértelmûvé vâlt Szerbia bûnôssége.

S még egy fontos adat: Poincaré emlékirataiban a legaprôbb
banâlis részletekrôl beszâmolt 1914. jùlius 20-i lâtogatâsa kapcsân, de
a lényegrôl - Viviaiùval egyutt - egy szôt sem szôlt. Csak akkor
ismerte be, hogy részt vett politikai megbeszéléseken is, amikor a brit
kormany 1926-ban nyilvânossâgra hozta Buchanan volt pétervâri
angol kôvetnek Grey kulugyminiszterhez intézett tâviratait, amelyek-
ben arrôl értesitette kormânyât, hogy Sazonov és a pétervâri francia
kôvet bizalmasan tudtâra adtâk: "Poincaré lâtogatâsa az orosz-francia
egyùttmûkôdés betetôzését jelenti". De az is tény, hogy Poincaré és
Viviani visszautasitottâk Sazonov azon kôvetelését, hogy a franciâk
nyùjtsanak feltétel nélkiil fegj^veres segitséget az oroszoknak Ausztria
ellen. Ezért kellett - Sazonov utasitâsâra minden âron - eltitkolni
elôttiik a titkos, provokativ nagy arânyù mozgôsitâs tényét.

A két francia âllamférfi tâjékozatlansâgânak van egy fontos
bizonyitéka, de azt egyikùk sem ismerte. A bolsevistâk akadtak râ, s
most e kônyv lapjain keriil elôszôr nyilvânossâgra. S ez Spalaikovics



pétervâri szerb kôvetnek jùlius 22-én Pasicshoz intézett siirgônye:
"Sazonov ragaszkodik ahhoz, hogy Franciaorszâg elôtt titokban
maradjanak katonai elôkészuleteink. Elutazâsuk utân elrendelik 4
katonai keriilet mozgôsitâsât". A kônyv szerzôje 1917. oktôber 8-ân
olvasta a tâvirat szôvegét az Agence des Balkans pârizsi szerkesztô-
ségében. Barétja, a belgrâdi kûlûgyminisztérium fotitkâra mutatta meg
neki, azzal a kikôtéssel, hogy le^orâbban csak halâla utàn 5 éwel
kôzôlhetô. (Mikor a jugoszlév kormâny 1934-ben értesiilt a veszedel-
mes bizonyiték fennâllâsârôl, mindent elkôvetett, hogy azt a londoni
szerb kôvetség volt mâsodtitkârâtôl, Petrovicstôl megszerezzék, de
eredményteleniil, s ô a zaklatâsok elôl az ôngyilkossâgba menekiilt.)

Jùlius 24-én Paléologue, a szâllongô hlrek miatt kétszer is
felkereste Sazonovot, kérdôre vonta, de ô mindent letagadott. Spalai-
kovics ezt is megtéviratozta, s hozzâtette: "Sazonov tovâbbi szigorù
titoktartâst kôvetel".

Jùlius 25-én reggel Pacu sûrgôs tâviratot intézett Veznics pârizsi
szerb kôvethez: "Tagadjon meg minden'felvilâgositâst az orosz és a
szerb intézkedésekrôl. Hangsùlyozza, hogy Szerbia béktilrù szeretne.
Fontos, hogy a francia parlamentnek ne legyen tudomâsa az orosz és a
szerb katonai elôkésziiletekrôl. A hâborù elkerulhetetlen".

A nagy titkolôzâs magyarâzata: "Az orosz és a pânszerb szerve-
zetek érdeke ùgy kivânta, hogy elôszôr Németorszagnak jusson tudo-
mâsâra az orosz mozgôsitâs, és igy Franciaorszâg beugrasztâsa kôny-
nyebben menjen. A francia-ororsz szerzôdés ugyanis akkor kôtelezte
Franciaorszâgot hadbalépésre, ha Oroszorszâgot német tâmadâs éri. A
németek ezt ônvédelembôl augusztus 1-én meg is tették, s ezért él még
ma is Franciaorszâg abban a hitben, hogy a hâborùt a németek robban-
tottâk ki. S ez az oka annak, hogy amikor a gyôztesek megâllapitottâk
a versaillesi és a trianoni béke feltételeit, arra hivatkoztak, hogy
Németorszâg és a monarchia a vérengzés okozôi.

Sokan e véleményiiket tévesen, arra a nem vitâs tényre alapitjâk,
hogy Németorszâg 1911-ben lâzasan fegyverkezni kezdett. De ezt tette
ôsszes ellenfele is. Az igazsâgot végre ki kell mondani. Kétségtelen,
hogy a németekben riadalmat vâltott ki az elleniik évek ôta folytatott
bekeritési politika. Àm a hâborù Németorszâg szôvetségesét és "bûn-
târsât" olyan készuletlenùl érte, hogy mâsfél milliô emberrel keve-
sebbet mozgôsitott, mint a franciâk, holott létszâmban jôval
meghaladta azt.

S Franciaorszâg 1913 szeptemberében 1 milliârd frank kôlcsônt
adott Oroszorszâgnak, de kikôtôtte, hogy abbôl a francia vezérkar



ùtmutatâsa szerint kell nôvelnie hadseregét és azonnal hozzâ kell
lâtnia a német hatâr felé irânyiilô stratégiai ùtvonalak kiépîtéséhez. De
ezek még 1914-ben sem voltak kiépitve - az orosz hadseregben
uralkodô pâratlan herdâlâs és korrupciô miatt. Sukhomlinov hadûgy-
minisztertôl kezdve az utolsô szézadosig mindenki megvésârolhatô
volt. Drâgân fïzettunk érte.

Problémék voltak a francia hadseregnél is. A hadianyag ellâtés
terén fejetlenség, kapkodâs, rendszertelenség uralkodott, mert a
megbizott tizemek a parancsokat vagy rosszul vagy nem teljesitették.
Vezérkarunk jôl ismerte a németek ofFçnziva tervét, a Schlieffen
tervet, mert azt egy ismeretlen német vezérkari tiszt - aki a "bosszù-
âllô" âlnevet hasznâlta -, 1906-ban kiszolgéitatta nekiink 60.000
aranyfirankért, de nem hittek benne.

Az ellenségeskedések megkezdésekor a szôvetségesek jelentôs
fblényben voltak a kôzponti hatalmakkal szemben, ami ônmagàban
véve is céfolja a németek egy oldalù fegyverkezésérôl szôlô tenden-
ciôzus hireket.

(Utôlag sokan hibâztattâk Németorszâgot, hogy miért engedte ât a
kritikus napokban Ausztriânak, amely elfogult, kôzepes és alkalmatlan
politikusainak irânyitâsa alatt irânyitani akart, tanâcsokat nem akart
elfogadni - még a magyaroktôl sem. Rendkiviil jellemzô a helyzetre,
hogy a grôf Berchtold âltal Szerbiânak szôlô ultimétum-tervezetet
1915. jùlius5-énMagyarorszâg tudta nélkiil kôzôlték II. Vilmossal.)

Dea Németorszâg âltal elkôvetett hibât elkôvette Franciaorszâg is,
amikor az események irânyitasât âtengedte az oroszoknak (Caillaux
nyiltan megmondta Viviani-nak:"Ôn a szô legelôkelôbb értelmében
felelôs a hâborûért".) Hiszen tudtâk pl. azt, hogy Hartwig bârô mâr
1912. november I2-én odaigérte Româniânak Erdélyt, ha âtâll az
oroszok oldalâra. 1912. decemberében a francia ûgyvivô jelenlétében a
bukaresti orosz nagykôvetségen Mikiôs nagyherceg kétszer talâlkozott
TakeJonescu roman âllamférfivel, s megâllapodtak az ôsszegben, amit
Jonescunak fizetnek, mert Oroszorszâg Ausztria-ellenes propagan-
dâjànak szolgâlatâba szegôdôtt, s garantâlta, hogy hâborù esetén
eltâvolitja az akkori németbarât roman vezetôket. - Stefanovics szerb
kiilugyi âllamtitkâr 1923. jùliusâban azt is elmondta nekem:"nekiink
mâr 1913. januâija ôta megvoltak a biztositékaink, hogy România
majd veliink tart, mert a Bukaresttel kôtôtt egyezményunket titkos pôt-
megâllapodâssal egészitettiik ki, amit Kâroly kirâly és a kormâny
tudtân Idvul Bratianu és Take Jonescu irtak alâ, akik az osztrâk-barât
Majorescu utôdainak voltak mâr kiszemelve. Ugyanigy kôtôtték meg



Sazonov és Bratianu 1914. augusztus 7-én az orosz-român titkos
egyezményt.

Az oroszok rendkivul kôriiltekintôen késziiltek a leszâmolâsra.
Heves sajtôhadjâratot inditottak Izwolszky pârizsi orosz nagykôvet
irânyltâsa alatt. Fel kellett izgatni a francia kôzvéleményt és a
kormânyt Ausztria ellen. "Azon igyekszem, hogy személyesen is
befolyâsoljam naponta a legfontosabb ùjségokat: a Temps-t, a Journal
des Débats-t, a Matin-t, az Echo de Paris-t, - iija 1912. december 5-én
Sazonovnak". (A Temps 4 éwel ezelôtt még osztrâkbarât volt, most
Tardieu harcol hasâbjain ellenuk.) Rafifalovits pârizsi orosz pénzugyi
megbizott igy ir Sazonovnak; "Most gratulàltam a Temps ùj âllâs-
pontjâhoz Izwolszkynak. A 6. oldalon a "Legùjabb hirek" rovatâban
talâltam olyan Pétervârrôl keltezett sûrgônyôket, amiket ô diktâlt".
Ugyan ô 1913. februâr 26-ân pénzt kiildôtt Pârizsba az ùjségok szol-
gâlatainak jutalmazâsâra. (Take Jonescu havi 5 ezer frankot kapott
Sazonovtôl.)

A francia kormâny mindezt reâlisan lâtta, s ezért 1913-ban
tôbbszôr figyelmeztette Oroszorszâgot, hogy ne tegyen semmit
Franciaorszég elôzetes tâjékoztatâsa nélkiil, mert nem kivân kalan-
dokba sodrôdni. Meg kell viszont ôszdntén mondam azt is, hogy a
bécsi és a bukaresti francia kôvet a pânszlâv érdekek szolgâlatâba âllt,
s ezzel igen sokat ârtottak Franciaorszég tekintélyének. Tény-
kedésiiket a titkos tâviratok bizonyitjâk, de a kényes témârôl még a
hivatâsos tôrténészek sem irtak eddig. Mint ahogy azokrôl a bizalmas
kapcsolatokrôl sem, amelyek 1912-14 nyarâig az orosz, szerb és a
roman diplomatâkat, âllamférfiakat szoros egyiittmûkôdésre ôsztôkél-
ték: Izwolszky, Sazonov, Raffalovics, Harwig, Chebeko és Witte e^
hùron pendùltek Veznics, Bratinau, Take Jonescu, Pasics, Avarescu és
Jovanovics kollégâikkal, akik Pârizsban szolgâltâk a szlâv érdekeket.
Ma mâr tudjuk, hogy ennek a diplomata târsasâgnak a szôvetkezése
vezetett a hâborùhoz.

Munkâjukat betetôzte a hivatalos Oroszorszâg ténykedése: A
kritikus idôszakban kétszer szegték meg a francia-orosz szôvetség
rendelkezéseit: 1.) a jôl kiszémitott kôvetkezményû titkos mozgôsitas
elhallgatâsaval, 2.) a hâborù kitôrésekor legjobb csapataikat nem
Németorszag ellen kiildték, hanem Ausztria ellen, s csak tôbbszôri
francia tiltakozâs és kôvetelés uténtettek eleget e kôtelezettségiiknek.

A szlâvok tehât, elsôsorban Oroszorszâg, évszâzados céljadc
érdekében felidézték a hâborùt. Mamâr tudja mindenki, hogy Ausztria
és Magyarorszâg nem voltak bûnôsôk, Benes tehât hazudott 1916-ban,



amikor a hâborûs felelôsséget Magyarorszâgra akarta hâritani. Azt
âlUtotta hîres rôpiratâban, hogy Tisza - aki ludott a szarajevôi
merényletrôl, sôt elôsegîtette azt - kergette a héborùba Ausztriét. (A
hazug vâd értelmi szerzôje Veznics pârizsi szerb kôvet volt.)

Az orosz-szlâvsâg 1914-ben megkîsérelte - 60 éven belùl mér
harmadszor -, hogy évszazados céljât, a kôzép-eurôpai hegemôniét
megszerezze. Mert eddig mâr kétszer megbukott a terv: 1855-ben és
1878-ban. Az oroszok a siker érdekében mindent megtettek. Izwolszky,
az ùj pârizsi orosz kôvet, 1909-tôl a francia kôzvéleménynek az
âthangolâsa céljâbôl hatalmas ôsszegeket forditott a legjelentôsebb
iapok és személyek megvâsârlâsâra. A bolsevikoknak kôszônhetôen,
ismertté vâlt az egész szômyû névsor. S abbol is kiordit egy név, amely
méltân megdôbbent mindenkit: André Tardieu, a késôbbi miniszter-
elnôk neve, aki a hâborùt kôvetô békék szellemi apja és legbefolyâ-
sosabb kijârôja. (Ezutân pontosan felsorolja, hogy a megves/degetési
milliôkbôl ki mennyit kapott, az oroszoktôl, a szerbektôl, s hozzâ teszi:
"Tôbbszôr lâttam sajât szememmel, hogy Tardieu, Lautier, v. Roels
Izwolsky, V. Veznics szerb kôvet utasitasa szerint szerkesztették a
hireket, amelyek aztân az ùjsâgban, mint ...-i tudôsitônk jelenti,
szôveggel jelentek meg". Franciaorszagot tehât teivszerûen meg-
dolgoztâk.

(Majd lehangoltan hozzâteszi: a helyzet ma sem (1935) vâltozott,
csak a môdszerek tôkéletesedtek. A hamis hirekkel egybekôtôtt
borravalôkat most nem Pétervâr és Belgrâd, hanem a szovjet és a
kisantantsajtôirodâi osztogatjâk. S utal a marseillesi kiràlydrâma utâni
magyarellenes hazùgsàghullâmra, a Temps 1934 novemberében
leleplezett, nemlétezô budapesti ktilôntudôsitôjânak a leleplezésére. A
valôtlan tudôsitâsokat G. Marot, Benes lapjânak fôszerkesztôje
fogalmazta.)

Sajnos nincs môd râ, hogy az ezutân kôvetkezô kb. 40 oldalon
felsorolt vesztegetési, ôsszeeskiivési részleteket ismertessem. De egy,
magyar szempontbôl fontos tényt idéznem kell: Izwolszky legkedvel-
tebb bizalmasa, Tardieu, 1914. mâricus 11-én Bukarestben elôadâst
tartott a francia kôvet târsasâgâban megjelent legmagasabb rangù
român politikusok elôtt, az alâbbi cimmel: "Erdély România Elzâsz-
Lotaringiâja!" Ô mârakkor tudott a rôvidesen kitôrô hâborùrôl, hiszen
be volt avatva a belgrâdi "Fekete Kéz" terveibe. De Tardieu
tehetségének igazi formâjât csak 4 hônappl késôbb, 1914. jùlius 30-ân
futotta ki, amikor lapjâban, a Temps-ban azt a szândékosan elferditett
hirt rôpitette vilâggâ, hogy Németorszâg kihirdette a hadiâllapotot, s



ezzel kikényszeritette a francia mozgôsitâst, holott a németek csak
"fenyegetô hâborùs veszedelemrôl" tettek emlîtést.

Ezutân ismét részletesen ismerteti azokat a hatalmas orosz-szerb

diplomâciai manôvereket, amelyeket 1909 ôta a Balkânon folytattak a
bolgarok és a românok megnyerése céljâbôl (tôbbszôr utalva az
utôbbiak kétszinûségére). A hâborù elsô két évében semlegesek voltak,
s ez alatt ôriâsi bevételekre tettek szert a Németorszâgnak, s a
Monarchiénak tôrtént gabona, marha, gyapju, petrôleum szâlUtâ-
sokkal. Ezért mondta 1918 novemberében Clemenceau: "A hâborù
hiénâi kôziil a românok a legaljasabbak". Majd 1918. december 22-én
nyersen odavâgta a român kôvetnek: "A mùlt (a kettôs, a passziv és az
aktlv ârulâs) a mùlté ugyan, de semmi esetre sem tehetô jôvâ".

Nem vitâs, hogy tevékenységiik a taktikâzâsban meriilt ki: Mikor
végre beléptek a hâborûba, a tûzvonalban ùgy viselkedtek, mint a
nyulak. Harctéri vereségiik utân pedig ùgy, mint az ârulôk. A hâborù
befejezése utân mégis elôâlltak kôveteléseikkel. Amikor Clemenceau
ezeket megtudta, igy kiâltott fel: "Hatârtalan ezeknek a românoknak a
szemtelensége!"

Ennek ellenére România megkapta, amit kôvetelt, sôt a legtôbbet
az ôsszes haszonélvezô kôziil, pedig a gyôzelem kivivâsâban semmi
érdemùk nem volt. Hogy milyen eszkôzôk segitségével sikeriilt nekik a
gazdag zsâkmâny megkaparintâsa, azt az alâbbiakban lâtni fogjuk.

De elôbb ismertetni kell még a tényt, amit még ma is csak a
beavatottak tudnak: 1917 januârelsô napjaiban az orosz kormâny arrôl
értesitette a francia kormânyt, hogy a minden fronton gyôzedelmes
Németorszâg nagy elônyôket biztositô kùlônbéke ajânlatot adott, amit
Oroszorszâg elfogad, ha a franciâk nem adjâk meg nekik ugyanazt.
Mikor Pozzi tudatta Clemenceau-val a român kôvetséghez érkezett
titkos tâviratokat, ô igykiâltott fel: "Csapdâba keriiltunk, az orszâgnak
nem szabad megtudnia semmit".

Sazonov tudatta az alku feltételeit: Oroszorszâg hajlandô tovâbb
harcolni a szôvetségesek oldalân - sôt gyôzelem esetén beleegyezik
Elzâsz-Lotaringia visszacsatolâsâba, a Rajna balpartjânak megszâl-
lâsâba, beleértve Koblenzet, Mainzot és a Pfalz-vidéket -, Francia-
orszâg viszont kôtelezi magât, hogy az angol-olasz szôvetségesek
akarata ellenére is biztositja Oroszorszâgnak RuténfÔldet, Galiciât,
Konstantinâpolyt, a tengerszorosokat, Ôrményorszâgot, Kis-Azsiât és a
Szentfôldet.

E feltételek elfogadâsa az ârulâssal volt egyértelmû és az orosz
egyeduralmat szabaditotta (volna) râ Eurôpâra - de az ajânlat vissza-



utasîtésa Franciaorszâg végleges ôsszeomlâsét jelentelle voina -, igy
azt a Briand-Viviani kormâny elfogadta. Paléologue pétervâri kôvet
megtagadta az irat âtadâsét, Ribot volt miniszterelnok is, végiil
Doumergue gyarmatiigyi miniszter adta ét a cémak. A zsarolés tehét
sikeriilt!

A BÉKE

A trianoni békekonferencia, amelyen a monarchia felosztâsa és
KôzéfhEurôpa sorsa felett dôntôttek, Thomson angol légiigyi miniszter
szavai szerint: "Râkok marakodâsa volt a vizi huila felett". Azok, akik
a vitât irânyitottâk és dôntô hatârozatot hoztak, egy pillanatra sem
gondoltak felelôsségiik félelmetes sùlyéra. A tapasztalat hiânya, a
tudatlaiisag, a részrehajlâs, a hiûsag, a menthetetlen kônnyelmûség
végzetesen befolyâsolt^ intézkedéseiket. - Clemenceau szâmos
kérdésben teljesen tâjékozatlan volt, nem ismerte az adatanyagot,
elhamarkodottan és megfontolâs nélkiil intézkedett. Két rogeszméje
volt: Elzâsz-Lotaringia 1792-i hatârainak visszaâllltâsa és a katolikus,
antidemokratikus Monarchia megsemmisitése. (Ezen feliil csak a
vâlasztôjog érdekelte.) Minden téren cselekvési szabadségot biztositott
a iiagyravâgyôknak és a cselszovôknek, akik nevében oltalma alatt a
konferenciâtugrôdeszkânak tekintették az érvényesûlésre.

Az angolokat Kôzép-Eurôpéban csak a roman petrôleumforrâsok
érdekelték, az olaszokat az adriai probléma kôtôtte le, Wilson
kizârôlag ideàlis rôgeszméinek élt: az "igazsâgot" hirdette a népeknek.
De megejtette Pârizs varâzsa, s mivel nem ismerte az eurôpai
kérdéseket, mindent barâtjâra, Hous ezredesre bizott. S vele szemben
Lansing, az Egyesûlt Âllamok kuliigyi titkâra tehetetlen volt. Pedig
Orlando és Balfoiu" voltak a konferencia.legkomolyabb és legtâjéko-
zottabb tagjai. Lansing feljegyezte: "A nyilvânos uléseken mâr
elintézett iigyek felett dôntenek, az egyezkedés és az alkudozés zârt
ajtôk môgôtt folyik".

Tardieu volt a legfbbb ùr, cselekvési szabadsâgot nyert
Clemenceau-tôl és ô rendelkezett a cenzùrâval, s birta Wilson ôszinte
bizalmât is. Pedig Wilson csak bâb volt, bizalmasa Hous ezredes
kezében. Steed, a Times kuliigyi rovaténak egykori vezetôje emlék-
irataiban megirta, hogy Hous mindent vele beszélt meg, Steed viszont
csak azt tanâcsolta és sugalmazta Hous-nak, amit cseh barétai:
Masaryk, Benes Osusky és Kramârzs javasoltak.

Az elôzetes titkos tanâcskozasokba mindenkit beavattak, akire
biztosan szâmrthattak. Ott voltak a românok, a szerbek, a csehek, és



ezek a régôta bevâlt Izwolszky-Sazanov môdszerrel mindenkit meg-
dolgoztak.

România, a hitszegô, a gyôzelem utân elsôként jelentkezett a
jutalomért, de Antonescu roman kôvetet Clemenceau olyan ridegen
fogadta, hogy sirva fakadt. Mâs môdszerhez kellett folyamodiii.
Elôszôr, Take Jonescu és Brainau szervezésében, a gyônyôrû roman
nôk jelentek meg a versaillesi és trianoni szâllôk éttermeiben "az igaz
ùgy védelmére". De a szerb diplomatâk amerikai feleségei és azok
barâtnôi is veszedelmesen feldùltak a konferencia dôntôbirâinak

nyugalmât. A cseh szépségek sem maradtak tévol. Kôziilûk a
legnagyobb sikert talân a vôrôs hajù, 72-es szâmû hôlgy aratta, aki a
Trouville Avenue titokzatos irod^ban talân tôbbet ârtott Magyar-
orszagnak, mint Benes maga. Ebben a mâmoros légkôrben a
békeszerzôdések az asszonyok akaratât szentesltették. Természetesen
azt, amit a megfelelô személyek sùgtak nekik.

Tardieu, a sziâvok mindenhatô pârtfogôja, hozzâlâtott a
Monarchia feldarabolâsâhoz, s megbontotta az eurôpai egyensùlyt.
Veznics és Trumbics egész tevékenysége arra irânyult, hogy
meghiùsitsâk a horvâtok és szlovének fuggetlen âllamânak meg-
alakulâsât, mert egy ônâllô katolikus^ délszlâv âllam a pânszerb
tôrekvések halâlât jelentette volna. A românok attôl féltek, hogy az
1918-i ârulâsuk vitâssâ teheti az âltaluk âhitott teriiletek megszerzését.
Benes, Osusky és Masaryk a biztos siker reményében hol Tardieu-nél,
hol Wilsonnâl jârt kôzbe ùjabb és ùjabb koveteléseik érdekében.

A tôrténelem îtélôszéke elôtt Tardieu felel a békemûért.

Clemenceau és Wilson tekintélyére tâmaszkodva szervezett és sugal-
mazott, felugyelt és diktâlt mindenfelé. Egyetlen szakértôi véleményt
nem vettek be a fojelentésbe, amelynek alapjân a konferencia 1919.
mâjus 8-ân dôntôtt, anélkiil, hogy Tardieu ne ellenôrizte vagy ne
môdositotta volna. Kihagyta a nagy horderejû résgelentéseket is, ha
azok céljait akadâlyoztâk. A fobizottsâg jelentését szândékosan annyira
tùlméretezték és olyan valôszinûtlen érvekkel indokoltâk meg, hogy
lehetetlen volt annak tanulmânyozésâba alaposan belemélyedni. Ehhez
hetekre lett volna sziikség, de csak ôrâk âlltak rendelkezésre. A
konferenciât tehât befejezett tények elé âllitottâk.

Elôzôleg az ûléseken azt a taktikât alkalmaztâk, hogy ha
valakinek a felszôlalâsa - mint pl. Benes hirhedt 1919. februâr 5-i
beszéde kapcsân - kételyeket tâmasztott, a vâlaszt a felszôlalâs utânra
igérték, majd az ûlést hirtelen berekesztették. - Trianonban nem az
volt a fontos, hogy kinek van igaza, hanem hogy kinek mit kôvetel a



sajât érdeke. - Két éwel késôbb Tardieu beismerte, hogy azért
utasitottâk el Magyarorszâg kôvetelését, népszavazâs tartàsâra a
Felvidék ûgyében, mert tudtâk, hogy az Magyarorszâg javâra doit
volna el. "Vâlasztanunk kellett a népszavazâs vagy Csehszlovâkia
megteremtése kôzott". Ugyanez tôrtént a Bânâttal is.

Az 1920-as év elsô napjaiban Pârizsba érkezett magyar kùldôtt-
séget intemâltâk, majd 15-én hivatalosan is âtadtâk a békefeltételeket,
katonai megszâllâssal fenyegetve meg ôket, ha visszautasitjâk azokat.
Grôf Apponyi megrâzô beszéde hatâstalan volt. Mikor Tardieu
elfoglalta a bizottsâg einôki székét, kijelentette; "Magyarorszâg
szamâra nincs kônyôriilet". Nitti mondta késôbb; "Az egyoldalù
felvilâgositâsok tették lehetôvé a konferencia zârt ajtôi môgôtt
meghùzôdô gyanus érdekcsoportok tôrténelemhamisitâsait".

A konferenciân Szerbia képviselôi a "korfui egyezségre" hivat-
koztak (ami azôta az ôrôk feledés homâlyâba mertilt). Ez emelte
Szerbiât a nagy âllamok sorâba, ez szolgâltatta a dôntô bizonyitékot a
szovetséges kormânyok és a békekonferencia elôtt ahhoz, hogy a
Monarchia uralma alatt élô délszlévok Szerbiâval kivânnak egyesiilni.
Holott, 1917jùlius végén nem "az einyomottak" képviselôi, hanem 3
magânember târgyalta le Korfuban ezt a csatlakozâsi szândékot: Steed,
Selon, Watson, a legfanatikusabb pânszlâvista és dr. Trumbics, Zâra
volt polgârmestere.

1932. jùlius 4-én Zâgrâbban Trumbics dr. elmondta nekem, hogy
a fentiek milyen érvekkel vették râ (Londont és Pârizst kész tények elé
kell âllitani, meg kell buktatni Lloyd George osztrâkbarât politikâjât
stb.) az okirat alâirésâra. (Trumbicsot az inteiju napvilâgra jutâsa utân
a szerb kormâny bebortônôzte, megkinozta, fogsâgâbôl félholtan kerult
ki.) Pedig, amiket elmondott, azt én mâr 1917 dcemberében tudtam
Stefanovics barâtomtôl és Lahovâr pârizsi roman kôvettôl. - A korfui
egyezség szemenszedett hazugsâg és egyike a hâborù legnagyobb
szédelgéseinek. S mégis erre hivatkozâssal utasitottâk el a horvâtok
népszavazâs irânti kérelmét és igy keriiltek milliôs, nyugati kultùrâjù
katolikus tômegek szerb uralom alâ. (Sândor kirâly meggyilkolâsa
annak a pânszerb diktatùrânak a kôvetkezménye, amely a horvât és a
szlovénnemzeti tôrekvéseket lâbbal taposta.)

A korfui egyezmény egyik fô célja az volt, hogy az olaszoknak az
adriai partvidékre vonatkozô kôveteléseit hatâlytalanitsâk, - ezért azt
csak a békekonferenciân hoztâk nyilvânossâgra - szâmitva arra, hogy
Anglia és Franciaorszâg mâr "futyiilni fognak az olaszokra". Igy is
tôrtént.



Steed és Watson tovâbb folytattâk aknamunkâjukat, hogy a hâborù
haszonélvezôi kôzôtt a pânszlâvok foglaljâk majd el az elsô helyet.
Hatalmas tâmogatôjukkal. Lord NorthelifFe-el meghivattâk Trumbicsot
Londonba, ôsszehoztâk Watson bizalmi emberével, egy Ludwig Torre
nevû ismeretlen, jelentéktelen olasz képviselôvel, s ôk ketten - fele-
lôtlenùl és megbizatâs nélkul - 1918. marcius 7-én alâlrtâk a "londoni
paktum"-ot, amely lâtszôlag ôsszeegyezteti a szôvetségeseknek
Olaszorszéggal szemben vâllalt kôtelezettségeit a pânszerbek korfui
kôveteléseivel.

Majd hârom hét mùlva, Watson és Osusky ôsszehivtâk Româban
"A Monarchia âltal elnyomott nemzetiségek kongresszusât" s
hatârozatât ismertették az egész vilâggal. Céljuk az volt, hogy
megakadàlyozzék a horvâtok-szlovének ônâllô âllamalakitâsât. S
ehhez felhasznâltâk a befolyâsos emberek megnyerésére Lord
Northeliffe milliôit. A hatârozatnak ôriâsi visszhangja tâmadt a
szôvetséges orszégokban, vakon hittek ennek a komédiânak komoly-
sâgâban, s ezzel el is doit a Balkân sorsa. Tôbbé szôba sem jôhetett a
wilsoni elvek alkalmazâsa. (A rômai "tôrténelmi gyûlés" titkait 5 éwel
késôbb maga Watson leplezte le, elmondta, hogy azon "az elnyomott
nemzetiségeket" néhâny tucat horvât, szlovén, illir és szerb emigrâns,
valamint egy maroknyi olasz fogsâgba esett cseh katona képviselte.)

Elintézték a konferenciân Olaszorszâgot is, ùgy, ahogy azt Watson
1917. jùlius 23-ân megjôsolta. A konferencia - Tardieu befolyâsânak
hatasa alatt - megtagadta az olaszoknak az adriai teriiletek âtenge-
dését, pedig a szovetségesek az 1915. âprilis 26-i londoni szerzôdés-
ben ezt a terUletsâvot garantâlték nekik.

A csehek 1917-ig a câri birodalômhoz fuzték sorsukat. Ôk
vâllaltak a szlâv elôorsôk szerepét Kôzép-Eurôpâban. Masaryk 1915.
âprilis 15-én ezt irta: "Csehorszag és Morva egyesûlt kirâlysâgot
fognak alkotni egy orosz nagyherceggel az élen". A bolsevizmus
gyôzelme utân a cseh-szlovâkok vezérei jobbra kanyarodtak, de a
megfelelô idôpontban felvették a kapcsolatot a szovjettel.

A békekonferenciân iigyes, szivôs politikusaik révén a fô- és
albizottsâgokban vezetô szerepre tettek szert, a valôsâgban ôk
dôntôtték el a Monarchia sorsât. Pedig nem harcoltak, nem volt
kârtérltési igényiik, nem kôvetelhettek fajtestvéreik âltal lakott
ellenséges teriileteket, mégis ôvék lett a zsâkmâny oroszlânrésze.
(Mikor Clemenceau végre kezdett tisztân lâtni, a "gyôzelem sakâljai"-
nak nevezte ôket.)



Masaiyk 1904-ben, a car zsoldjâban magéra vâllalta a cseh
fonadalmi szervezkedés titkos iranyitâsét. 1908-ban Prâgâban ô
fogadta Seton Watsont, s nyerte meg a pànszlév eszme fanatikus
apostolânak. A hâborù alatt széles korû tevékenységet fejtett ki, hogy
megnyeije ûgye szâmâra az amerikai és angol kôzvéleményt és a
vezetô politikusokat. Sugalmazéja volt Benes nagy hatésù rôpiratànak,
ami megpecsételte a Monarchia sorsét. Venics szerint ô mondta
Benesnek, hogyvâdolja meg Tiszât a hadiizenettel kapcsolatban.

Tagadhatatlan, hogy Take Jonescu Veznics, Bratinau, Benes,
Tardieu és Osusky nagyobb szerepet jâtszottak a konferenciân, mint ô,
de mégis ô volt az, ald kôzvetve dôntô erkôlcsi hatast gyakorolt a
békemûre. Csehszlovâkiât Benes és Osusky teremtették meg, Tardieu
tâmogatàsâval, de Masaiyk nélkul sohasem értek voina célt.

Masaryk kônyvében maga mondja el, hogy 1918. jùlius 30-àn
Pittsburgh-ben ellenjegyezte az amerikai tôt és cseh emigrânsok 1915.
mâjus 17-én Cleveland-ben kôtôtt egyezségét (amiben Szlovâkiânak
autonômiât, ônâllô parlamentet stb. igértek). "Alâirtam ezt az
értékelen papirt, hiszen amùgyis érvénytelen volt, mert unnepnap
kôtôtték". Igen âm, de Masaryk ezt a papirrongyot hasznâlta fel
Eurôpa térképének megvâltoztatâsâra. Haladéktalanul bemutatta
Wilsonnak, "mint a szlovâk és a cseh nép testvéri egyesûlésének
bizonyitékât". Az eset pdcantériâjât nôveli, hogy a jogi kérdésekben
mindig szôrszâlhasogatésig menô pontossâgot kôvetelô Wilson -
minden ellenôrzés nélkul - tudomâsul vette a szerzôdés megkôtését és
ezzel Amerika nevében elismerte a "cseh âllamot". S utâna azt a
trianoni konferencia is helyben hagyta.

Wilson volt ugyanis a konferencia koronâzatlan kirâlya. Amit
mondott, szinte kinyilatkoztatâsnak vették. (Pedig az eurôpai kérdé
sekben tanùsitott tâjékozatlansâga elképesztô volt. Eurôpai ùtja elôtt
néhâny héttel kôzolte, hogy a népek ônrendelkezési joga nem vonat-
kozik a Monarchia nemzetiségeire, majd 1918 oktôberében megirta
Kâroly csâszémak, hogy miutan a monarchia nemztiségei "megha-
talmazott képviselôik ùtjân" mâr kifejezték kivânsâgaikat Korfuban,
Rômâban, Pittsburghben, a konferenciânak csak el kell ismemie
akaratukat.)

De a konferencia ùn. masodrendû meghatalmazottai nem mindig
fogadtâk el a râjuk kényszeritett môdszereket. Pl. Smuts tâbomok
kifogâsolta, hogy miért nem engedélyeznek népszavazést Erdélyben,
Szlovenszkôban, a Ruténfôldôn, Horvâtorszagban, Szlovéniâban? Nem
kapott râ érdemi vâlaszt. Âm egy hajszâlon mùlott, hogy Masarykék



terve nem omlotî ôssze. Mikor 1918. oktôber 16-ân Kâroly csâszâr
értesitette Wilsont, hogy az ôsszes nemzetiség szâmâra kôzdgazgatâsi
autonômiât adott, megszûnt az "elnyomott kisebbségek" kérdése.
Masaryk azonnal felkereste Wilsont, s "meggyôzte", hogy nincs joga
visszavonni korâbbi elismerô nyilatkozatât. (îgy keriiltek emberek
milliôi idegen âllamok fennhatôsâga alâ. A csalôdott emberek kétségbe
esve menekiiltek a forradalom zûrzavarâba.)

Mig Masaryk Wilsoimal târgyalt, pârizsi barâtai ràvették Francia-
orszagot egy rendkiviili horderejû lépés megtételére. Jusserand francia
kôvet 1918. november 29-én âtadott egyjegyzéket Wilsonnak, amiben
Tardieu és Benes sugalmazâsâra azt kôvetelte Franciaorszâg, hogy
Wilson mondja ki: 14 pontja nem alkalmazhatô a Monarchia szlâv
nemzetiségeire. Mint tudjuk, Wilson a nyomâsnak engedett. Pedig a
kôzponti hatalmak azért tették le a fegyveit, mert biztakabban, hogy a
14 pont alapjân elfogadhatô békefeltéteïeket kapnak. Pont az ellen-
kezôje tôrtént.

Azért, mert Trianonban nem mérlegeltek pârtatlanul, nem
vizsgâltak meg semmit. A hatârozatokat kivétel nélkiil néhâny
befolyésos ember sugalmazta. Mâr 4 éwel elôbb eldôntôttek mindent.
De nem a szôvetséges hatalmak kormânyai, mert azok — az 1917
februâri titkos orosz-francia szerzôdés kivételével — nem tervezték a
Monarchia felosztâsât. Tardieu égisze alatt Masaryk, Steed, Watson,
Kovalevszky, Ernest Denis, Vinogradov, Supilo, Eisenmarm, majd
Osusky, Kufifner, Benes, Trumbics és Kramarz egymâs kôzôtt
osztoztak a medve bôrén, a kapott milliôk okos felhasznâlâsâval. A
trianoni hatârozatokat ôk sugalmaztâk. Masaryk 1914 novemberében
Rotterdamban Watson és E. Denis segitségével megfogalmazta a cseh
nép kôveteléseit tartalmazô memorandumot, azt Watson segitségével
1915. âprilis 15-én âtadta az angol kulûgyminisztemek, Greynek
(mâsolatât elkuldte Pétervârra, Pârizsba is). E szerint: a cseh âll^
magvât az osztrâk uralom alatt allô cseh, morva és sziléziai
tartomânyok alkotjâk+a Felvidék. A Magyarorszâg testébôl kihasitott
korridor kôsse ôssze a szerb-horvât rokon néppel. Az ùj cseh âllam
Oroszorszâghoz kôti sorsét, amely kôzvetlen szomszédjâvâ vâlik,
miutân a Felvidéken a csehekkel osztozrk és megkapja Ruténfôldet,
Munkâcs, Ungvâr és Mâramarossziget vârosokat. A cseh kirâlysâg
trônjân orosz nagyherceg fog ûlni.

Négy éwel késôbb Trianonban két pont kivételével teljesitették a
mémorandum ôsszes kôvetelését. (De mind ennek nyoma sincs az
elmùlt 20 év hivatalos tôrténelmében.) A korridor terve ugyan
megbukott Lloyd George ellenâllâsân, de kârpôtlâsul a cseheknek



adtâk az egész Ruténfoldet, az azt ôvezô magyar néjjességû tcrùle-
tekkel egyiitt.

A szerzô ezutân ismerteti, hogy Veznics, Trumbics és Pasics a
béketérgyalésok folyamén 10 milliôt osztott szét. (Az ôsszeget levontak
abbôl az alapbôl, amit a firancia kincstâr a szerb komiâny részére
segélyként rendelkezésre bocsatott a menekiiltek, érvâk, hadifoglyok
orvossàggal, élelemmel és gyôgyszerrel Valô ellàtéséra.) Bratinau
1919. februâr 3-ân a szerzônek azzai dicsekedett, hogy Remania
azonos ôsszeget fîzetett ki propaganda célokra, s hozzatette: arànylag
olcsônjutottak Bukovina és Erdély birtokàba.

Amit Masaryk megtett, megtette Watson is: 1915-ben ôriési
példânyszâmban kiadott egy kônyvet, amiben hamis statisztikâkkal
bizonyitotta Erdély és Bânât kizârôlagosan roman jellegét. Négy éwel
a béakekonferencia elôtt megrajzolta Nagy-România hatârait, s ez,
ugyanùgy, mint Supilo és Masaryk szerb, illetve cseh hatârmegvonésa,
dôntô munkânak bizonyult. (Csak Versec volt kivétel, azt Tardieu
kôdjelépésére a szerbeknek adtâk.

De voltak a konferenciân becsûletes emberek, fuggetlen birâk is,
nekikazonban megvolt kôtve a keziik. A sùlyos dôntôbirâk - Tardieu,
BaUbur lord és Nitti kivételéével - a fôldrajzi alapfogalmakkal sem
voltak tisztâban, s az orszâgok tôrténelmét és néprajzât sem ismerték.

Wilson pl. ôsszekeverte a szlovâkokat és a szlovéneket. Clemen
ceau azt bitte, hogy a românok latin eredetûek, nem tudta, hogy a
horvâtok és a szerbek egymâs ellenségei ezer év ôta, s azt sem tudta,
hogy a magyarok majdnem 500 éwel elôbb foglaltâk el Erdélyt,
mielôtt ott az elsô moldva-român menekultek megjelentek. (Nem
tudott a Moszul kômyéki gazdag olajforrésokrôl sem stb.)

Clemenceau javaslatâra a konferencia elhatarozta, hogy a "téve-
dések és igazsâgtalansâgok elkertilése vegett" megbizhatô szakértôket
kiild a vitâs teriiletekre. A szakértôk munkâjât Tardieu albizottsâga
vizsgâlta feliil, azt a konferencia elfogadta és a szerzôdésbe beiktatta.
Hogy ez a szinjâték miként zajlott le, armak legkirivôbb példâja Kassa
esete. A csehek Benes inditvânyâra 1919. februâr 5-én bejelentették
igényiiket a tiszta magyar lakossâgù vârosra azzal, hogy az cseh vâros.
Balfour lord szôt emelt a magyarok érdekében, ki is rendeltek
semleges szakértôi bizottsâgot; Hous ezredes cselfogâsa révén két
amerikait: Benes gyerekkori barâtait: Kamev Robertet és Karmezin
Eduârdot (az egyik 8 hônapja, a mâsik 2 éve volt amerikai
^lampolgâr). Egyheti kocsmâzâs utân jelentették, hogy Kassa cseh.
Igy dôntôttek tôbb, mint szâzezer magyar sorsa felett, és népszavazâst



sem rendeltek el. Hasonlô môdon dôntôttek E. Denis tanulmânya
alapjân Horvâtorszâg, Szlavônia, Dalmâcia és Bosznia sorsérôl is -
Nagy-Szerbia javâra.

A sùlyos felelôsség mindezért Trianon hirhedt "szakértôit terheli",
akik a hâttérben dolgoztak: Steed, Watson, az orosz Kovalevszky,
Vinogradov, a két szerb; Marinkovics és Jovanovics, Eisenmann
Dijon-i egyetemi tanâr, E. Denis, a Sorbonne tanâra, az amerikai nitén
Zatkovics. A felsoroltak mind munkatârsai, lekôtelezettjei voltak
Sazonovnak, Izwolszkynak, Raffalovicsnak, Rodziankonak, Benesnek,
Masaryknak, Bratianunak, Veznicsnek vagy lord Northeliffenek.

A felsoroltak kôziil is ki kell emelni Benes bâmulatos politikai
éleslâtâsât, zseniâlis ôsztônét, az ùj helyzetekhez valô gyors alkal-
mazkodâsât és a jellemtelenségét. Jô példéja ennek az, hogy Leninék
gyôzelme utân azon a cimen kérte a Felvidéket, hogy "Csehszlovâkia a
Nyugat védôbâstyâja a bolsevizmus ellen, majd 20 hônap mùlva
megtagadta a magyar fegyverszâllitmânyok âtengedését Lengyel-
orszâgba, sot a bolsevistâk tudomâsâra hozta, hogy megnyitja elôttiik
Szlovenszko hatârait, ha gyôznek a lengyelek ellen, s elônyomulâsukat
Kôzép-Eurôpa felé folytatnâk. A konferencia meg is adott neki
mindent, amit igényelt - csak a korridort nem Az angolok meg-
ijedtek a Duna vôlgyének elszlâvositasâtôl.

Magyarorszâgot tehât hamis tanuk segitségével itélték el.
Millerand, a nagykôvetek tanâcsànak elnoke, 1920. mâjus 6-ân, a
végleges békefeltételekkel egyiitt egy kisérôlevelet is âtadott, amelyben
azt igérte, hogy ha kideriilne, hogy a szerzôdés hatârozatai igazsâg-
talanok, Magyarorszâg a Népszôvetséghez fellebbezhet. (Clemenceau-
nak azt mondta elôzôleg: "Aimyi kegyetlenséget kôvettiink el, hogy
egyet jôvàtehetiink.) Magyarorszâg bizott Franciaorszâg hivatalos
igéretében, 1920. jùnius 4-én alâirta a megalâzô békeszerzôdést.
(Millerand 15 év mùlva szemrebbenés nélkiil letagadta a kisérô-
levélnek tulajdonitott fontos szerepet.)

Franciaorszâg még egyszer becsapta Magyarorszâgot - 1920utolsô
napjaiban -, amikor a szoyjet hadsereg Varsô kapui elôtt âllt, jegyzék-
ben kérte Magyarorszâgtôl a lengyelek fegyveres megsegitését, s ennek
fejében biztositotta Magyarorszâgot a trianoni béke reviziôjârôl. Mikor
ezt Benes megtudta, kôvetelte Pârizstôl a târgyalâsok megszakitâsât
stb., mert kiilônben kilép a szôvetségiikbôl. A ffancia kormâny
érthetetlen és menthetetlen engedékenységbôl teljesitette Benes
kivânsâgait. (Az orosz veszély Pilsudszky gyôzelmével elmùlott.)



A konferencia utân nem sokkal az âllamférfiak egymés utân
dôbbentek râ, hogy milyen hibât kôvettek el Magyarorszâggal
szemben. Az USA nem is ismerte el a szerzôdést, sot a francia szenâtus
is csak azzal a feltétellel hagyta jôvâ, ha a kormâny felùlvizsgéltatja a
bejelentett tévedéseket és igazségtalansâgokat. De ez sohasem tôrtént
meg. Az angolok is tettek elitélô, korrigélést kivânô nyilatkozatokat,
de érdemben senki nem tett konkrét lépéseket. Pedig Eurôpa érdeke
lenne a magyar reviziôs mozgalom âltal felvetett problémâk meg-
oldâsa.

A szerzô ezutân oldalakon keresztiil, meglepô tâjékozottsâggal
ismerteti a Kârpât-medence igazi tôrténetét (megcâfolja a dâkoromân
elméletet), elismeri a magyarségezeréves szupremaciâjat.

Kônyvében tôbbszôr utal arra, hogy az I. vilâghéborùt lezarô
békék ùj hâborùhoz fognak vezetni.

Cûth Jânos (Toronto, Ont., Kanada);

ALAPSZERZÔDÉS AZ ÛRDÔGGEL
Vajon eszébe jutott-e Hom Gyulânak az, hogy a szlovâk-magyar

alapszerzôdés alâirâséval tulajdonképpen a trianoni diktàtumot ratifï-
kâlta? Mikôzben ô és a hazaârulâsban vele egyutt buzgôlkodôk azt
prôbâljâk elhitetni a vilâg magyarségâval, hogy a szerzôdés alàiràsa
elôfeltétele volt az Eurôpai Kôzosségbe, illetve a NATO-ba valô fel-
vételiinknek... És persze el is hitették. Nem akadt ember (vagy csak
alig), aki fôltette volna a kiabâlôn kinâlkozô kérdést; Nekiink kellett
szorgalmaznunk a szerzôdés alâirâsét? Még azon az âron is, hogy
megkerultek és foladtak benne minden hùsunkba vâgô kérdést és
kôvetelést? Vajon miért a szlovâkok kénye-kedvére szovegezôdôtt meg
az élve felnégyeltetésunk passzusa? A szlovâkok, akik râgalmak és
hazùgsâgok tômkelegével készitették elô a talajt a trianoni teriiletrab-
lâshoz, aldk tôrvényen kiviil helyeztek benniinket, nemzetunk szine-
javât, tôbb tizezer magyart eliildôztek szûlôfôldjérôl, azok vajon miért
nem siettették a szerzôdésalâirâsât azzal, hogy mint bûnôs, râgalmazô
tolvaj és gyilkos nemzet, a kedviinkben jâijon, és igyekezzen feledtetni
égbekiâltô aljassâgait mind a magyarsâg, mind az eurôpai kôzosség
mindenhatô urai elôtt, és a szebbik arcât mutassa (ha van neki olyan).
De nem. Ehelyett a szlovâk fél szabott feltételeket. Kikôtôtte, hogy az
autonômia kérdése szôba sem jôhet. Azt is kikôtôtte, hogy az emberi
jogokat csupân egyénekre vonatkozôam tudja értelmezni. Kollektiv
jogokat nem ismer. Tudjuk. Csupân a kollektiv bûnôsség bélyegét



ismeri. Ô! A szlovâk! Aki minden embertelenséget elkôvetett ellenûnk
az âruléstôl a gyilkossâgig, a lélektani hadviseléstôl a fizikai
iildôzésig, nyelviink kitépéséig. És mégis neki éll fôljebb, mert teheti.
A magyar fel, mintha nem is magyar lett volna, hanem mintha a
szlovâkkal cinkossâgban allô nyilt ellensége lett volna a magyar-
ségnak. Mert az alapszerzôdés, mintha nem is szlovak-magyar
szôvegezésû iromâny lenne, hanem mintha a Matica slovenskâ
fogalmazta volna, a Szlovâk Nemzeti Part asszisztâlâséval. Vagy hogy
mâst ne mondjak, az alapszerzôdés olyanra sikeredett, mintha a
szôvegezésénél éppenséggel a roman soviniszték bâbâskodtak volna
szlovâk nem kor-, hanem kôrtârsaik mellett.

1
1

Balràl a màsodik Cùth Jôzsef, a Torontôi Magyarsàg cimû lap munkatàrsa, mellette
balrol Soôs Jôzsef, a SZMUSZJotitkàra, jobbrôl Ft. dr. MiskolczyKàlmàn,

Sch.P.(Derby, NY) és dr. Nàdas Gyula, a kongresszusforendezôje. (SoôsJôzsef)

És itt aztân mâr igazân nem tûr kibùvôt a kérdés: Mit tett, és mi
volt a szândéka az ârulô magyar kormânynak? Egyértelmû: az, hogy az
anyaorszâg testérôl végképp le legyenek fejtve a hatârokon kiviil
rekedt nemzetrészek. Ezekkel még âlmâban sem kivân (pozitivan)
foglalkozni a magyar kormâny. îrott és iratlan tôrténelmet megszé-
gyenltô gyâszmenete ez a nemzetnek. Ezen a ponton azzal is folytat-
hatnânk, hogy nincs, és soha, miôta a vilâg a vilâg, nem is volt olyan
nemzet, amelynek sajât kormânya lett volna a létét veszélyeztetô
legâdâzabb ellensége. És ami még ezen is tùltesz, hogy a lakossâgnak
zômében gôze sincs arrôl, hogy milyen jâtszmât jâtszanak a ô bôrére -



tisztelet a kivételnek. Egyébként a tôbbség simén beveszi, hogy sziik-
séges a szlovâk-magyar "megbékélés". Nincs aki elmagyarâzza neki
(nincs hol), hogy a megkotôtt alapszerzôdés éppenséggel a békétlen-
ségnek és ellenségeskedésnek a melegâgya. Mert vajon miként békél-
teti ez a szerzôdés a Felvidék hétszâzezres magyarségât? Azâltal, hogy
autonômiatôrekvésunknek még a reményél is elvesztették? Azâltal,
hogy jogaikat nem garantâlja semmi, és tôbbé még az anyaorszâg
védelmét és tâmogatâsét sem érezhetik? Azâltal, hogy kifosztott-
sâgukban, kiszolgâltatottsâgukban, mâsodrendûségiikben âllandôsitja
ôket az alapszerzôdés? Mert vegyiik kérem tudomâsul, hogy ezt ered-
ményezte a szlovâk-magyar alapszerzôdés, nem pedig liolmiféle meg-
békélést. Ilyen gyalâzatos hazùgsâggal - ùgy lâtszik - csak a magyar-
sâgot lehet âmitani. Mert a szlovâkok bczzeg tudtâk, hogy milyen a
magyar partner. Nem is feszélyezték magukat egyetlen mâsodpercig
sem. Emlékezziink csak: mialatt javâban folytak az alapszerzôdést
megelôzô târgyalâsok, azzal egyidôben (!) a szlovâkok meghoztâk azt a
tôrvényt, amelynek értelmében be kell vezetni az "alternativ oktatâst."
Értsd: a magyar iskolâk elszlovâkositâsât, illetve azok fokozatos fel-
szâmolâsât. Àm, hogy igazgatôi gâncsoskodâs se tôrténhessen, ezt
kôvetôen olyan tôrvényt alkottak, hogy a jôvôben az iskolatanâcsok
helyett a minisztérium nevezi majd ki az iskolaigazgatôkat! Még nem
is emelkedett tôrvényerôre ez a hatârozat, a tûlbuzgô szlovâk kormâny-
képviselôk maris levâltottak tôbb magyar iskolaigazgatôt. Gondolhat-
juk, hogy nem a pipogyâk kôzul valôkat, nem azokat, akik beintésre
készek fôlszâmolni a magyar iskolât. Az ilyenek a menesztettek
helyébe jônnek majd... És ne feledjiik: ezekre az intézkedésekre abban
az idôszakban keriilt sor, mialatt még javâban folyt az alapszerzôdés
"vitâja". A szlovâk fél igy adta tudtâra a magyar târgyalô félnek, hogy
levegônek nézd ôt, és azt csinâl - ime - amit csak akar!

Aki még mindig nem tudnâ, hogy ez mit jelent, annak segitùnk: a
român-magyar alapszerzôdés târgyalâsai kôzben, simân, minden gâtlâs
nélkûl, még a legelemibb politikai kendôzgetést is mellôzve, a român
fél démonstrative, egyszerû és szabatos jogtiprâsként olyan tôrvényt
foganatositott, amely szerint Româniâban, nyilvânos helyen, a jôvôben
tilos mâs nemzet himnuszânak éneklése és jâtszâsa, tilos nemzeti
szimbôlnmainak hasznâlata! Nesze neked két és félmilliô româniai
magyar, nesze neked magyar târgyalô partner! Kinyilvânitottâk feléd,
hogy nem jelentesz nekik semmit! Tôbbé még csak egy gesztusra sem
méltatnak! Ebbôl még a szélutôtt is egyértelmûen kiolvashatja, hogy
alapszerzôdés ide, alapszerzôdés oda, a magyar târgyalô fél nem oszt
és nem szoroz, az tôrténik, amit ôk akamak! Magyarân: ismerik a



magyar partnert. Itt lenne az ideje, hogy a magyar vâlasztôpolgâr is
megismeije...

A tôrténelem ezer év ôta elôszôr, feladott szâmunkra egy ragyogô,
magas ivû labdât, amelyet csak le kellett voina ûtnunk: Csehszlovâkia
felbomlâsa tôrvényszerûen maga utân vonta a trianoni diktâtum sem-
missé vâlâsât. Ermek tisztâzâsa, valamint az ùj helyzet rôgzîtése
céljâbôl haladéktalanul a Hâgai Nemzetkôzi Birôsàghoz kellett volna
fordulni, minden kardcsôrtetés nélkiil, igazsâgunkat, illetve a bennûn-
ket ért jogtalansàgokat és sérelmeket pedig teljes sikon a nagyvilâg elé
kellett volna tâmi, hadd szembesûljenek a teriiletrablôk és az ôket
tâmogatô nagyhatalmak sajât - mondjuk ùgy - viselt dolgaikkal...
Ebben az idôben a nagyhatalmak és a vilâg kôzvéleménye messzemenô
szimpâtiâval, és a jôvététel szandékéval fordult felénk. Sajât kormâ-
nyunk azonban eljâtszotta, elszabotâlta a klnâlkozô nagy, tôrténelmi
lehetôséget. Ehelyett sorozatban hajtott végre olyan cselekedeteket,
amelyekrôl mindeddig azt hitttik, hogy csupân eskiidt ellenségeink
eszkôztârâban fordulnak elô...

Pedig érdemes eljâtszadozni a gondolattal: a trianoni békedik-
tâtum - tobbek kozôtt - Magyarorszag és Csehszlovâkia kôzôtt valôsult
meg. A szerzôdés is e két orszâg kôzôtt -kôttetett. Nem Magyarorszâg
és Szlovâkia kôzôtt! Igen âm, de Csehszlovâkia kettészakadâsâval ez a
szerzôdés egyszerûen érvényét vesztette! Ennek az ùj tôrténelmi szituâ-
ciônak kellett volna idôben érvényt szerezni a jog, a nemzetkôzi jog
értelmében. A szerzôdés érvénytelenitési igényének beteijesztésével
pârhuzamosan pedig, egy âltalânos kampâny keretében, fel kellett
volna ébreszteni a kiviilâllô nemzetek - kulônôsképpen a bûnôs nagy
hatalmak - lelkiismeretét, mintegy tiikrôt tartva eléjûk, lâttatva benne
aljas gaztettiik minden kôvetkezményét: a magyarok milliôinak
nyomorgattatâsât, jogfosztottsâgunkat, csalâdok tizezreinek hâzaikbôl
és fbldjeikrôl valô elûzését; azokat az âllapotokat, amelyek kôzepette
minden létezô embertelenség alanyâvâ vâltunk. De nem! Nem tôrtént
meg a tôrténelmi jôvâtétel. Nem is tôrténhetett meg, hiszen annak még
az igényét sem fogalmaztâk meg a benniinket ârulâssal képviselô
illetékesek, pontosabban azok hâttérmanipulâtorai... Pedig a rend-
szervâltâs esélye, sôt, még a teriileti âtrendezés esélye is adva volt
1990 tâjékân. Nem gyôzôm hangsùlyozni, hogy nekiink csupân jogos
igényeinket kellett volna elôteijeszteni, kellô megalapozottsâggal és
kellô tekintéllyel, hiszen az eurôpai nagyhatalmak oly mértékben
szâmoltakjôvâtételi igényeink kôvetelésével, hogy mâr elôre kidolgoz-
tak egy olyan forgatôkônyvet, amilyenre mi, még legmerészebb
âlmunkban sem mertiink gondolni. És most, engedelmiikkel, tisztelt



hôlgyeim és uraim, feltârok ônôk elôtt egy titkot, mert bizony, valôban,
szô szerint, egy "titkos" dokumentumrôl van szô. A sors kegyeltjeként
nekem jutott osztâlyrésziil, hogy betekintést nyerhettem ebbe a doku-
mentumba. Mi sem természetesebb, hogy annak idején, kellô kommen-
târ kiséretében publikâltam a dokumentnm szovegét, de sajtôtermé-
keink hatâskôre - sajnos - oly szerény, hogy feltételezem, sokak
szémâra ônôk kôziil is az ùjdonség erejével hat majd az alébbi szerzô-
dés... Léssuk tehât:

"1990 szeptemberében, Genfben egy titkos tanâcskozâst tartottak
szovjet és német politikai szakértôk bevonâsâval. A titkos tanécskozâs:
"Kôzép-Eurôpa fôldrajzi politikai problémâi" cimet viselte. Én meg-
értettem, hogy ezt a méltân tôrténelmi dokumentumot publikâlni kell,
és erômhôz mért hullâmverést kell kelteni kôriilôtte. Tettem tehât a

dolgomat, amiként azt ma is teszem.

A genfi dokumentum egyes pontjai az alâbbiak:

Elsô: - idézem: A Német Szôvetségi Kôztârsasâg kompenzâlâst
kôvetel a Szoyjetuniôtôl, az annektalt Kelet-Poroszorszâgért és az
Odera-Neissetôl keletre hùzôdô teriiletekért.

Mâsodik: Németorszâg kôveteli a szovjet befolyâs visszaszoritâsât
a cseh és morva régiôban...

Harmadik: A Szovjetuniô nem fogja akadâlyozni Csehszlovâkia
felbomlâsât, mégpedig amiatt, hogy nincs elegendô garancia Kôzép-
Eurôpa politikai egyensùlyâra, illetve amiatt, hogy nincs elegendô
feltétel Csehszlovâkia nemzeteinek âllamalkotô tényezôként valô
elismerésére...

Negyedik: A Szovjetuniô egyetért azzal, hogy a cseh és morva
régiô a jôvôbenazaz 12-15 éven beliil bekeriil Németorszâg gazdasâgi
érdekszférâjâba, tovâbbâ, a régiô Németorszâg âltal tôrténô irânyi-
tâsâba!

Ôtôdik: Németorszâg az ùj csehszlovâk vezetés népszerûségének
esetleges csôkkenése esetére, a Szovjetuniô szâmâra is elfogadliatô,
Németorszâg felé hajlô vezetô gamitùrât készit elô (altemativaként a
baloldali pârtokbôl is), de a politikai erôk profilâlôdâsâba valô szembe-
tûnô beavatkozâs néUdil.

Hatodik: A Szovjetuniônak nincsenek ellenvetései Jugoszlâvia
felosztâsâval szemben; egyetért Horvâtorszâgnak és Szlovéniânak a
német gazdasâgi érdekszférâba tôrténô tagolôdâsâval.

Hetedik: A Szovjetuniônak nincsenek ellenvetései a politikai
destabilizâciô eszkôzeinek alkalmazâsâval szemben.



Nyolcadik: Németorszâg nem kôtelezi el magât Ukrajna, Litvânia,
Lettorszâg és Észtorszég kérdésében, s ezeket a térségeket nem tekinti
az âltalânos gyakorlaton feliili érdekszférâjânak.

Kilencedik: A Szoyjetuniônak nincsenek ellenvetései a cseh
hatârvidék szovjetek és németek âltali fokozatos kolonizâlâsâval
szemben.

Tizedik: - Fokozott figyelmet kérek - A Szoyjetuniô nem fogja
akadâlyozni Kârpâtalja leszakadâsât az ukrân nacionalisték destabi-
lizàciôs tevékenysége esetében, tovâbbâ azt sem, hogy Kârpâtalja a
Magyar Kôztârsasâghoz csatlakozzon. Igen, jôl hallottâk, tisztelt
hôlgyeim és uraim. Es most tessék csak igazân fïgyelni:

Tizenegyedik: Tekintettel arra, hogy ha Magyarorszâg képes és
hajiandô lenne megôrizni politikai és gazdasâgi stabilitâsât a Duna
menti régiôban, a Szoyjetuniô és Németorszâg nem fogja akadâlyozni
a trianoni szerzôdésig érvényes eredeti magyar hatârok visszaâllitâsât!
Németorszâg ennek érdekében nôveli a Magyarorszâgnak nyùjtandô
gazdasâgi segitséget, hogy a magyarorszâgi életszinvonalat a szlovâ-
kiai fblé emelje, hogy ezâltal a Magyarorszâghoz tôrténô csatlakozâs a
szlovâkok szâmâra is vonzô legyen!"

Ez a dokumentum vilâgosan tiikrôzi, hogy a kôzép-kelet-eurôpai
kommunista rezsimek ôsszeomlâsa idején milyen is volt valôjâban a
politikai laposztâs. Etmek megfelelôen, Magyarorszâg nyerésre âllt...
Ki ne emlékezne még kôziiliink arra a felemelô érzésre, arra az
euforikus âllapotra, amely âthatotta a vâltozâsok kezdeti idôszakât?
Idôkôzben azonban alattomosan, veszett ordasként lopôztak kôzénk, s
jutottak érvényre olyan belsô, ellenséges erôk, s olyan nemzetpusztitô
erôk hatalmasodtak el Magyarorszâgon, amelyek kôvetkeztében
konkrét veszéllyévâlt a nemzethalâl és Magyarorszâg teljes felszâmo-
lâsa... Mivé lett ilyen rôvid idô alatt a nemzet tôrténelmi feltâmadâsâ-
nak mâr-mâr kézzel foghatô realitâsa. És nincs szomorùbb élmény,
mint tapasztalni ezeknek a végzetes veszélyeknek és halâlos folyama-
toknak a figyelmen kivul hagyâsât. Mert az âllandôan szemeink elôtt
lebegô szulôhazânk esetében nem érvényesek a mégoly logikus
politikai és gazdasâgi elemzések sem. Azok ott nem ùgy mûkôdnek,
amiként a logika és a gazdasâg âltalânos érvényû képletei feltételezik.
Idézzuk csak fel: jeles gazdasâgi és politikai szakértôk fejtették mâr ki
gyôgyitô szândékù, valôban ôszinte elképzeléseiket és meglâtâsaikat,
Magyarorszâg talpraâllitâsa érdekében. A legtôbben azonban, sajnos,
nem lâtjâk vagy nem elég vilâgosan lâtjâk azt, hogy ma, Magyarorszâg
vezetése nemzetellenes erôk kezében van. És a leghatârozottabban ki



kell mondani végre, és a leghatàrozottabban tudôsitani kell végre,
hogy otthoni szeretteink és testvéreink sorsa felett ma olyan kormâny
és olyan parlament rendeikezik, amelyet nem a Haza felemelésének
szândéka vezérel, hanem annak épenséggel tônkretétele! Azért, hogy a
magyar ember életerejének elszivàsâval, életfeltételeinek felszâmo-
lâsaval az kiszolgâltatotté, eszkôztelenné, manipulâlhatôvâ véljon.
Ebben az âllapotban pedig a liberâlburzsoâzia étveheti - ha ugyan még
nem vette ât - és bebetonozhatja maga szâmàra a teljes hatalmat.
Abban viszont tôbbé nem érvényesûihet a nemzeti érdek, de még
csupân egyetlen nemzeti szempont sem!

Kedves magyar testvéreim! Ne hagyjuk magunkat becsapni és
félrevezetni, mert igen kônnyen a kurdok sorsâra juthatunk... Holott
nem hinném, hogy bârmelyikiink is olyan sorsot szânt volna
gyermekeinek, unokâinak, szeretteinek...

Aki talàn kételkedne az elmondottakban, az nézzen és gondoijon
utâna annak, hogy vajon miféle célt szolgâl az a cinikus és teljességgel
végzetes alapâliâs, amely szerint a jelenlegi, soha kl nem fizethetô,
immâr 35 milliârdos âllamadôssâg megtagadâsa, de még csak âtute-
mezése is tabu! A kormâny korifeusai pedig szemrebbenés nélkiil
hazudjâk, hogy a magânbankok ùgysem engednének a tartozâsokbôl,
az âtiitemezés kérelmezése pedig - ùgymond - csôkkentené Magyar-
orszâg hiteiképességét, azaz, ârtana Magyarorszâgnak. Miben -
kérdem én - és miként? Mivel lehet jobban ârtani Hazanknak, mint
épp a mérhetetlen adôssâgteher esztelen vâllalâsâval, gyiikos szândékù
rânk kényszeritésével? Micsoda eget verô hazûgsâg, milliôkat félre-
vezetô csalâs! Mert sziilôhazânk - kérem - mâr rég nem liitelképes. A
jelenlegi adôssâgâllomâny kamatos, kamatos-kamatai soha ki nem
fizethetôk! (Arrôl most ne is beszéljunk, hogy a tényleges tartozast, az
uzsorakamatok âltal mâr rég kifizettiik - tôbbszôrôsen is) Àmde a cél,
itt is, ezùttal is az, hogy a nemzet adôssâgcsapdâban vergôdjôn, ùjabb
és ùjabb megszorltâsoknak legyen kitéve, egészen mindaddig, mig
jârtânyi ereje van, s mig gondolkodâsra és dôntésre kész elszântsâggal
rendeikezik. Kôzben pedig sommâs adagokban, môdszeresen fosztjâk
meg testvéreinket a jôvôjiiktôl is: leépitik és bezâijâk az iskolâkat, a
felsôfokù tanintézeteket pedig hozzâférhetetlenekké teszik, oly môdon,
hogy a csillagâszati tandij a jôvôben csak az ùjgazdagok, a kivâltsâgos
réteg szâmâra lesz megfizethetô. Sorban zâijâk be a szulôintézeteket, a
kôrhâzakat pénzszûkôs, lâtszatintézetekké degradâljâk, amihez azt
hiszem, semmiféle kommentâr nem sziikséges. De még ez sem elég,
mert a tôbbgyermekes csalâdokat az elviselhetetlenség hatârân tùl
sùjtjâk a kiilônbôzô megvonâsokkal. Ekôzben pedig boszorkânyiildô-



zést folytatnak minden nemzeti - minden magyar
ellen.

megnyilvânulâs

Sùlyos, igen sùlyos terhek ezek, amelyek mâr ônmagukban is
elviselhetetlenek, pedig ezekkel pârhuzamosan, a toràt iili a tôrvénye-
sîtett jogtalansâg. Gazdasâgi hamiskârtyâsok, lelkiismeretlen kufârok
mérhetetlen meggazdagodâsânak lehetûnk szemtanùi, és mikôzben
szomszédaink, Szlovâkia és România eszteleniil fegyverkeznek, a mi
hadvezetésûnk leépiti és leziilleszti az amùgy is elégtelen hadsereget,
aminek, sajnos, nagyon is belâthatô kôvetkezményei lehetnek.

Szomorù sziwel jelentem be tehât, hogy ma, ezek az âllapotok
jellemzôk Magyarorszâgra. Minden egyéb szépitgetés csupân, por-
hintés és hazugsâg. Nyugodtan elhihetik nekem, hogy szivesen - de
még milyen szivesen - szâmolnék be kedyezô magyarorszâgi vâltozâ-
sokrôl, amennyiben lennének olyanok. De nincsenek. Ellenben tûrhe-
tetlen méreteket ôltôtt a munkanélkiiliség, a bérek és a nyugdijak nem
kôvetik az ârak és az infléciô emelkedését, magyarân, sziilôhazânk
lakossâgânak katasztrofâlis elszegényedésetapasztalhatô. Ezek utân én
mâr meg sem kisériem nevén nevezni azt a kormânyt, amelynek
mindez kôszônhetô, s amely a cinkos kôzômbôsségével szemléli, ahogy
az Âzsiâbôl és a Tâvol-Keletrôl beôzônlenek az orszâgba a szélhâmo-
sok és kalandorok, a bûnôzôk egész szervezett bandai. Mindekôzben
leépitik a rendôrséget, és erkôlcsi, anyagi kiszolgâltatottsâga mellett
fizikailag is kiszolgâltatottâ teszik a lakossâgot. ezért hât, testvéreim,
ôrkôdjûnk a vârtân, és âldozzunk szegény, jobb sorsra érdemesûlt
nemzetiinkért, mert segitségiink és éberségiink nélkul végveszélybe
sodrôdik...

A végveszély kisértete jâija be sziilôhazânkat. Nem csupân a
hatârok mentén, az elszakitott teriileteken, hanem azon beliil is. Mert
ma mâr nehéz lenne eldônteni, hogy a magyarsâgra nézve hol kere-
sendô a legnagyobb veszély; a balkâni âllapotokban? Szerbiâban?
Româniâban? Sdovâkiâban? Az ùjjâszervezôdôtt kisantantban avagy a
magyar parlamentben? Mert amikor erre a hihetetleniil hangzô, dôb-
benetes megâllapitâsra jutok, olyankor magam is visszakérdezek: Ha
nem igy van, akkor kérem, valald nyissa mâr ki a szemem és magya-
râzza meg nekem azt, hogy mitôl, mi âltal képvisel magyar érdekeket
az a parlament, mi âltal, és hogyan képviseli a nemzetet, a mi testvé-
reinket az a kormâny, amely ùgy privatizâl, hogy a remektil mûkôdô,
haszonnal termelô gyârakat és uzemeket is leépiti, leziilleszti, plaçait
megszunteti, és az igy tônkrevert iizemet nevetséges âron, fillérekért
adja el, természetesen a sajât avagy kiilfbldi cinkosainak, elvbarâtai-
nak. És ismételten kérdem: Magyar parlament az, amely megtiltja a



magyar cîmer hasznâlatât kormânykôrôkôn kiviil? AIiol egy kxiltusz-
miniszter azon féradozik, hogy kulturkincsiink egyik gyôngyszeme, a
Bànk Ban betiltassék? Avagy mi lehet az ûzenete annak a dôntésnek,
hogy Magyarorszâgon, a kôzépiskolâkban nem kôlelezô tôbbé a tôrté-
nelemoktatâs? Kl ad nekem minderre vâlaszt? Mert a hazai hatalom
mâr nem is magyarâzkodik, belefâradt, . elhasznàlta minden hazug
szavât. Ellenben cselekszik: az 1956-os szabadsâgharcunkat àthazudja
a reformkommunistâk javâra, olyan kiadvényokat tàmogat, amelyek
kisebbitik és mocskoljék népûnket és mùltunkat, eredetunket megha-
zudtoljâk. Ezért mondtam az elején, hogy a Szlovékiâval megkôtôtt
alapszerzôdés felfogâsa éppen olyan, mintha abban valamelyik
szlovâk, vagy român magyargyûlôlô mûkôdôtt voina kôzre. ..

A szlovâk és a készulô român-magyar alapszerzôdés hiânyossâgai
ârulâssal - hazaârulâssal - egyenértékûek. A két szerzôdés szôvege sok
helyiitt megjelent nyomtatasban is, ezért csak diôhéjban foglalom ôssze
azokat a hiânyossâgait - a szlovâk-magyar alapszerzôdés tûkrében -,
amelyekre sem magyarâzat, sem mentség nincs! Elôbb azonban
gondoljunk vissza a genfi dokrunentumnak arra a zâradékâra, ainelyet
bûnôssége tudatâban a jôvâtétel szândékâval hozott meg a két
nagyhatalom, még mielôtt Magyarorszâg szinre lépett volna a benne
foglalt kôvetelésekkel. A két nagyhatalom, a Szovjetuniô és
Németorzâg nekiink itélte volna Kârpâtaljât kérés nélkûl is, az Antall
kormâny viszonyt ônként lemondott rôla, sôt, kinyilvânitotta a jelen-
legi hatârok sérthetetlenségét. A genfi dokumentumnak arra a pontjâra
pedig kâr is visszautalni, amely kilâtâsba helyezte Magyarorszâg
szâmâra a Trianon elôtti hatârok visszaâllitésât. Hiszen a Szlovâkiâval
kôtôtt alapszerzôdés nem rendelkezik hatârozottan még a felvidéki
magyarsâg iskolarendszerének védelmérôl és annak tovébbfejleszté-
sérôl, a magyar nyelvû oktatâsnak az ôvodâktôl az egyetemekig terjedô
jogos igényérôl sem. Nem foglal âllâst a felvidéki magyarsâg termé-
szetszerû és jogos autonômiaigényében, - nem kôtelezi jôvâtételre a
szlovâk kormânyt a bôsi vizi monstrum természetrombolâsa ûgyében.
Ellenkezôleg: Hom ûr titkos târgyalâsra vonul vissza Meciarral, nem
hivatalos értesiilések szerint azzal a szândékkal, hogy suba alatt ki-
egyezzenek a vizmû kapcsân felmeriilt vitâs kérdésekben, kivonva
azokat a Hâgai Nemzetkôzi Birôsâg hatâskôrébôl, hogy kôzôs erôvel,
az érintett lakossâg megkérdezése és âllâsfoglalâsa nélkiul, szônyeg alâ
sôpoijék azokat... Kik hât ezek az emberek?: Meciar, Horn, Funar,
Fodor, Iliescu, Bokros és a tôbbi?

Kovâcs Lâszlô, Magyarorszâg kiilugyminisztere, a felvidéki
magyarsâgot eltipomi szândékozô, ùjabbnâl-ùjabb rendeletôzon kôze-



pette képes azt élHtani, hogy az alapszerzôdés - szerinte - jô, mert az
megfelelô garanciâkat feltételez a felvidéki magyarsâg nemzeti létét
illetôen. És majd meglâtjuk - ùgymond - hogyan viszonyul hozzâ a
szlovék fél. Addig nem mondhatjuk rôla, hogy nem segitette elô a
szlovâk-magyar megbékélést. Hat ha Kovâcs ùr nem lâtja,milyen
garanciât jelent a Szlovâkiâban élô magyarsâg nemzeti létére és jôvô-
jére nézve az alapszerzôdés, miként gyalâzzâk azt meg naprôl-napra,
miként kôpnek szemkôzt benniinket arrogânsabbnâl-arrogânsabb
rendeleteikkel, akkor Kovâcs miniszter ùr csak vâijon, egészen mind-
addig, mig csak nem tôrténik olyan lépés Szlovâkia részérôl, amely az
ô szâmâra is megkérdôjelezi az alapszerzôdés "pozitiv" voltât és
esetleg râjôn majd, hogy az bârmit is szolgâl kerek e vilâgon, az
bizony nem a "megbékélés", amit oly nagy elôszeretettel hangoztattak.
De ha vâmi ôhajt, akkor csak vâijon! Ezzel a kivânsâgunkkal egyiitt
ôrôk életet kivântunk neki, mert ùgy lâtszik elfelejtette, hogy
kormânya olyan orszâgokkal szândékozik alapszerzôdni, amelyek még
soha a tôrténelem folyamân egyetlen szerzôdést sem tartottak bel

Innen iizenjùk tehât Kovâcs és Hom uraknak, hogy ha nem észlel-
ték volna, idôkôzben Szlovâkiâban elfogadtâk az ùj nyelvtôrvényt,
amely sokkal jobban diszkriminâlja a magyar nyelvet, mint a korâbbi.
Hamarosan nyelviink vétetik tehât a Felvidéken, és "nyelvrendôrség"
ôrkôdik majd némasâgunk felett, koncentrâciôs tâborokra emlékeztetô
môdon, a szlovâkiai fasizmus ùj megnyilvânulâsaként.

Szlovâkia - Româniâval ôsszhangban - az egyértelmû nemzet-
âllam kritériumai szerint szâmûzi a kôzéletbôl a magyar nyelvet,
visszaâllitja a magyar neveknek a szlovâk helyesirâs szerint tôrténô
anyakônyveztetését, nem utolsô sorban pedig olyan ùj teriileti elren-
dezést léptet életbe, hogy a csaknem szinmagyar vidékeket észak-déli
elrendezésben, zômmel szlovâkok âltal lakott teruletekkel von kôzôs
kôzigazgatâs alâ, aminek folytân tôbbé egyetlen teruleten sem lesz
kimutathatô magyar tôbbség, sôt, a legtôbb helyen még a 20%-ot sem
éri majd el a magyar lakossâg arânya, igy tehât, még minimâlis
jogaitôl is elesik. De az ùj erôre kapô szlovâk sovinizmus fasizmusba
âtcsapô lényegérôl tâjékozôdni, még ez is kevés. Kérdezzék csak meg
valamelyik felvidéki testvériinket, szâmoljon be arrôl, hogy milyen
hangnemben imak rôlunk ùjabban a szlovâk sajtôban, miket hangoz-
tatnak rôlunk széltében-hosszâban... Én is onnan jôttem, a minap még
ott éltem, tanùsithatom, hogy olyan gyûlôletet ârasztô, infemôi ellen-
ségképet még Hieronimus Bosch sem tudott volna festeni, amiként a
szlov^ fasiszta sajtô rôlunk, a magyarsâgrôl ôklendezik. Hazâtlan
betolakodôkként lâttat benniinket, akik rablâsbôl éltiink, nem volt se



kultùrânk, se tudomânyunk, de még nyelvunk sem. (Nekunk!) Ellen-
szenves, barbâr, kutyafejû népségként emleget. Kôltôinket, mûvészein-
ket, tudôsainkat egytôl-egyig, szégyenpir nélkiil hazudja szlovâknak,
tôrténelmûnkbe pedig egyszerûen behelyettesiti ônmagât. Nemzeti
sâmbôlumainkat, a kettôs keresztet és a hérmas halmot szlâv szimbô-
lumoknak kiâltja ki, amelyeket - igy ô - mi loptunk el tôliik! Ilyenkor
aztân nem csoda, ha az ember toporzékolna tehetetlen duhcben. Mert
ha most magunk elé idézûnk egy dôghùsra àcsingôzô, nyélcsorgatô
sakâlt, és elképzeljiik, hogy megszôlal, akkor az fellétlenul a fentebbi-
eket horgi majd - szlovâkul... Hogy miért teszi? Mert ilyen a termé-
szete. Igy nevelték. De bennunket sokkai inkâbb az érdekêlhetne, hogy
hol marad a vâlasz? Hol marad a magyar sajtô? Hol marad a Magyar
Tudomânyos Akadémia? De mit is kérdezek én, hiszen a hazai
liberâlis sajtô olyan hangnemben ir, hogy frasait fenntartâs néikul
szignâlhatnâ a legvéresebb torkù szlovâk sajtôkalôz is. A Magyar
Tudomânyos Akadémia pedig? Ja, kérem, onnan méltô vélaszt vémi,
azokbôl a berkekbôl, ahol igazsâgainkat és azok bizonyitékait nem
feltâmi, hanem elleplezni és feledtetni kivanjék? Mert vajon tudjâk-e
kedves hallgatôim, hogy a tudomânyok olyan forradalmi jelentôségû,
pôtolhatatlan értékû alapmûvei porosodnak a Magyar Tudomânyos
Akadémia rejtett polcain - ha egyâltalân megvannak még - mint pél-
dâul Tâncsics Mihâly: "A legôsibb nyelv a magyar" cimû, a hazug
nyelvtudomânyokat és âltudomânyokat leleplezô kulcsmûve, tovâbbâ
Kôrôsi Csoma Sândomak a magyarsâg ôstôrténetét feldolgozô, vilâg-
rengetô mûve, népiink és nyelvtink mùltjânak és rangjânak pillére,
amelyet mindezideig sikerrel rejteget jogos tulajdonosa, a magyar nép
és a vilâg elôl, tudva azt, hogy e mûvek hatâsâra kârtyavârként omla-
nânak ôssze a tôrténelmunket kisajâtitô, hazugsâgok âltal kreâlt
tôrténelmi légvârak. De hasonlô sorsra jutott tôbbek kôzôtt Bolyai
Jânos és Bolyai Farkas, apa és fiù, a két pâratlan zsenialitâsù matema-
tikus ùj korszakot jelôlô kôzos munkâja, amelynek értékeit mindôssze
a véletlen folytân, olasz kôzvetitéssel vehetett birtokâba a vilâg. A
kônyv soha nem jelent meg magyarul\ Ennyit a Magyar Tudomânyos
Akadémiàrôl és arrôl a reményunkrôl, hogy ezek az intézmények
megvédhetnék igazsâgainkat, jogainkat, érdekeinket, becsuletûnket...
Megmondom mikor; Majd ha a szlovâkok és a românok is azt teszik!

Ma^ar Testvéreim! Magyarorszâg, szulôhazânk élet-halâl harcât
vivja... Esvesztésre âll. Ha nem segitunk rajta, elveszik. Sorakozzunk
hât fel, kéz a kézben, minden tudâsunkkal és képességUnkkel, egy
mâsodik védelmi arcvonalat képezve, mert az elsô arcvonal az orszâg
szivén, a fovâroson, a Parlamenten keresztui hùzôdik. Nem véletlen



tehât, hogy a titkosgenfi szerzôdés zâradékai visszhangtalanok marad-
tak. Azok ér\'ényre jutésâtelsôsorban a belsô ellenség hiùsîtotta meg!

Ezzel azt hiszem, ha nem is kimeritôen, de legalâbb érintôleg,
sikeriilt szôlnom azokrôl a kérdésekrôl, amelyek ôsszefuggô képbe
helyezik az alapszerzôdéseket.

Bocsâssanak meg nekem azért, hogy ûnneprontô voltam. Nem az
én szândékom volt. A kôriilmények diktâltâk igy. Àm minden baljôs
jel ellenére, én mégiscsak hiszek és bizok Magyarorszâg, a magy^
nemzet megerôsôdésében és dicsôségcsillagânak felemelkedésében! Es
végigtekintve az ônôk sorain, eza meggyôzôdésem csak erôsbôdôtt!

Isten ôvja Magyarorszàgot! Isten ôvjon tnindannyinnka

Dr. Wagner Ferenc (Kensington, MD):

ANAGYHATALMAKÈSA NEMZETISÉGIKÉRDÉS
KELET-KÔZÉF-EURÔPÂBAN

Ebben a részleteket nem taglalô tôrténetpolitikai âttekintésben
mindenekelôtt néhâny alapfogalom tisztâzasâra kell szoritkoznunk.
Ugyanis râ kell vilâgltanunk a nemzettudat kezdetleges, korszerû
formâkban tôrténô jelentkezésére. Nem lehet vitâs, hogy mâr az ôkor
és a kôzépkor ismerte és részben gyakorolta is a kôzôsségtudat elemi
formait. A kôzôsségtudat kiteljesedésére azonban nem kerulhetett sor,
mert hiânyzott a târsadalmi-gazdasâgi, kulturâlis és politikai alap. Ez
csak lassan bontakozott ki és a ffancia forradalomban érte el a népi
nacionalizmus kezdeti fejlôdésfokât.

Tôrténelmi tény, hogy mâraz ôkor hajnalân az etnikai csoporthoz
tartozâs a birodalomszervezés egyik tényezôjének tekinthetô. Mâr a
chaeroniai csata (Kr.e. 338) utân két-évre a gôrôg vârosâllamok
szôvetségbe tômôriiltek, amire aztân Nagy Sândor felépitette macedôn
vilâgbirodalmât. Ugyancsak jellemzô az etnikai identitâs kiilpolitikai
ôsszefuggéseire a karthâgôi Hannibâl tôrekvése, aki a mâsodik pun
hâborù (Kr.e. 218-201) korâban felhivta a rômai birodalom szâmos
kisebb etnikai csoportjât a rômai nagyhatalom megdôntésére. Tudva-
levô, a kezdeményezés zâtonyra futott a nemzetiségi ôntudat akkori
fejlôdésfokân. Az azonban az ôkori forrâsok szerint, beleértve a
régészeti emlékeket is, kétségtelen, hogy a csalâdi, nemzetségi és tôrzsi
szârmazâstudat mâr az ôkorban bontogatta szâmyait. Kifejlôdése a
népi nacionalizmus formâjâban a 18. szâzad végére tehetô éspedig a
ffancia forradalom eszmerendszerében. Az ôkorban és a kôzépkor elsô



szakaszâban, jôllehet minden birodalomnak a nag>'hatalmat képezô
etnikum szolgâltatta a magvét, lényegében véve fôként hatalom-
politikai érdekek vezényelték az uralkodô etnikai réieget. Ezt a
szerepûket a mai napig megtartottâk, s ez a magyarézô oka annak,
hogy folyvâst tùlzâsba esnek és képtelenek megérteni a kisnépek
nemzettudatâbôl fakadô politikai és egyéb célkitûzéseket.

Az ôkor és a kôzépkor nagyhatalmai még alig érzékelhetô môdon
alkalmazték a nemzetiségi és faji ellentétek szitésât. A feudâlis
imperializmus nagyrészt ôncélû nagyhatalmi tôrekvésekben nyilvânult,
mint minden mâst elsoprô tôrténetformélô tényezô. Az imperializmus
az ûjkorban ôsszetettebb alakban jelentkezik, kiilônôsen amiôta ùtjâra
kelt a francia forradalom egyik jelszava: minden éllamalakulatnak
egynyelvûnek kell lennie. Ezzel megindult a népkôzi megbékélést és
egyûttmûkôdést kizârô modem nacionalizmus mérsékietet nem ismerô
mozgalma. Ez lett egyik vezérelve a Habsburg-birodalomnak is. Ez
mâr kitûnik II. Jôzsef kiilpolitikai elgondolâsaibôl is, aki hatérozottan
imperialista célokat kôvetett és mâr anjja életében szerette voina a
bajor ôrôkség elfoglalâsâval dinasztikus hatalmât kiteijeszteni. A
nemesi-rendi korszakban az uralkodô csalâdi hatalmânak a nôvelése
voltaképpen csak iiriigy, fedônév volt az imperializmus sokkal
mélyebbenfekvô ôsztônének, az ônelvû nagyhatalmi tôrekvéseknek az
âlcâzâsâra. Ezt és hasonlô jelenséget megtalâljuk minden nagyhata-
lomnâl, legyen az Eurôpa vagy bârmelyvilâgrész fbldjén. Lehetetlen
észre nem veimxink, hogy a nagyhatalmi âllâspont kezdettôl fogva
lebecsûlte az igâjâba hajtott népeket és nem tôrôdôtt a népkôzi
viszonybol eredô kérdésekkel. Ez tôrtént mâr akkor is, amikor Géza
fejedelem 973-ban 12 fôemberébôl âllô ktildôttséget menesztett
Quedlinburgba, ahol Ottô német csâszâr fogadta a birodalom érdek-
kôrébe tartozô kisebb népeknek a német hegemôniât elismerô
tisztelgését. Ez a szokâssâ vâlt magatartâs a kôvetkezô ezredév
tanùsâga szerint, mindmâig fenmnaradt. A bécsi udvar hadugyi
politikâja mâr a 18. szâzad legelején arra mutât, hogy a Monarchia
kormânyzata sikerrel alkalmazta a divide et imp>era elvét, majd mindig
a magyarsâg rovâsâra. A magyar nemesek legkevésbé juthattak
magasabb âllâsokba a hadseregben, mert a hadsereg tisztikarât
németek, horvâtok és mâs szlâvok tôltôtték meg. Ezzel és hasonlô
intézkedésekkel elvetették a magvât a kiUônbozô népcsoportok kôzti
bizalmatlansâgnak, ami a legùjabb komak is egyik jellemzô tiinete
maradt. Ilyen kormânyzati ténykedés hozzâjâmlt ahhoz, hogy a 19.
szâzad kôzepén forradalmi kilengéseknek vagyunk a tanùi és a francia
forradalom sziilte nemzetâllam jegyében egyre tôbb etnikum bontotta



ki az ônrendelkezés irânyâban a forradalmak zâszlajât. A szabadsâg-
harcot vad kegyetlenséggel, a keleti nagyhatalom, Oroszorszâg segît-
ségével verték le s nem szâmitott enylutô kôriilménynek, hogy
Magyarorszâg és a Monarchia tobb mâs nemzetisége évszâzadokon ât
a Nyugat eredményes védôbâstyéjânak bizonyult mind a tatâr, mind a
tôrôk teijeszkedés megakadâlyozâsaban. A Nyugat csak akkor
hatârozta el magât cselekvésre, amikor Bécset is kôzvetlen veszély
fenyegette.

A Nyugatnak késôbbi, a kisnépeket befolyâsolô kiilpolitikai akciôit
két fontos eseménysorozat irânyitotta; az 1870. jùlius 18-i korona-
tanâcsban Albrecht foherceg, Beust grôf, valamint az elnôklô Ferenc
Jôzsef a folyamatban levô francia-német hâborùban a franciak oldalân
leendô katonai beavatkozést siirgettek, mégis Andrâssy Gyula grôf
magyar minisztereinôk feiszôlalâsa utân a koronatanâcs a teljes semle-
gesség mellett dôntott. Ez a hatârozat megpecsételte a Monarchia s
benne Magyarorszâg sorsât, mert elôfutâra lett a megkôtendô német-
osztrâk-magyar szovetségnek és egyik tényezôvé vâlt a Dima-medence
jôvôjének alakitâséban. Ugyancsak nagyfontossâgù a népkôzi kap-
csolatok tôrténetében az 1871. oktôber 20-i koronatanâcs hatârozata.
Ez alkalommal a Hohenwart-kormâny Ferenc Jôzsef beleegyezésével
azt ajânlotta, hogy a Monarchiât ûj, foderalisztikus alapra kell fel-
épiteni, s a fôderâciôban Csehorszâgnak u^anolyan szerepet sântak,
mint amilyennel Magyarorszâg rendelkezik az 1867-i kiegyezés ôta.
Az ûlés legvégén Andrâssy minisztereinôk kôzbenjârâsâra Ferenc
Jôzsef elvetette a trializmus eszméjét s ezzel a Hohenwart-kormâny
megbukott. A bécsi koronatanâcs megvâltoztatott hatârozata megaka-
dâlyozta ugyan a tôbbségben levô szlâv uralmat, de ugyanakkor a
nemzetiségi kérdés kezelésének sùlypontjât kiilpolitikai teriiletre tolta
ât.

Bismarck kancellâr rendkiviili tehetsége és a francia-német
hâborù francia veszteséggel valô befejezése elôtérbe tolta Németorszâg
vilâgtôrténeti szerepét. Ennek a vâltozâsnak dôntô szerepe lett a
nagyhatalmak és kisnépek viszonyâban mindmâig. Innen kezdve a
térség nemzetiségei két tâborra oszlanak. Német érdekkôrbe keniltek
az osztrâkok, magyarok, szlovâkok, horvâtok és kisebb részben a
szlovének, mig a lengyelek és csehek a nyugati nagyhatalmak oldalâra
keniltek a românokkal egyutt. A szerbek, bolgârok pedig Oroszorszâg
felé tâjékozôdtak. Ez a kulpolitikai hâttér egyik fooka a két vilâg-
hâborùt kôvetô teriileti rendezéseknek.

Ferenc Ferdinând észrevette a kulpolitikai konstellâciô és a
nemzetiségpolitika pârhuzamosan haladô ôsszefiiggéseit, de reform-



gondolatai vele egyutt sirbaszélltak. îgy régi âlma: a Monarchia sziâv
alappilléreinek megerôsitése, valamint a magyarség politikai sùlyénak
csôkkentése nem valôsulhatott meg.

Az eurôpai nagyhatalmak kôziil elsônek Németorszâg lépett
porondra Kôzép- és Kelet-Eurôpâra szegezve tekintetét. Bismarck
kancellâr nem kivânt beavatkozni a Duna-medence német kisebb-
ségeinek az ûgyébe, de a vâltozàs rôvidesen bekôvetkezett: 1907-ben
Emst Hasse, lipcsei tanâr, az Alldeutscher Verband alapitô elnôke,
brutalis eszkôzokkel beavatkozâst surgetett a kôzép-eurôpai népek
életébe, kiilônosen a lengyelek és csehek elnémctesitését kôvetelte.
Magyarorszâgon pedig a német âllamnyelv mellett megtûrte volna a
magyart.

Ez az idegengyûlôletet sugârzô ûj német nemzetfogalom néhàny
évtized mùlva eljutott a nemzetiszocializmus eszmevilâganak a fejlô-
désfokâra, mely a maga merev és természetjogba ûtkôzô fajpolitikai
elveivel és akciôival a Duna-medence néprajzilag amùgyis tarka
viszonyait végzetesen ôsszekùszâlta.

A mâsik végletet a marxi-lenini politikai eivrendszer képviselte.
Àldozatok itt is a kisnépek voltak. A Szovjetuniô és az érdekkôrébe
tartozô orszàgok vezetôrétege elhintette azt az alapjâban hibés nézetet,
hogy bekôvetkezik Lenin jôslata, mely szerint kialakul az osztélytalan
kultùra az osztélytalan târsadalomban és a vilég nemzetei szabad
elhatârozâsbél kôzelednek egymâshoz, egyesiilnek és ôsszeolvadnak
nemzeti (faji) kiilônbségektôl mentes képzôdménnyé a kommunista
târsadalomban. A tôrténeti fejlôdés mind a Szovjetuniôban, mind a
tôbbi szocialista orszégban ennek a vétkes illùziônak pontosan az
ellenkezôjét igazolta.

Mig a német kiilpolitika egyenlôsithetô a népirtâs fogalméval,
addig a marxi-lenini megoldâs foként a felsô- és kôzéposztély kiirtâ-
sâra, az emberi alaptermészet gâtlâsnélkuli megvéltoztatasâra tôre-
kedvén, mindkettô a tôrténelem legsotétebb korszakaira emlékeztet.

Az I. vilâghâborùt megelôzô évtizedekben mâr szemlâtomâst
nyilvénvalô volt, hogy a dunai térség nemzeteinek nézetei megosz-
lanak Németorszâg és az angolszâszok kôzôtt. A nyugati nagyha
talmak kôzotti eszmecserében a fôkérdés nem az volt, hogy kôzremû-
kôdésûkkel javitsanak a kisnépek helyzetén, hanem kizârôlag az,
miképpen lehet ôket felhasznâlni az egyre nôvekvô német hegemônia
fékentartâsâra. A németbarâtokat, tekintet nélkiil kényszerhelyzetiikre,
teriiletrendezésekkel bûntették és érdemen feliil kitiintették azokat az

âllamokat, amelyek geopolitikai helyzetiiknél fogva a mâsik oldalon



âlltak. Ezt a kiilônbségtételt mutatja a két'vilâghâborùt betetôzô béke-
szerzôdés. A nyugati hatalmaknak: Anglia, Franciaorszâg, az Egyesûlt
Âllamok, tovâbbâ a Szovjetuniô, a tôrténeti mùlt és az etnikai réalités
semmibevételével egyetlen céljuk volt a német uralom végleges meg-
dôntése. îgy jôttek létre soha nem létezô nemzetek: a csehszlovàk és a
jugoszlâv, amelyek a tôrténelem elsô viharâra etnikai alkotôrészeikre
bomlottak: csehekre, szlovâkokra, illetôleg szerbekre, horvâtokra,
szlovénekre, és nem utolsôsorban bosnyàkokra. A nagyhatalmak
illetéktelen beavatkozâsukkal a szlàv ôsszetartozas érzését akaratlanul
is gyôngitették, sot ellenséges viszonyt létesitettek kôzôttiik. A kiilôn-
bôzô etnikai azonossâgtudatot (identitâst), a tôrténeti mùltbôl, kultu-
râlis alapokbôl kialakulô szellemi-lelki magatartâst nem ismerték fel,
mert minden pillanatukat lefoglalta, mint legfôbb probléma, a német
teijeszkedés veszélye. Ettôl az érzéstôl nem tudott még most sem
szabadulni Margaret Thatcher, aki "The Downing Street Years (1993)
cimû ônéletirésâban szinte kétségbe esik a két Németorszâg egyesiilése
miatt. James Baker volt kiilugyi âllamtitkâr pedig azon sopânkodik,
hogy a nagyhatalmak miért nem akadâlyoztâk meg Jugoszlâvia szét-
esését.

Ùj vilâgrend kiiszôbén régi elvek jelentkeznek a nagyhatalmak
politikai felfogésâban, ha mâs kôntôsben is. Ez a szépenhangzô Eurô-
pai Uniô eszméje. Kôzép- és Kelet-Eurôpa orszâgainak kilâtâsba
helyezték az Uniô és a NATO tagsâgot, de csak abban az esetben, ha
sértetleniil fenntartjék a status quo-t. Ëgyelôre helyet kapnak a
Partnership for Peace szervezetben, amely kapcsolat a kisâllamok
részére semmi elônyt nem jelent. Bosznia-Hercegovina példâja vilâ-
gosan elénk tâija a nagyhatalmak ônzésbôl eredô tehetetlenségét.
Kûlônben sem merik a kérdést komolyan feszegetni, mert szâmolnak
Oroszorszâg ellenzésével, ami a Nyugat és Oroszorszâg kôzôtt a
pozitiv kapcsolatok kialaloxlâsàt hâtrâltatnâ, s igy elvesztenék a német
tôrekvések fékentartâsânak nélkûlôzhetetlen tényezôjét. A nagyha
talmak tulajdonképpen visszatértek a két vilâghâborùt kôvetô rende-
zéshez, mindenbajok kùtfejéhez, de burkolt formâban, az emberi jogok
csillogô retorikâjâban. Kétségtelen tényként kell leszôgezntink azt a
tételt, hogy a nagyhatalmak képtelenek olyan politikai irânyban
haladni, amely némi ônzetlenséggel kezelné a dunai tàj naprôl-napra
nôvekvô problémâit. A megoldâsra ma mâr csak egyetlen môdszer
kinélkozik s ez a konfôderâciô, amelynek alaptétele, hogy alkalma-
zésra kertiljenek a geopolitikai szempontok figyelembevételével az
egymâshoz kôzelâllô tôrténelmi hâttér, a lényegében hasonlô kulturâlis
ôrôkség, mert csak igy teremtôdhet szellemi-lelki kôzôsség egyes



népek kôzott. A zavartalan egyiittélés biztosîtésa a konibderâciôba
tômôriilt kôzép-eurôpai népek szâmâra ez lenne a katasztrôfékbôl
kivezetô ùt, amelyet a néptômegek szîwel-lélekkel ûdvôzolnének s a
kontraszelekciôvaJ uralomra keriilt vezetôréteg kénytclen-kelletlen
elfogadnâ, raint az ùj idôk szellemének megfelelô megoldést. E regio-
nâlis alapokra tâmaszkodô szovetségi rendszer létrchozâsa annal is
inkâbb lehetséges, mert kôzben nemzedékvâllâs tôrténik, ami, remél-
hetôleg, végétjelenti majd a mâs népek értékeit semmibevevô, tùlzott
nacionalizmus embertelen uralmânak.

Dr. Lelbach Antal (Rocky River, OH):

MAGYARORSZÀG HOVATARTOZÀSÀNAK JÔVÔJE
A Szovjetuniôban lezajlott sikertelen puces (1991. augusztus 19.)

és a késôbb bekôvetkezett szétesése, foleg arra szolgâlt, hogy siettesse a
vilâgpolitika menetét.

Jelenleg tôbb politikai irânyzat van kialakulôban, amelyek végte-
lentil fontosak jôvônk szempontjâbôl. Ezek kôzott elsôsorban kell
megemlitenûnk Nyugat-Eurôpa egyesitésének folyamatât, màsodszor
az iszlâm nôvekvô befolyâsat az oroszbirodalomjôvôbeni alakulésâra,
harmadszor Kelet- ésKôzép-Eurôpa szétesését, s negyedszer természe-
tesen Jeruzsalem hovatartozâsânak a kérdését. Ezek a tényezôk
szemléltetik, milyenviszâlyok elé néziink a 90-es években.

Ezeket az irânyzatokat nehéz lenne meggétolni vagy megmésitani.
Ebbôl kifolyôlag a jôvôbe valôkilâtésok- enyhén szôlva - komorak.

Az elmùlt 40 évben két ùn. "hideghâborùt" éltiink ét. Az egyik a
kapitalizmus ésa kommunizmus, a mâsik a kereszténység és az iszlâm
kôzott- utôbbi még nem fejezôdôtt be.

A nyugati hatalmak az elsôt megnyerték, hâla az Egyesûlt
Allamok emberfeletti fâradozâsânak. Ami a Szovjetuniôt a târgyalô
asztalhoz kényszeritette, az a "Cmise missilek" Eurôpâban tôrténô
elhelyezése, valamint Reagan volt elnôk ùn. "Star War"-ra valô
feUcésziilésének tudhatô be. Ez utôbbi a Szovjetuniôt tudatâra
ébresztette, hogy nem tarthatja fenn nagyhatalmi poziciôjât, amig a
gazdaségi és harcâszati vonalon nem foganatosit lényeges elômenetelt.
Gorbacsev "peresztrojkâja" azonban csôdôt mondott, ami Gorbacsev
politikai ambiciôit berekesztette. Jelenleg Jelcinnek az a tôrekvése,
hogy az Orosz Birodalmat stabilizâlja, nehézségekbe Utkôzôtt. Igy az
Egyesûlt Âllamok képviselik a vilâghatalom elsôbbségét.



Az a tény, hogy mind a két nagyhatalom maximâlisra fokozta
iparikapacitasât, nem csaka Szoyjetuniôra, deaz Egyesûlt Àllamokra
is sûlyos kihatâssal volt. Ennek kôvetkeztében a vilâg legnagyobb
gazdasâgi hatalma, az Egyesûlt Àllamok, a vilâg legnagyobb adôsâvâ
vâlt. Az utôbbi még âthidalhatô lenne, ha nem lennének mâs tényezôk
a vilâgpolitikâban, amire az Egyesûlt Àllamoknak tekintettel kell
lennie. Tôbbek kôzott: szem elôtt kell tartania, hogy ha magâra hagyja
Nyugat-Eurôpât, mâs irânyzatok erôsôdnének meg. Valôszinûleg egy
Amerika-ellenes nyugat-eurôpai blokk létesûlne, amelyet honvédelmi
szempontok irânyitanânak.

Ami hazânk jôvô konstellâciôjât illeti, ôrômmel tôlt el az a tudat,
hogy mind Nyugat politikusai, mind Jelcin orosz âllamfo, idôszerûnek
tartjâk a trianoni és a versailles-i békediktâtumok felûlvizsgâlâsât.
Ebbôl kifolyôlag arra szâmithatunk, hogy Kôzép-Eurôpa politikai és
fbldrajzi adottsâgait revi/dô alâ veszik. Természetesen Anglia és
Franciaorszâg nem nagyon lelkesednek a jelen orszâghatârok meg-
vâltoztatâsân, de megnyugtatô, hogy mâr nem ellenzik Jugoszlâvia
hatârainak revideâlâsât. Ezzel szemben az Egyesûlt Âllamok és
Anglia nem nézik jô szemmel a francia-német-orosz kôzeledést, sem a
tervbe vett kôzôs német-francia hadsereg felâllitâsât.

Érthetetlen, hogy ezt a konstellâciôt a magyar kormâny nem
realizâlja és e tôrténelmi fordulat jelentôségét tétlenûl szemléli. Ezért
szûkséges lenne, hogy a nemzetûnk sorsâért aggôdô magyarok kôzôs
nevezôre hoznâk Trianon reviziôjânak gondolatât, azaz hazânk meg-
csonkitâsânak felûlvizsgâlâsât. E program elôfeltétele, hogy nemzet-
kôzi fôrumok elôtt hatârreviziôs igényeinket felteijesszûk, valamint
hogy a magyar ûntudatot felébressziik népunk minden rétegében. Ez
utôbbi megvalôsitâsa az idegenben élô magyarsâg feladata, mert az
anyaorszâg politikusaibôl és a lakossâgbôl is kiveszett a nemzeti érzés
magasztos tudata. Ma mâr csak az elszakitott terûleteken és a szâmki-
vetésben élô magyarsâgban maradt meg a hazaszeretet érzése. Hazânk-
ban a kozmopolitizmus hamis szôlanïait hangoztatjâk, amivel a
magyar nép beolvadâsât szorgalmazzâk, ami magyarân mondva nem
mâs, mint hazaârulâs.

Mint ôrômteljes eseményt megemlitem, hogy 1990 ôszén egy
francia térkép Moldvât Româniâhoz, Erdélyt viszont Magyarorszâghoz
csatoltan âbrâzolja. Jugoszlâvia helyén ônâllô Szlovéniât és Horvât-
orszâgot âbrâzol. Ezzel kapcsolatban meg kell emlitenûnk Mitterand
francia miniszterelnôk 1992 februâijâban tett kijelentését, amely
szerint azok a békeszerzôdések, amelyeket ebben a szâzadban kôtôttek,
kûlônôsen az 1920-as trianoni és versaillesi békeszerzôdések, de az



1945-ôs, sôt azok is, amelyeket ezek utén kôtôttek, egytôl egyig
igazsâgtalan szerzôdések voltak, - amelyek hogy a gyôztes dicsôségét
gyarapîtsâk, hatalmas ambiciôikat vagy ônôs érdekeiket szolgâljâk -
mindig mellôzték a fôldrajzi, tôrténelmi, gazdasàgi es etnikai realitâ-
sokat.

Ezeket az igazsâgtalan békeszerzôdéseket az Egyesûlt Àllamok
francia és angol nyomàsra alàirtâk, tehàt hozzàjàrultak a vilàgbéke
megtorpedôzàsâhoz és az utôdâllamok diktatôrikus âllamvezetéséhez,
amivel megcâfoltâk a hâborûba tôrténô belépésiik inditô okât, a népek
demokratikus szellemben valô kifejlôdését.

Idôvel bebizonyosodott, hogy az utôdâllamok csak diktatôrikus
môdszerekkel, bajonettekkel voltak fenntarthatôk.

Amerika hozzâjâmlâsa a vilâgbékéhez és a prosperitâshoz majd-
nem egy évszâzad folyamân példâtlan tudatlansâgrôl tett bizonysâgot,
ami ezen kiviil még sùlyos vâltozatokkal is jârt, amibe az Egyesûlt
Àllamok kimeriiltek.

Amerika tudatâbanvan annak, hogy ha lemondana a vilâgpolitika
vezetésérôl, akkor egy kevésbé jôindulatù hatalom foglalnâ el helyét.
Lehet, hogy ezt Anglia, Japân, Oroszorszâg és a radikâlis iszlâm
ôrômmel veimé, de kétségteleniil ez az Egyesùlt Àllamoknak nem
leime elônyére. Mivel a Briisszel-Moszkva-Tokiô tengely a radikâlis
iszlâm megbékélésén fâradozik, az Egyesùlt Àllamok nem mondhatna
le vilâghatalmi poziciôjârôl, ezzel nôvelné a végleges katasztrôfa
lehetôségének kirobbanâsât, azaz egy kôzép-keleti nukleâris hâborù
esélyét.

A hideghâborù vége felé az Egyesùlt Àllamoknak az volt a
kivânsâga, hogy a Szovjetuniô legyôzésében Nyugat-Eurôpa is részt
vegyen, ezért unszolta Nyugat-Eimôpât és ezért gyakorolt nyomâst
Angliâra, hogy csatlakozzon Eurôpâhoz. Ezt abban a reményben tette,
hogy ezzel Anglia révén kontrol alatt tarthatnâ a német-francia
koaliciôt és egyidôben hathatôsan képviselné az Egyesùlt Àllamok
érdekeit.

Az Eurôpai "Community" jelenleg egy hatalmas szocialista egy-
séggé tômôrùlt, amelyet a nagyipar, a szakszervezetek és a kômyezet-
védôk kontrollâlnak. Az amerikai kormâny abban reménykedett, hogy
ha Anglia részese lesz ennek a nyugat-eurôpai "szuperhatalomnak",
az amerikai érdekek biztositâst nyemének. Ez azonban hiù âbrândnak
bizonyult. Az Eurôpai Community francia-német befolyâs alatt âll és
Anglia semmit sem tehet ellene.



A francia-német kontrol alatt allô Eurôpai Communityben ôt igen
fontos dolgot kell szem elôtt tartani. Elôszôr, hogy szocialista beâlH-
tottsâgù, màsodszor, hogy részrehajlô, harmadszor, hogy hajlandô
megbékiilni a radikâlis iszlâmmal, negyedszer, hogy Amerika-ellenes
és végtil, hogy âllandôan ki van téve egy orosz katonai nyomâsnak.

Eurôpânak aggodalmat okoz az a tudat, hogy ha netân Amerika
kivonulna Eurôpébôl, a keletkezett vékuumot az Eurôpai Community
tôltené be, amely hatalmas mértékben segitené a radikâlis iszlâmot.
Ennek hârom oka van: elôszôr is Afrika kôzelsége, màsodszor a
francia tôrténelmi kôtelék az iszlâmmal kapcsolatban, és harmadszor
az a tény, hogy 16 milliô mohamedân él Eurôpâban. Ez a magyarâzata
annak, hogy miért okoz az iszlâm olyan komoly veszélyt a vilâg
békéjére.

Ez a veszély pedig nôvekszik majd az Eurôpai Community irâny-
zata mellett, amely inkâbb a békités felé hajlik és nem az ellenâllâst
helyezi elôtérbe.

Gazdasâgilag az Eurôpai Community erôs ellenfele lesz az
Egyesûlt Àllamoknak, foleg miutân mind jobban a részrehajlâs keriil
elôtérbe, ami folytân az Egyesûlt Âllamok ârui kiszorulnak az eurôpai
piacrôl.

Terûletileg az E. C. mâris na^obb, mint az Egyesûlt Àllamok. A
lakossâg szâma 340 milliô, az E. À. 260 milliô. Gazdasâgi kapacitâsa
6100 billiô dollâr, az Egyesiilt Àllamoké 540 billiô. A lakossâg szâma
pedig egyhamar eléri az 500 milliôt és ha szôvetkezik a volt Szovjet-
uniô tagâllamaival, a lakossâg szâma felduzzad 800 milliôra. Bel-
kereskedelme 7545 billiô dollâr, amely môgôtt az Egyesûlt Àllamok
eltôrpûlnek.

A kommunizmus megszûnése és a Szovjetuniô szétesése nem
vâltoztatta meg Moszkva hosszùtâvù stratégiâjât, amelyek kôzûl elsô
helyen âll megszûntetni az Egyesûlt Allamok befolyâsât az eurôpai
térségben, amelynek révén az orosz katonai erô kerûlne fôlénybe.

Gorbachev 1989 ôszén Fiimorszâgban tett lâtogatâsa alkalmâval a
kôvetkezô megjegyzést tette: Mi és Finnorszâg az ùttôrô munkât
elvégeztûk. Amit valaha "finlandizâciônak" neveztek, ùj kapcsolatok
kiépitésével tovâbb fejlesztettûk és ùj koncepciô kiépitésével az
Eurôpai Egység alapkôvét fektettûk le.

Mondanunk sem kell, hogy Moszkvânak végsô célja egy olyan
Eurôpa létesitése, ahol minden eurôpai nemzet olyan egyezményt kôt
Oroszorszâggal, mint amilyent Oroszorszâg Finnorszâgra kény-



szeritett. Eimek ellenére azonban megkôvetelné, hogy az Egyesûlt
Âllamok kivonuljanak Eurôpâbôl.

Ennek elôkészitésére Moszkva maris kétoldali szerzôdcst kôtôtt

"barâtsâg és kooperàciô" cimen az angolszasz hatalmak szôvetségesei-
vel, beleértve Spanyolorszâgot, Németorszâgot, Franciaorszâgot,
Gôrôgorszâgot és Olaszorszàgot.

Vilâgos, hogy ezek az események a NATO megbénitasâra
kôttettek.

Egyik legfontosabb eseménye a Szovjet Imf)erium szétesésének és
tovâbb orientâciôjénak abban nyilvânult meg, hogy az iszlâm felé
orientâlôdott.

Az orosz kiilpolitika vezetôi belattâk, hogy alkalmazkodniuk kell
az iszlâmhoz, hogy dél-keleti hatârait biztosilhassa. Egy feszélyezett
viszony maris fennâll a Nyugat és az iszlàm kôzott.

Az orosz kiilpolitikânak egyik fontos tényezoje; eliminâlni az
Egyesiilt Àllamokat Eurôpâbôl és utâna megegyezni az iszlam hatal-
makkal. Franciaorszâg és Németorszâg âltal dominait "Eurôpai
Egység" szivesen tenue eleget ennek az orosz kôvetelménynek.

Amint lâtjuk, Németorszâg mâris hathatôs segitséget nyùjt a volt
Szovjetuniô népeinek.

A kôzelmûltban tanùi voltunk Kelet-Eurôpa szétesésének. Amig
Kôzép-Einôpâban tôbb kisebb orszâg létesiilt, Kelet-Eurôpa tôbb etnik
orszâgra esett szét. Ennek ereményeként az elkôvetkezô 15 évben
Kôzép-, Kelet-Eurôpâban és a Balkân-félszigeten hatârreviziôra
szâmithatunk.

Jelenleg tôbb viszâlypont keriilt a tapétâra. Egyike ezeknek a volt
Jugoszlâvia Nagy Szerbiâra valô âtv^tâsa. Szembetûnô, hogy a
boszniai szerb szupremâciô megszûnése milyen gyorsan adott helyet az
orosz Balkân politika bekapcsolôdâsânak, ami az orosz érdekszféra
irânyât tanùsftja.

Mig Németorszâg, Magyarorszâg, Ausztria a horvât és szlovén
aspirâciôt tâmogatja, addig az oroszok, gôrôgôk, românok és szerbek a
jelen diktatôrikus szisztémâtpreferâljâk. A mâsik viszâlypont a bulgâr-
tôrôk ellentét, aminek okozôja a bulgâroknak az a tôrekvése, hogy
tôrôk alattvalôikat a gôrôgkeleti vallâs felvételére kényzeritsék és
mellesleg még megkôvetelik, hogy neviiket is bulgârral cseréljék fel.
Harmadszor a gôrôg-albân vita Epirust illetôleg. Ez az a része



Albâniânak, amelyet Gôrôgorszàg sajâtjânak tekint. Negyedszer, a
szerb-albân ellentét, ami a Kosovo tartomâny hovatartozâsabôl ered,
amelynek lakossàga 90%-ban albân. Tudvalevôleg ez egy ôsrégi szerb
tartomâny, tulajdonképpen a szerb nép bolcsôje. Ôtôdszor, a macedôn
kérdés, ami egy bulgâr-gôrôg vitat vâltott ki. Ezek mind ôsi
nemzetiségi vitâk, amelyek évszâzadokra tekintenek vissza.

A kommunista uralom megszûnése szabadjâra engedte a Balkânon
a szenvedélyeket, amelyek fél évszâzadon ât kontrol alatt voltak tartva.
A lezajlott héborû hatalmassé duzzasztotta az ellentéteket, mint ahogy
ezt a jelen események bizonyitjâk. Okozôja ennek az Eurôpai
Kôzôsségbôl valô kirekesztésùk, aminek folytân a balkâni ellentétek
kirobbantak.

Az ùn. szabad vâlasztâsok eredményét és annak foganatositâsât
sem a volt Jugoszlâviâban, sem Româniéban nem érvényesitették. A
Iakossâg csak korlâtolt jogokat élvezhet mind a volt Jugoszlâviâban,
Româniâban, mind Szlovâkiâban, ahol a dominâlô nép sovinizmusa
minden elképzelést feliilmul. Példa erre: a csetnik vezér, Vojislâv
Seseljnek az a szândéka, hogy minden magyart a csecsemôtôl az
aggastyânig felkoncoltat. A Vajdasâgi Szociiista Liga kulfbldnek
szôlô memoranduma egy jôvô^ni rendezés esetén a Vajdasâgot
egységes, feloszthatatlan és tôrténelmileg szerb teriiletként tiinteti fel.
Mondanunk sem kell, hogy ez a tôrténelem meghamisitâsa nem mâs,
mint szemenszedett hazùgsâg.

Vilâgos, hogy a tôrténelem ismerete az alapfeltétel a jôvô Jugo-
szlâvia rendezésénél, valamint az elkôvetett hib^ jôvâtételének meg-
valôsitâsânâl. A status quo szentesitése, tâlcân valô âtmentése lenne
Nagy Szerbiabiztositâsânak. Sajnos, mindez ismeretlen vagy elhanya-
golhatô fogalom azok elôtt, akik ebben a kérdésben dôntenek.

Az eurôpai hatârok âtrendezése programba lett véve. Jugoszlâvia
hatârai reviziô alâ keriilnek, ami persze a szerbeknek nincs inyére.

Végre megértiik, hogy a magyar kormânynak beleszôlàsi
lehetôsége nyllt a két vilàghâborû igazsâgtalan békeszerzôdéseinek
revideâlàsâba. Ennek folytân a magyar kormâny beâllltottsâga,
politikai érzésvilâga nagy részben majd meghatârozza a magyarsâg
jôvôbeni létének kibontakozâsât. Sajnos a magyar politikusokat a
félelem karakterizàlja és kizârôlag egy Egyestilt Eurôpa
megvalôsitàsâban làtjâk hazânk Jôvôjének biztositàsàt. Pedig a
kôzeljôvôben egyedûlâllô alkalom nyilik a trianoni hatârok reviziôjâra,
amit szem elôtt kell tartani.



Annak idején, 1600-ban a tôrôkôk fellkoncolésa elôl 60,000 szerb
csalâd nyert ideiglenes befogadàst hazânkba, azzal a feltétellel, hogy
ha hazéjuk felszabadul, oda visszatémek. Mindamellett, hogy
szâmukra erre megadtak a lehetôséget, nem tértek vissza, hanem Nagy
Szeibia megteremtésének viziôja térult szemiik elé. A Regâtban a
roman lakosségot bojâijaik kegyetlensége késztette Erdélybe valô
âtszivârgâsukra. A szerbeket az ôlszâz évig tartô tôrôk hôdoltség, a
kulturâlis felemelkedés lehetôségétôl kizarta, fennmaradâsukat a
magyarség nagylelkûségének kôszônhetik, akik megadtak nekik a
lehetôséget, hogy felkoncolâsuk elôl ideiglenesen hazânkban leteleped-
jenek. Hâlâjuk ezzel szemben fékezhetetlen magyargyûlôletben
nyilvânult meg. Teruleti igényeiket, nagyravégyasukat, ôsi magyar
teriiletek megszerzésével remélték és remélik megvalôsitani, ami a
bizantin politikânak a jellemvonâsa. Sajnos, a liberàlis magyarorszâgi
politika megszâllottainak rôvidlàtasa szabadjâra engedte a nemzeti-
ségeket âlmaik megvalôsitâsâra, ami kôvetkezetesen hazânk mai
megcsonkitâséhoz vezetett.

Napjainkban az uralmon levô politikusok legnagyobb problémâja
modemizâlni és mûkôdô képessé tennni a nyugati demokrâciât.
Tudnunk kell azonban, hogy a demokrâcia a legsebezhetôbb politikai
és târsadalmi szisztéma, mivel a leghumânusabb politikai elgondolâs,
ami azonban elôrehaladott politikai beàllitottségot igényel.

A szabadelvû demokrâcia a kommunizmus felett gyôzelmet
aratott. Szépséghibâja a jôvedelemben mutatkozô kiilônbség, amely
azonban egy korszerû adôrendszerrel egyenlitést nyerhet.

Szem elôtt kell tartani, hogy korszakimkat nem az értelem, hanem
az érzelmek uraljâk és kormânyozzâk. A demokrâcia nivellâl, de
szinvonalat nem emel. Pedig komnkban az erkôlcs és a szellem arisz-
tokrâciâjânak elemeit kellene uralomra segiteni. Sajnos, a pârtâllamok
korât éljiik, ahol a pârtpolitikusok érdeke uralkodik. Jellemzô, hogy
mennyire meddô ez a szisztéma a bûnôzéssel, a kâbitôszer esempészet-
tel és ennek hasznâlatâval, a terrorizmussal, a fenyegetô ôkolôgiai
katasztrôfâkkal szemben és meimyire engedékeny a târsadalom
erkôlcsi és szellemi felbomlâsâval kapcsolatban.

A kommunista szisztéma bizonysâgot tett arrôl, hogy erre az
ideolôgiâra nem lehet alapozni. Minden amorâlis, asszociâlis, termé-
szetellenes és nemzetellenes szisztéma destrukciôt, kâoszt, anarchiât
von maga utân. Végpusztulâshoz vezet, amibôl az egyediili menedék
egy mâsik diktatùra. Az utôbbit nem .,szabad ôsszetévesztenunk a



2samokséggal. Példénak felhozhatom, hogyha annak idején Hinden-
burg német kancellâr élt volna alkotmânyos jogâval és bevezeti a
sziikségâllapotot, Hitler nem jôtt volna uralomra.

A 90-es évek meghoztàk a kommunizmus bukâsét, ami a liberâlis
demokrâcia - az egyre kevesebb munkéval az egyre jobb élet hamis
lâtszatvilàgéhoz vezetett. Ennek kôvetkezményei lesznek, mert
mindennek éra van.

A liberâlis demokrâcia egyik hazùgsâga, hogy el akaija hitetni az
emberiséggel, hogy mindenki egyforma és.egyenJô eséllyel szûletik. A
kivâlasztôdâs természetes folyamatât hatâlyon kiviil helyezi. Kôzben
bebizonyosodott, hogy a liberâlis demokrâcia az emberiséget a tôrvé-
nyeken beliili szabadsâgbôl a zsamoksâg tévùtjâra vezette.

Elérkezett az idô, hogy a magyar értelmiség komoly ônvizsgâlatot
tartson, mert nem csak a politikusoknak, de nekik mint a nemzet elit-
jének, feladata, hogy hallassàk hangjukat a nép jôvôbeli boldogulâsa
érdekében. Az LQùsâgnak olyan életet kell biztositani, amelybôl nem
elszôkni vagy elkivânkozni ôhajt, hanem ahol vâlasztott szakmâjât,
hivatâstudatât sajât hazâjâban szabadon, megelégedéssel gyakorol-
hatja.

Jelenleg a magyar nép a râzùdult kôvetkezmények tùlereje ellen
kiizd. Mi, akik életiink nagyobb részét szâmkivetésben tôltôttiik és
élettink hâtralevô részét idegen foldôn fejezziik be, megmutattuk, hogy
erôs lélekkel kényszerhelyzetbôl, leleményességgel és tudâssal, kima-
gaslô vivmânyok elérésére is képesek vagyunk. Szâmunkra életbe-
vâgô, hogy vilâgnézetiinket és magyarsâgunkat a jelen vilâgnézet
beidegzettségébol a kôriilmények tùlereje ellen ùj keresztény vilâgrend
himôkévé tegytik.

Ezzel szemben sajnâlattal vessziik tudomâsul, hogy hazânk jelen-
kori korifeusai az Eurôpai Egységhez valô csatlakozâssal gyors
beolvadâsunk ùtjât egyengetik. A dilemmât a hazai politikusok
beâllitottsâga dônti majd el, amitôl a magyarsâg léte vagy nem léte
fiigg-

Mi, szâmkivetett délvidéki magyarok, Sajô Sàndor érzését osztjuk,
aki érzelmeit eképpen fejezte ki:

Vagyokfajomnak roncsolt tetemébôl
Uton fetrengô vérzô szivdarab
Daccalvonaglô
S mennél tiportabb, annâl magyarabb.
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Padànyi Viktor:

EMLÉKEZZUNK

1920. jûnius 4-re

GrôfApponyi Albert, a 73 éves ôregember magyar szive képtelen
volt tulajdon nemzetének halàlos itéletét alâimi, tisztségérôl lemondott
és elhagyta Pârizst.

A békeszerzôdéseket azonban - Tôrôkorszâg kivételével, aki az
alâirâst megtagadta és a végrehajtâssal katonai erôkkei szâllt szembe -
a tôbbi hadviselô akkor mâr alâîrta és a blokâdot sem lehetett mâr

tovâbb elsivelni: sôtlan kenyeret ettiink s a falusi lakâsok szâzezrei
hônapokon ét sôtéten maradtak, mert nem volt petrôleum, sodrott
papîrszàlakbôl szôtt papirruhâban jârtun]k, akiknek a gyôgyitâshoz
kiilfbldi orvossâg kellett, azok meghaltak: alâ kellett îmia Magyar-
orszégnak is.

A nemzet szorongésâtôl és megdôbbenésétôl kisért drâmai tanâcs-
kozâsok utân ùj delegâtusokat nevezett ki a kormâny Benârd Âgoston
népjôléti miniszter és Drasche Lâzâr Aljréd volt kôvet személyében,
akik màjus végén indultak el a Krisztus golgotâjât idézô ùtra.

Az orszâg hangulata nyomasztô volt, a sajtô hangja levert, rezig-
nâlt és drâmai. E sorok irôja soha nem felejti el a mindenbôl viccet
csinélô, mindent kigùnyolô pesti humorra jellemzô produktumot, a
Borsszem Jankô cimû vicclapot, amelynek jûnius harmadiki szâma az
elsô oldalon egy egész oldalas rajzot hozott. A rajzon lehajtott
emberfôk ezreinek tômege, egy asztal, rajta egy papirlap s azon egy
tollat tartô kéz. A kép alâirâsa ez volt: "Alàirjuk-e?" Vicclap-karton
soha még patakzô kônnyekben ilyen sikert nem aratott.

A kormâny jûnius 4-re katonai készenlétet rendelt el az ôsszes
csapattestnél és csendôr-ôsszpontositâsok tôrténtek s a vârosokban a
rendôrszemeket megkettôzték.

Râdiô akkor még nem volt. Pârizzsal âllandô ôsszekôttetésben âllt
Budapest telefonon keresztul. A nagy lapok kiadôhivatalai elôtt
tômegek lesték a kirakatban idôrôl-idôre megjelenô hirkôzleményeket.

Az utcâk mâr reggel ôta valami nyugtalansâggal teltek meg.
Minden arcon szorongâs, a tekintetek fâradtak, iiresek, mint a
halottas-hâzaknâl virrasztâs utân. Még a szokott utcazaj is tompâbb
volt, mint mâskor.



Tiz ôra utân egy-két perccel Jôtt a végzetes pàrizsi hir és akkor
megkondultak a harangok, elôbb Pesten, majd ahogy villàmgyorsan a
hir szétfiitott, egymâsutén az orszâgban.

A magyarok két ôra hosszat tartô harangkongâssal
temették a mûltjukat és jôvojuket.

Budapest percek alatt feketébe ôltozôtt. Perceken belûl fekete
gyészlobogôk lengtek mindenutt, az ablakokban fekete drapériâk. Az
utcâk fekete gyâszruhâkkai teltek meg. Emberek réztâk az ôklûket az
ég felé âtkozôdva. Az Oktogon sarkân egy rokkant katona zubbonyât
letépte és kônyôkben levâgott csonka kaijât mutogat\'a, ôijôngve
kiabâlta: "Hét ezért!"

Az utcâkon ismeretlen, egymâst soha nem latott emberek borultak
egymâs nyakâba, a terek padjain zokogôkat vettek kôrul vigasztalô
emberek és az âllandô és szakadatlan harangzùgâsba rohant bele a
gyàszba és kétségbeesésbe ezer pesti rikkancs: "Rendkivuli kiadâsV. A
lapok gyâszkeretben, mindeiiki mohôn olvasta, amit ûgyis tudott,
mindenkiben lângolt a tehetetlen dûh, csoportokban vezércikkeket
olvastak fel hangosan... a Mûzeum-téren elkezdték a himnuszt
énekelni... és a harangok kongtak, kongtak szakadatlanul, szinte el-
viselhetetleniil.

A templomok gyorsan megteltek sirô emberekkel, hiszen a kétség-
beesésben mindnyâjan Istenbeprôbàltunk kapaszkodni. Papok mentek
fel a szôszékre megklsérelni a lehetetlent, vigasztalni ott, ahol nem
volt vigasztalés.

Vidéken ugyanez volt a kép. Harangkongâs, gyâsz és kétségbe-
esés mindenutt. Néhâny ôkôlcsapâson, kisebb verekedésen kiviil rend-
zavarâsok nem fordultak elô, hiszen az ôsszes italmérés zàrva volt és
minden kôzbiztonsâgi intézkedés megtôrtént. Csak a harangok kong
tak 10 ôrâtôl kezdve mindenutt, minden vàrosban és faluban két ôrân
keresztul.

E sorok irôja 14 éves fiù volt és negyedik gimnazista akkoriban.
Tiz ôrakor nôvénytan ôra kezdôdôtt és Kovâcs Demjén tanar ùr magas,
szikâr alakja pontosan jelent meg az ajtôban, mint mindig. Felment a
katedréra, belrta az osztâlykônyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint
szokta, hanem lehajtott fôvel meredt maga elé egy hosszù percig...és
akkor megkondultak a harangok. Kovâcs Demjén tanâr ùr felâllt, oda-
ment a térképtartôhoz, kivette a térképet, amelynek felsô sarkéban még
ez a név âllt.- "A Magyar Szent Korona Orszàgainak Politikai Térképe"
és felakasztotta a térképâllvânyra, s mindezt egyetlen szô nélkiil, aztân



megâllt elôtte, kissé oldalt, hogy ne takaqa el elôliink és nézte, olyan
arccal, olyan leirhatatlan légy kifejezéssel, amilyent mi még sohasem
lâttunk szâraz, szigorù arcân.

Mi halâlos csendben néztiik a térképet és az elôtte allô, sziirkulô
hajù cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére és a
kiviilrôl behallatszô harangzugés âltal méginkàbb kimélyitett csendben
inkâbb magânak, mint nekûnk, csak ennyit mondott: "Consummatum
est".

Ôtvennégyen voltunk, ôtvennégy tizennégyéves magyar fiù. A
golgota utolsô szavai utân nem birtuk tovâbb, leborultunk a padokra és
elkezdtûnk simi. Odakint kongtak a harangok.

Nagymagyarorszàg keresztrefeszitésének napja volt.
1920. Jûnius 4., péntek... (ANapFia)

A SZLOVAKIAI MA GYARSÂG NYILA TKOZATA

Elhangzott Dél-Szlovàkia minden kôzségében az 1996. màrcius 15-i
ùnnepségek alkalmâval

Anyanyelviink elnyomâsâra nemrég tôrvényt fogadott el a
parlament, az alkotmâny szlovâk polgartérsaink birtokâvâ nyilvânitja
az orszâgot, a kormâny mâr elfogadta azt a tôrvényjavaslatot, amellyel
sziilôfbldûnket akaija ùj kôzigazgatâsi teriiletekkel szétdarabolni és
rôvidesen napvilâgot lât az ùj oktatâsi tôrvény tervezete, amelynek
célja elfeledtetni gyermekeinkkel az anyanyelvû mûveltséget.

A napokban az âllamigazgatâsi teriiletek âtszervezésének tôrvény-
tervezetével kell szembenézniink, amelyet még 1993-ban fogalmazott
meg a kormâny. Ezt a tervezetet mi mâr egyszer elutasitottuk az
ônkormânyzati képviselôink, polgârmestereink és parlamenti képvi-
selôink 1994. Januâr 8-ân Komâromban megtartott nagygyûlésén.
Ugyanott és ugyanakkor megfogalmaztuk azt is, hogyan képzeljùk el
egyenjogù és egyenrangù életunk kereteit Szlovékiâban. E komâromi
elhatârozâsok egyértelmûvé tették, hogy élni akarunk ônrendelkezési
jogunkkal az orszâg hatârain belûl, ôsszhangban a Helyi Ônkormâny-
zatok Enrôpai Kartâjâval, és azt is kimondtuk, hogy ezen keretek
kôzôtt az igényeinknek megfelelô jogok biztositâsa a feltétele annak,
hogy ezt az orszâgot hazânknak teldnthessùk.

A kormâny és mindazok, akik ezt az ùj âtszervezési tervezetet
tâmogatjâk, btintetôhadjâratot inditottak mindenki ellen, aki nem
rendeli alâ magât az egyeduralomnak és a totalitarizmusnak. A



tervezet azonban elsôsorban ellenûnk, magyarok ellen irànyul. Célja,
hogy lehetôleg sehol se juthassunk a megtervezett kôzigazgatâsi
teriileteken olyan helyzetbe, hogy az âllalunk tôbbségben lakott
régiôkban mi dônthessiink sajât iigyeinkben. A célja tehât az, hogy
mindenûtt leszavazhatôk legyxink, hogy mindenutt elnyomhatôk
lehessûnk, hogy mindenutt a tôbbségi diktatûra âldozataivé vâijunk,
hogy arra emlékeztessenek bennunket: mésodrendû allampolgérok
vagyunk.

Elutasitjuk ezt a tervezetet. Elutasitjuk, hogy szulôfôldiinket
ônkényesen, akaratunk ellenére, a lakossâg megkérdezése nélkiil àt-
szervezzék. Elutasitjuk, hogy megvonjàk tôlunk ônrendelkezési
Jogunkat!

A kormâny tervezete serti a legalapvetôbb emberi jogokat, sérti a
nemzetkôzileg elismert jogainkat, az ônkormanyzas jogât, a sajât
iigyeinkben valô dôntés jogât, a lakôteriiletunk etnikai ôsszetételének
szervezett vagy erôszakos megvâltoztatâsânak tilalmât, az anyanyelv-
hasznâlat jogât a hivatali és a kôzéletben.

A MagyarKoaliciônak a komâromi nagygyûlésen elfogadott elvek
szerint megfogalmazott tervezete tiszteletben tartja a gazdasâgi,
kôzlekedési, fôldrajzi, tôrténelmi és etnikai szempontokat. Célja, hogy
az orszâg lakossâga szerves egységet képezô és emberbarât kôzigaz
gatâsi rendszerben élhessen aimak érdekében, hogy teljesûlhessen
mindannyiunk leghôbb vâgya: békében és egyetértésben éljunk egyiitt
magyarok és szlovâkok, jôjjôn létre kôzottiink az egyenrangù partneri
viszony.

Megvalôsitâsa érdekében élni akarunk és élni fogunk minden
békés eszkôzzel. Erre szôlitjuk fel mind sorstârsainkat, mind a velunk
békességben egyiitt élni akarô szlovâk polgârtârsainkat. Ezt ajânljuk
figyelmébe mindazon orszâgok kormânyânak, amelyek felelôsek azért,
hogy sorsunkat nem tudjuk demokratikus kôriilmények kôzôtt alapvetô
emberi és nemzeti érdekeinknek megfelelôen irânyitani.

Tâmogatjuk a Magyar Koallciô tervezetét és kôveteljûk ônkor-
mânyzàsi jogunk elismerését.



Dr. Chàszàr Ede (Washington, DC):

SZLOVÂKIAIMAGYAROK NEMZETIBIZOTTMÀNYA
NATIONAL COMMITTEE OF HUNGARIANS FROM SLOVAKIA

(Azelôtt Chehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizottmânya)

Dr. Chàszàr Ede, a Szlovàkiai Magyarok Nemzeti Bizottmà-
nyànakfôtitkàra, az Ârpâd Akadémia rendes tagja beszâmol 1995-ben
folytatott tevékenységiikrôl és rôviden ismerteti ezévi terveiket.

"1995. szeptember 12 és oktôber 18 kôzôtt Magyarorszâgon tar-
tôzkodtam, részben csalâdi, részben szervezeti ûgyekben. Utban Buda-
pestre Genfben tanâcskoztam az SOS-Erdély-Genfi Bizottsâg vezetô-
ségi tagjaival, hogy egyeztessiik az oktôberben Varsôban az EBESZ
(Eurôpai Biztonségi és Egyiittmûkôdési Szervezet) égisze alatt sorra-
keriilô emberi-jogi konferenciâval kapcsolatos âlléspontnnkat és bead-
vânyainkat. Elôzôleg az USA-ban ugyanezt tôbb magyar és amerikai
szervezettel is megtettiik. Hasonlôkép egyeztetttink Budapesten a
Rakôczi Szôvetséggel, a Hatâron Tùli Magyarok Hivatalâval, a
Magyarok Vilégszôvetségével, végul pedig szlovàkiai magyar veze-
tôkkel, nevezetesen Duray Miklôssal, Gyurcsik Ivànnal és Batta
Istvànnal, aki az Egyiittélés Mozgalom kiiliigyi alelnôke. Ez utôbbinak
a varsôi konferenciân valô részvételéhez (mint mâr tavasszal is az
Emberi Jogok Bizottsâga iilésén Genfben) anyagilag hozzâjârultunk.
Azerre a célra szervezetiinkhôz eljuttatott ktilôn adomânyokat hàlâsan
kôszonjiik.

Fôcélunk, Varsôban, a felsorolt szervezetekkel egyiitt az volt, hogy
nyomâst gyakoroljunk Szlovékiâra és Româniâra magyarellenes
cselekményeik miatt (pl. nyelvtôrvény, iskolatôrvény). Ebben, elôzetes
lépéseink kôvetkeztében, az amerikai hivatalos delegâciô hathatôs
témogatâsât is élveztiik. Tâjékoztatâsul csatoljuk a mi âllâspontunkat
is képviselô Batta Istvànnak a konferenciârôl készixlt rôvid beszâmo-
lôjât.

A varsôi konferenciât kôvetôen szervezetiink részt vett annak a jôl
sikeriilt kisebbségtigyi konferenciânak elôkészitésében, amit a Magyar
Amerikai Koaliciô és a kormânykôrôkben befolyâsos Potomac Founda-
tion rendezett november 2-ân a Capitol Hill-en, mégpedig a képviselô-
hâz kiiliigyi bizottsâgânak elôadôtermében, mintegy 150 meghivott
résztvevôvel. Ennek a konferenciânak fiocélja az volt, hogy bemutassa
az ellentétet a nyugateurôpai és a kelet-kôzép-eurôpai nemzeti kisebb-
ségek helyzete kôzt. E célbôl elôszôr egy déltiroli német, egy spanyol-



orszâgi katalân, és egy svâjci rétôromân szakértô adott rôvid helyzet-
jelentést arrôl, hogy orszâgaikban a kisebbségi kérdés milyen elfogad-
hatô megoldâst nyert. Ezt kôvetôen egy-egy Felvidékrôl, Erdélybôl,
Kârpâtaljârôl és Vajdasâgbôl meghivott magyar vezetô személyiség
ismertette a helyi magyarsag veszélyeztetett, jogtiprâsban bôvelkedô
helyzetét. Az amerikai hallgatôség szâméra a kontraszt szemmel lât-
hatôan meglepô, sot megdôbbentô volt. Ezt a hozzâszôlâsok és
kérdések érzékeltették.

Ugyancsak novemberben levélben fordultunk a szenatus és a
képviselôhâz kiilûgyi bizottsâgâhoz, valamint a Helsinki Bizottsâghoz
a Szlovakiâban november 15-én negszavazott emberi és kisebbségi
jogokat sértô nyelvtorvény miatt. A nyelvtôrvényt kôvetô nemzetkôzi
nyomâs hatâsara Meciar szlovâk miniszterelnôk igéretet tett egy ûn.
"kisebbségi nyelvtorvény" meghozatalâra. Ezt azonban elôreléthatôlag
ugyanùgy halogatni fogjâk, mint az "alapszerzôdés" ratifikâlésàt.
Helyette inkébb tovâbbi magyarellenes akciôk vârhatôk, mint pl. a
kôzigazgatâsi egységek âtszervezése, amelynek kôvetkeztében a
magyarok mindeniitt szémbeli kisebbségbe keriilnének.

A jelentôs anyagi tâmogatâst élvezô hivatalos szlovék és roman
propaganda ellensùlyozésâra ez évben is szeretnénk megbizottainkat
nemzetkôzi konferenciâkon szerepeltetni és elôtte megfelelôen fel-
késziteni. Tavasszal érdekesnek igérkezik a Hétrânyos Megkiilôn-
boztetés Megelôzésére és Kisebbségek Védelmére feléllitott ENSZ
Emberi Jogi Albizottség egyik kulônleges munkacsoportjànak ôtnapos
ûlése Genfben. Ezen nemcsak a kormâpyok, hanem a kisebbségek
képviselôi is résztvehetnek. Az idei ulés egyik fô témàja az anyanyelv
hasznâlatânak joga lesz, amely a nemzeti kisebbségek identitàsânak és
kultùrâjânak megôrzésében kulcsszerepet jâtszik.

Dokumentum-gyûjteményunk megjelentetése tovâbbra is terveink
kôzt szerepel. Terveink kivitelezése azonban megfogyatkozott létszàmû
szervezetiink anyagi helyzetétôl fugg. Éppen ezért kéijûk észak-
amerikai tagjainkat és tâmogatôinkat, hogy tagdijukat, illetve tâmo-
gatasukat lehetôleg mârcius 31-ig kiildjék be. (Kiilôn kôszôntjiik
azokat, akik ezt felszôlitâs nélkiil mâr megtették.)

Évi rendes tagdijunk tovâbbra is csak 20 dollar, pârtolôtagsâg 10
dollar. Nyugdijasok és diâkok ennek felét fizetik. A csekkeket, pénzes-
utalvânyokat kéijiik amerikai dollârban NCHS névre kiâllitani. Feliil-
fizetéseket hâlâs kôszonettel fogadunk".



Batta Istvàn (Washington, DC):

A VARSÔIEBESZ TALÀLKOZd
PÀR NAPJÀNAK ÔSSZEGEZÉSE

Az elnôkvâlasztâsra késziilô forgalmas, széles utcâjù Varsô egyik
laktanyâjàban talâlhatô reprezentativ konferencia-kôzpontban tartjâk
az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodàjànak
(ODEHR) szervezésében az emberi dimenziôval foglalkozô talâlkozôt.

A tulajdonképpeni munka ugyanabban a helységben zajlik:
délelôtt az egyik, délutân a mâsik alcsoport témâit vitatjâk meg
ugyanazok a hivatalos, azaz az érintett kormânyokat képviselô
kuldôttek. A hivatalos kiildôttek hozzâszôlâsai utân kapnak felszôlalâsi
lehetôséget a kûlkônbôzô nem kormânyzati szervezetek {Non
Governmental Organization: NGO). Az NGO status elnyerése egy
hosszù folyamat eredménye. Ezen szervezetek jelenléte pôtolhatatlan:
olyan problémâk meglétérôl szolgâltatnak fontos informâciôkat,
amelyekrôl a hivatalos delegâciôk nem tudnak, illetve meglétiiket nem
âll érdekiikben feltâmi. Kôvetendô az "aïnerikai (USA) viszony az
NGO-khoz: néhâny NGO képviselôt meghivnak a hivatalos amerikai
kuldôttségbe.

A Szlovàk Kôztârsasàg meglehetôsen nagy létszàmù hivatalos
delegâciôval van jelen ezen a talâlkozôn. Szlovâkia kiildôttségének a
feladata: a lehetô legjobb fényben bemutatni a Szlovék Kôztârsasâgot.
A ktildôttség egy kis kiâllitàst rendezett a jelenleg a szlovâkiai magyar
tannyelvû iskolékban hasznâlatos tankônyvekbôl, kétnyelvû bizonyit-
vânyokbôl, osztàlyzô ivekbôl. A ktildôttség hangsùlyozza, hogy a
kisebbségieknek alkotmânyadta joguk, hogy részt vegyenek az ôket
érintô tigyek târgyalâsân, megemlitve a Kisebbségi Tanâcsot, amely a
kormâny tanâcsadô testtilete. A részvétel mikéntjérôl, a tanâcs ôssze-
tételérôl, dôntéseinek kormâny âltal figyelembe vételérôl nem szôltak.
Mâs alkalommal ismertették a nemzeti kisebbségek nyelvén folyô
oktatâsrôl és nevelésrôl. Hangsùlyoztâk az "altemativ" oktatâs ôn-
kéntes jellegét. Kitértek a kisebbségiek âllamnyelv ismeretének
fontossâgâra, nélktilôzhetetlenségére.

Az amerikai delegâciô kritizâlta a Szlovâk Kôztârsasâgot a véle-
ménynyilvânitâs és a szabad sajtô témakôrének târgyalâsa sorân. Az
âllami râdiôban néhâny kulcspoziciôban levô vezetôt elbocsâtottak, az
utolsô ôt hônap folyamân a kormâny tagjai megtagadtâk a részvételt a
sajtôkonferenciâkon.



Az Egyesûlt Âllamok delegàciôja a jogâllamisâg témâjéhoz valô
felszôlalàsàban is kitért Szlovâkiàra. Amerika nyugtaJan a Szlovâkiâ-
ban nôvekvô politikai megfélemlités légkôre miatt: a kôzelmùltban a
rendôrség hallgatta ki azokat az âllampolgérokat, akik az egyik
ellenzéki politikai pârtot tàmogattak a legutôbbi vélasztâsok sorén, az
âllami hivatalokbôl politikai okokbôl széles kôrû elbocsâtâsok voltak,
kivizsgâltattak azokat a szervezeteket, amelyek a korménytôl tâvol
âllnak.

Feiszôlitjâk a Szlovâk Kôztârsasag kormânyât, biintesse meg az
elnôk fiânak az elrablôit. Sûrgetik a szlovâk kormânyt, bizonyitsa a
jogâllamisâg melletti elkôtelezettségét â ' komâny, a titkosszolgâlat,
valamint a rendôrség teljes elszâmoltatâsânak bebiztositâsâval.

A szlovâkiai magyar politikai pârtok kôziil egyedùliként az
Egyûttélés {Batta Istvân alelnôk) volt jelen a varsôi talâlkozôn, mint
az Eurôpai Népcsportok Fôderalisztikus Uniôjànak tagja.
Sziikségesnek tartom, hogy az e talâlkozôn megjelent volt mâs magyar,
illetve magyarorszâgi NGO-krôl is beszâmoljak. Ott volt a
Magyarorszàgi Szlovàkok Szabad Szervezete, a Magyarorszâgi
SzlovâkIrôk és Mûvészek Egyesulete, a Magyarok Vilâgszôvetsége, az
Amerikai Magyarok Nemzeti Szôvetsége és a Româniai Magyar
Demokrata Szôvetség.

Az elsô két szervezet képviselôivel ugyan nem volt szerencsénk
talâlkozni, de kezembe keriilt A magyarorszâgi szlovâk nemzeti
kisebbség helyzetérôl kidolgozott teijedelmes munkâjuk. Jellemzôje, a
jelenkorban is sziiletô szlovâk nemzeti mitosz alapjân valô szâmon-
kérés a Magyar Kôztârsasâgtôl.

A Magyarok Vilâgszôvetsége képviseletében Pordâny Lâszlà
nemzetkôzi titkâr, a Kârpât-medencében beindult anyanyelv felszâ-
molâsâra tôrekvô szlovâk és român jogi és egyéb tôrekvésekre hivta fel
a figyelmet.

Az Amerikai Magyarok Nemzeti Szôvetsége képviseletében
Pâsztor Lâszlô, târgyilagosan âttekintette az egész Kârpât-medencei
magyarsâg helyzetét. Szlovâkia utân România, majd Szerbia kôvet-
kezett. Szerbia esetében a vajdasâgi betelepitések (a 170.000 krajinai
szerb menekiilt kôzul szeptember 12-ig 112.000 maradt a Vajdasâg-
ban), az ottani magyar oktatâs és kôzélet veszélyeztetettségének fel-
oldâsât mind a Vajdasâgban, mind mâs magyarok âltal lakott terii-
leten - ôsszhangban az ottani magyarsâg akaratâval - az autonômia
megteremtésében lâtjâk.



Az RMDSZ, Niculescu Anton, a Româniàban életbe léptetett
oktatâsi tôrvény kisebbség-ellenességére, a nyelvi felszâmolâs irânyâba
valô hatâsâra hîvta fel a figyelmet.

Az Egytittélés, Batta Istvàn aleinôk, az altemativ oktatàs erô-
szakoltsâgârôl, az iskolaigazgatôk elmozditâsârôl, a tiltakozâsokrôl
szôlt. Beszélt a tervezett kôzigazgatâsi ùjrafelosztâsrôl - ez sérti a
kisebbségi magyarsâg etnikai érdekeit -, valamint az orszâg gazda-
sâgi vonzâskôrzeteit is érzéketlenul darabolja fel. Elmondta, hogy a
szlovâk kormâny a kôltségvetési tôrvényt megsértve rôviditette meg a
kisebbségi kultùrék tâmogatâsât. Kitért a nyelvtôrvény kisebbség-
ellenességére, a benesi dekrétumok folyamatos hatélyossâgâra.

Mint kiilpolitikâban tevékenykedô ember, ôrômmel tapasztal-
hattam a Varsôban jelenlevô magyar szervezetek munkâjânak "profi"
kivitelezettségét, ôsszehangoltsâgét.

Tapinthatô volt a célokban és a kivitelezés mikéntjében tôretlenûl
egységes magyar szellem.

A VAJDASÀGIMAGYAROKDEMOKRATIKUS
KÔZÔSSÈGE ELNÛKSÉGE:

AMAGYAR KORMÂNY VÀLLAUA AIAUTONÔMIÀT
— Idézzuk a "Hirmondô" 1995. oktôber 6-i szâmâbôl —

"A Vajdasàgi Magyarok Demokratikus Kôzôssége Elnôksége
(VMDK) 1995. szeptember 30-ân megtartott iilésén értékelte a
vajdasàgi meghivottak szeptember 29-én megtartott budapesti talâlko-
zôjânak eredményeit és megâllapitotta:

1. A szerbiai kisebbségek nyilt és megoldatlan helyzetének rende-
zése a szerb-horvât-bosnyâk békekôtést kôvetôen kerul napirendre. A
szerb menekultek letelepitése folyamatban van. Ilyen kôriilmények
kôzôtt Horn Gyula magyar kormânyelnôk kijelentése, miszerint a
magyar kormâny vâllalja a vajdasàgi magyarsâg egységes és nemzet-
kôzi mércéknek megfelelô autonômiàjànak képviseletét, kulônleges
jelentôségû lehet.

2. Ha a magyar kormàny hajlandô segiteni autonômia tôrekvéseit,
a vajdasàgi magyarsâg ônàllô politikai szubjektivitàssal rendelkezô
kisebbségi kôzôsséggé vàlhat, s hozzàjàrulhat a Kàrpât-medencében
élô magyarsâg hatàrmôdositàs nélkiili politikai integràciôjàhoz, ha
nem, megmaradunk màsodrangù népelemnek.



3. A Vajdasagban csak a VMDK-nak van politikailag legitim, az
eurôpai demokrâcia mércéivel mérhetô, a békefolyamat irânyitôival is
ismertetett autonômia-koncepciôja, amelynek megvalôsitasat meg
lehet kezdeni.

Ebben a perszonâlis autonômia modellje:

- felôleli a tômb-, a sziget- és a szôrvânymagyarsâgot is, s ezzel
politikai szubjektummâ teszi a vajdaségi magyarség egészét;

- kiteijed az oktatâsra, a mûvelôdésre és a tâjékoztatâsra, azokra a
tevékenységekre tehât, amelyek kôzvetlenûl kihatnak a vajdaségi
magyarség ônazonosségénak megôrzésére;

- olyan vélasztési mechanizmust irényoz elô, amely lehetôvé teszi
a tôbbpértrendszer elveinek érvényesitësét a vajdaségi magyarségon
belul. Azt, hogy a vajdaségi magyarok ùgyeit olyan politikusok
intézzék, akik neki, nem pedig a szeit) hatalomnak tartoznak politikai
felelôsséggel.

A perszonélis autonômia megvalôsitésa nélkùlôzhetetlen, de nem
jelenti azt, hogy a magyar tôbbségû kôzségek széméra nincs sziikség
teriileti autonômiéra.

A VMDK autonômia-koncepciôjénak a teriileti autonômiét fel-
ôlelô modellje:

- lehetôséget ad a magyar tôbbségû kûlônleges stétusù kôzségek
ôsszevonéséra, a Magyar Autonôm Kôrzet létrehozataléra;

- a nem magyar tôbbségû kôzségekben és az ezekhez tartozô
telepûléseken biztositja a nyelvhasznélat jogét és a kôzigazgatésban,
meg az igazségszolgéltatésban valô arényos részvételt;

- megoldést ad a magyarok és a szerbek egyûttes dôntéshozataléra
az ônkorményzatokban, valamint a Magyar Autonôm Kôrzet szer-
veiben.

A VMDK autonômia-koncepciôja nem sérti a szerb éllamér-
dekeket.

4. Ezt a koncepciôt a restauréciôs ellenzék, a rendszervéltés elôtti
magyar politikai tisztségviselôk ma is igen befolyésos csoportosulésa
és a VMSZ ellenzi. A Hatéron Tùli Magyarok Hivatalénak segitsé-
gével az egész magyar nyelvterûleten kétségbeesett propagandét
folytatnak ellene. Az ok vilégos. Ôk, az elmùlt idôszakhoz hasonlôan,
most is arra tôrekednek, hogy politikai kôzvetitôként épûljenek be a
szerb és a magyar politikai élit kôzé. Készek arra, hogy kiszolgéljék
mind a szerb, mind pedig a magyar politikai elitet, akér a vajdaségi



magyarség egészének rovàsâra is. Szolgâlataik fejében politikai és
gazdasâgi privilégiumokat kémek. Elsôsorban a vajdasâgi magyarok
feletti politikai dominâciôt, természetesen a vâlasztâsokon valô meg-
mérettetés kôtelezettsége nélkiil. Képviselôik, kôzbenjârâst igényelve,
mâris megjelennek pl. a HTMH-nâl, de egyes magyar minisztéri-
umokban is, olyan gazdasâgi iigyek elintézését kérve, amelyekben
hazai partnereikkel egyiitt személyesen is érdekeltek.

Nam a vajdasâgi magyarsâg megosztott tehât, mint ahogy azt a
VMDK politikai ellenfelei hirdetik, hanem a vajdasâgi magyar
politikai élit. Avajdasâgi magyarok tobb mint80%-a autonômiât akar.

5. A megmaradâs parancsât kôvetve..egy autonômda-modellel kell
kilépniink a politikai porondra. Hârom lehetôség van erre:

- a VMDK ellenzéke elfogadja a VMDK autômia-koncepciôjât;

- az ellenzék konkrét, irâsos javaslatokat dolgoz ki a VMDK
autonômia-koncepciôjânak môdositâsâra;

- az ellenzék kidolgozza sajât modelljét, amelyet a VMDK
Kôzgyûlése megvitat és elfogad.

6. Megtôrténhetik, hogy a VMDK nem fogadja el a restaurâciôs
ellenzék és a VMSZ âltal felkinâlt autonômia-koncepciôt. Ebben az
esetben, ha a magyar kormâny komolyan gondolja, hogy a vajdasâgi
magyarsâgnak autonômia kell, kivâlasztja az alkalmasabbat, s azt
képviseli a nemzetkôzi porondon.

A VMDK Elnôksége vâija a Vajdasâgi Ma^ar Szôvetség, a
Vajdasâgi Magyar Polgâri Mozgalom, a Jugoszlâviai Magyar Mûve-
lôdési Târsasâg, a Vajdasâgi Magyar Pedagôgus Szôvetség, a Vajda
sâgi Magyar Mûvelôdési Szôvetség és a tôbbi magyar civil szervezô-
dés, valamint az érdekelt egyének irâsosjavaslatait, elképzeléseit

Vitassuk meg ôket, jussunk kôzôs âllâspontra!

Kàllai Eszter:

EGYÛTTA MAGYARSÀGÉRT.
HOGYAN? SZÉPEN, EMBERUL.

Magyar férfiak! Bâtyâim, Ôcséim! Székelyek, jâszok, kunok,
csângôk, palôcok, délvidékiek, ôrvidékiek, kârpâtaljaiak, elszârma-
zottan a Fôldôn szétszôrôdottsâgban élôk - âlljatok meg kicsit, s
gondolkozzatok el sorsunkon!



A magyar nemzet, a magyar haza az elmùlt 150 évben 5
nemzedékbeli férfiaibôl veszîtette el a legjobbakat éppen viràgzàsuk
teljében! Vagy meghaltak vagy elmentek, és csak kevesen jôttek vissza
kôziiluk. (A szétdaraboltatast most szândékosan nem is emlitem.)

1. Az 1848-49-es szabadsâgharc alatt és utân;

2. A szâzadvégi kivândorlâs idején;

3. Az I. vilâghâborù alatt;

4. A n- vilâghâborùban;

5. 1956-ban.

Mi jutott ez idô alatt a târsaknak, az asszonyoknak, a magyar nôk
kôziil olyan soknak? Vâmi, reménykedni, aztân jegyesként, feleség-
ként, anyaként gyâszolni. (Sokszor ezt is csak titokban volt szabad.)
Fakult fekete ruhâban, fakulô hajjal felnevelni az ârvakat. Helytéllni a
"hôsi halottak", az eltûntek, az elmentek helyett is. Nekik, az igazi
hôsoknek, a "névtelen" magyar nôknek ki és mikor fog szobrot
âllitani? Most annak a kevés, de elszânt mosolyù fiatal nônek, akit
nagyanyja, anyja sorsa sem tudott elriasztani attôl, hogy mégis gyere-
keket akaijon maga kôriil, hogyan adatik tisztelet (hogy a segitségrôl
mâr ne is beszéljek)?! Aztân azoknak, akik még csak vâgynak arra,
hogy a sziviik alatt magzatot hordozzanak, mikor és hogyan teljesiil a
vâgya?

"Az énkedvesem az én kaijaimban elalél" - Berzsenyi Daniel még
igy dicsekedett. Az igazi nô a szeretett férfitôl gyermekeket akar. Hol
vagytok mai magyar férfiak, 25-30-40 évesek? Hol vannak a 6. nem-
zedék férfi tagjai, akik készek és méltôk az.apasâgra?

Edes fiaim! Hogy legtobb kôzuletek nincs felkésziilve igazân sem
az igazi férfiùsâgra, sem a féiji, sem az apai kôtelességekre, nem a Ti
bûnôtôk. Az elmùlt évtizedek iskolarendszere (nem csak Magyaror-
szâgon) tudatosan éppen ellenetek irânyult. Megôlni a személyiséget,
elnyomoritani az egyenes, egészséges, tiszta testet, lelket - ez volt a
cél. Amikor Te is elhitted, hogy létezik vilâgpolgâr, s nem kell a
multat, a nemzeti mivoltodat vâllalni ahhoz, hogy embemek érezhesd
magad. Te is belementél abba a zsakutcâba, ahol nincs tulipân, szegffi,
rôzsa, csak "virâg". Elég sivâr hely, nem? Van ital, kàbitôszer, vàlâs
stb., nincs hûség, becsiilet, felelôsség, ôrôm. Nincs értelmes munka,
nincs jôvô. Te mindenesetre szenvedsz a kilâtâstalansâgtôl, attôl,
amiket kinodban csinâlsz, ugyanakkor azt érzed, nincs erôd semmire.

Felâllni, kiegyenesedni, elindulni - ez a dolgotok! Gyarlôsâgai-
tokatvâllaljâtok, bûneiteketvalljâtok be, hibâitoktôl igyekezzetek meg-



szabadulni, hâtrényaitokbôl elônyt kovâcsolni - nektek is ezt kell
tennetek. Akaijâtok a tiszta ôlelést, a gyermeket, az értelmes munkât,
otthont, tisztességes megélhetést, a derûs jôvôt. Kûzdjetek meg érte! A
nagysziilôk nemzedékébôl én (s remélem, nem egyediil) segitek, ha
kell.

Meg kell sziiletni, és szépen, emberiil fel kell nôni a mesebeli
igazsâgtevônek, a hetedik-nék, annak a nemzedéknek, amely méltô
ose lesz ùjabb nemzedékeknek, és magyarként méltô tagja a nemzetek
virâgoskertjének.

A "Szépen, emberiil" évi négy iinnepe kôziil ezért kell kiilônôs
gonddal megtartani minden jùniusban a gyermek, csalâd, szeretet,
szerelem iinnepét, a 7 éven aluliak és a 2-6 év kôzottiek talâlkozôjât
mindenûtt, ahol magyarok élnek a "Guba gubâhoz, suba subâhoz"
jelszô jegyében. Legyenek ezek a pârvâlasztâsnak, a gyermekes anyâk,
csalâdok kôszôntésének alkalmai. Segitsék, hogy a magyarség hârom
àga ùjra szerves egységgészervezôdjék, hogy ne legyen magyarorszâgi
magyar, akinek legalâbb egy rokona, "testvére" ne lenne a hatâron-
kiviili magyarok kôziil.

igy legyen!

Jeszenszky Istvân:

A DÈLVIDÉKA BOSZNIAIHÀBORÛ
FEJLEMÈNYEINEK TUKRÉBEN.

Rôvid bevezetôként szeretném elôszôr diôhéjban ôsszefoglalni az
elmùlt néhâny év Jugoszlâviâval kapcsolatos eseményeit.

A régi Jugoszlâvia szétesett. A tagâllamok nem biztak tôbbet jôvô-
jében. Szlobodan, Milosevic, Szerbia kormânyfonôke "minden szerb
egy orszâgba!" - jelszôval és katonai fôlényének tudatéban,
megkisérelte fennhatôséga alâ hozni minden tagâllamot. Csak
Monténégro csatlakozott ônkéntesen hozzâ, a tôbbiek fiiggetlenitették
magukat - mint tudjuk -, egyesek kemény harcok ârân. A Szerbiâhoz
tartozô két autonôm teruletet, Vajdasâgot és Koszovot, egyszerûen
Szerbiâhoz csatoltâk, azok autonômiâjât gyakorlatilag megszûntették.

Bosznia fuggetlenségi harca volt talân a legnehezebb. A hiriigy-
nôkségek részletesen foglalkoztak az eseményekkel. A harcok egy-két
hônappal ezelôtt, a béketârgyalâsok pedig - mint tudjuk - ezekben a
napokban értek véget, ùgy lâtszik, sikeresen - Dayton,Ohioban.



A délvidéki magyarokat igen nehezen érintették az idestova négy
éve folyô balkâni hâborùk:

- Elôszor is a magyarokat is kôtelezték katonai szolgâlatra,
beleértve frontszolgâlatra is. Az akkor màr megalakult Vajdasàgi
Magyarok Demokratikus Kôzôssége (VMDK) sokat harcolt a magyar
fiatalok frontszolgâlattôl valô felmentéséért, kisebb-nagyobb sikerrel.
Sajnos, igy is sokan odavesztek ebben a magyarok részére teljesen
értelmetlen hâboniban. A Vajdasagbôl kûlfoldre menekiiltek szâmât
kb. 30.000-re becsiilték. Sokakrôl még most sem tudjâk, elvesztek-e
vagy bujdosnak valahol.

- A horvâtorszagi harcok idején sok magyar lakos vagyonàt, hézàt,
csalâdjât vesztette el, fôként a hônapokig elôre-hétra mozgô frontok
idején.

- A Vajdasagot a hatârzârlat (embargo) is igen visszavetette. Az
azelôtt viszonylag jômôdra szokott lakosség évekig tartô tétlenségre,
nélkulôzésre kényszeriilt. Ennek kôvetkeztében is sokan kiilfbldre
mentek, jobb megélhetést, jobb jôvôt remélve.

- A bonyodalmak betetôzéseként, ez év augusztuséban kb. 112 ezer
krajinai szerbet telepitettek a Vajdasâgba. A Magyarok Vilâgszo-
vetsége adatai szerint arânytalanul sok krajinai szerbet vittek oda, mert
a lényegesen nagyobb teriiletû Szerbiâba mindôssze 58 ezret vittek.
Egyelôre ezeket iskolâkban, kôzépùletekben helyezték el. Sok magyart
erôsen nyugtalanit - biztosan nem ok nélkiil -, hogy mit is hoz még
nekik ajôvô.

A fentemlitett VMDK mellett egy ùjabb, hasonlô szervezet is
alakult egy-két éwel ezelôtt, a Vajdasàgi Magyar SzOvetség. Mindkét
szervezet egy autonômia-rendszer kiharcolâséban lâtja jôvôjét. Rend-
kiviili erôfeszitéssel, nehéz kôriilmények kôzott, bâtran kiéllnak a
magyarsag érdekében. Ugyanakkor kissé féltjiik ôket, nehogy kettôjûk
versengésébôl a rendszer legyen a gyôztes.

Kis szervezetiinkôn beliil (amelynek neve: Amerikai Magyarok a
Délvidék Emberi Jogaiért) sokat foglalkozunk azzal, hogyan tudnânk
még hatékonyabban megsegiteni ôket. Kuldtunk ruhàt, pénzsegélyt a
nélkiilôzôknek, amerikai elôadô kôrùtra hivtunk egy-egy kôzéleti
személyt, imnk érdekukben az itteni politiloisoknak, ùjségoknak, rend-
szeresen segélyeziink egy-egy magyar diakot (amelynek ôsszege most
mâr meghaladta a 10.000 dollârt).

Szervezetiink aktiv tagja az Amerikai Magyar Koaliciônak és a
Magyarok Vilàgszôvetségének, hogy kôzosen tôbbre juthassunk.



hangunk messzebbre legyen hallhatô. Sajnos, ezsem bizonyult elégnek
legutôbbi akciônkban, amikor az Amerikai Magyar Koaliciô néhâny
héttel ezelôtti nagy washingtoni rendezvényén, az amerikai Képviselô-
hâz egy szép termében, tôbb mint szâz ùjsâgirô és politikus elôtt
Erdély, Délvidék, a Felvidék és Kârpàtalja legismertebb kisebbségi
képviselôivel mondattuk cl otthonuk fâjdalmait, igazsâgtalansâgait.
Reméltûk, hogy a krajinai szerbek vajdasâgi helyzetét a daytoni béke-
targyaiéson is felhozzék. Sajnos, csalôdtunk. Ûgy tûnik, hogy a
kormânynak mindenàron lâtvânyos békekôtésre volt szuksége. Pedig,
ha a boszniai konfliktus csirâit mâs vidékre is âtultetik (esetleg a kraji-
naiakkal), akkor, sajnos, megtôrténhetik, hogy a jôvôben tovâbbi kon-
fliktusokat lâtunk majdvagy mi vagy a kôvetkezô korosztély.

Mi, magyarok, talân még nem tanultuk meg elég jôl az amerikm
érvényesûlés magasiskolâjât. Szavainknak, mondanivalôinknak kevés
sùlya van. Pedig, ha a fenti gondolatokat el tudnânk helyezni most
azoknâl a befolyâsos képviselôknél, akik nagyon ellene vannak az
amerikai hadsereg boszniai kiildetésének, - a krajinai szerbek kivonâsa
a Vajdasâgbôl még megoldhatô lehetne! Mint tudjuk, ugyanis, Clinton
elnôk mârelrendelte, hogy egy 20.000 létszâmù békefeimtartô katonai
egységet kuld Boszniâba. Ehhez azonban a parlament hozzâjârulâsa is
sziikséges, ami még két-hârom hetet vesz igénybe. Ezt lehetne talân
kihasznâlni, lobbyzni a parlamentben, hogy jôvâhagyâsukat a
Vajdasâgban levô krajnaiak eltâvolitâsâtôl tegyék fUggôvé, mert ez is
igen fontos része a Balkân stabilizâciôjânak.

Dr. Andrew Ludànyi: (Ohio Northem University)

SERBS PUTPRESSURE ONNEARBY COUNTRIES

While the world was watching recently the Croat conquest of the
breakaway Serb Republic of Krajina, the effects of this were not yet
clear.

Now that the dust is settling, it is becoming more and more appar
ent that the after-eflfects of this Croat victoiy maybe as destabilizing as
the stalemate that preceded it.

THE ALMOST 200,000 Serbs who have been displaced by the
hostilities are now causing problems elsewhere. The movement of
these displaced Serbs into sensitive border areas promises a spillover
into neighboring countries.



Hungaiy to the north is immediately affected by the fate of the
Hungarian population in "northem Serbia," ie., the Vojvodina région.
Albania to the south is directiy involved with the fate of the Albanian
population of "southem Serbia," ie., the Kosovo région.

According to preliminaiy news reports, appro.ximately 50 percent
of the Krajina Serbs have already reached Vojvodina. Here these Serb
refugees have begun the process of "ethnie cleansing," which is now
synonymous with the expulsion and liquidation of non-Serb
inhabitants and the confiscation of their homes and other possessions.

The Hungarian community of north-central Vojvodina is the
primaiy target of this process. It is comprised of 350,000 people
located along the Yugoslav/Hungarian border. However, they are
declining in numbers due to an outmigration, a relatively low birth
rate, and the disproportionately high rate of their recruitment into the
Yugoslav army.

The opposite is the situation in Kosovo, where there is a high
birth rate, little outmigration, and a young population capable of
effective résistance. Furthermore, Kosovo is also a compactly settled
Albanian enclave, where Albanians constitute 90 percent of the
population.

THE HXJNGARIANS are a blind spot for western and
particularly American média. Some of the leaders of VMDK
(Vajdasâgi Magyarok Demokratikus Kôzossége/Democratic Hungarian
Association of Vojvodina) contend that the news blackout is
intentional. They feel that a trade-off is being prepared at their
expense to pacify the Serbs so that Slobodan Milosevic signs onto the
American led Contact Group's peace proposais.

Another reason may exist for the lack of news of the ethnie
cleansing in Vojvodina. It is less dramatic than the mass expulsion of
Serbs from Krajina and continues the more subtle long-term
"cleansing" that the Serbsbegan 75 years ago. Rather than by dramatic
expulsions, the method for eliminating the Hungarians has been to
make it veiy unpleasant for them to stay.

The Serbs piu-sued a one-sided land reform program in the inter-
war years and used Hungarian recruits as cannon-fodder in the
Yugoslav army. While the Serbs have not carried out overly dramatic
expulsions, they have steadily diluted the Hungarian settlements.

In the northwestem parts of Vojvodina, towns like Apatin,
Sombor, and Svilojevo are now witnessing the new form of cleansing



and expropriation. The first victims have been Croats, Bunjevci, and
Hungarians.

The people who are targeted are not recent immigrants. They have
inhabited these lands far longer than most of the Serbs in this région.
It is worth remembering that this région constituted a part of historié
Hungary during most of the past 1,100 years. Only since 1918-1920
has it been part of Yugoslavia.

THE VOJVODEVA underwent a dramatic change following
World War 1. Two new states were created: Czecho-slovakia and the
Kingdomof Serbs, Croats, and Slovènes (later renamed Yugoslavia).

The latter acquired the Vojvodina even though the region's popu
lation was two-thirds non-Slavic and only 25 percent Serb. Contradict-
ing the Wilsonian principle of "self-determination of peoples," no
plébiscité was held in the région to détermine what political future the
people there really desired.

Serb domination of the région has led to a steady érosion of the
other national communities. To change the démographie profile of the
région the Serbs began to put pressme on non-Serbs through discrimi-
natory and oppressive political, économie, cultmal, and educational
policies to m^e them abandon their settlements.

World War II initiated "ethnie cleansing" in eamest. During the
last year of that conflict almost ail the Germans were massacred or
chased ont of Yugoslavia. To a lesser extent, the Hungarianswere also
victimized.

The resuit was that for the first time the Serb and south Slavic
populationbecame the absolute majority of the région.

This majority was achieved by replacing the departing Germans
with Serb colonists from the Krajina and Bosnia-Herzegovina. By
1948 the population ratio in the région became 55 percent Serb, 22
percent Hungarian, and 23 percent other.

FROM THE 1950s to the late 1980s a cousant stream of
Hungarian immigrants left for Germany, Canada, Australia, and even
the United States. However, just prior to the collapse of Yugoslavia in
1991, they still constituted 17 percent of ypjvodina's total population.

Today,just four years later, they barely reach 13 percent. Still they
compose a relatively compact cluster in Ûie north-central part of the
Vojvodina along the Tisa (Tisza) River. It is this settlement cluster
that is coming under Serb attack at the présent time.



The first instances of such attacks look place in Sombor,
Svilojevo, Sonta, and Apatin. The new cleansing technique in these
Croat and Hungarian settlements follows the pattem that had been
established in Bosnia, Krajina, and eastem Slavonia.

Instead of incrementally encroaching on these settlements, the
Serbs have now begun a more aggressive-policy using the cover of the
war to achieve their objective. The Milosovic govemment is using this
new influx of Krajina refiigees to dilute even further the Hungarian
inhabited parts of Vojvodina.

The leaders of VMDK contend that the Croat victory in Krajina
was so rapid because the Serb military already knew that they could
not win. Instead of fighting, Serb military units literally drove ont their
own people from their homes in a well-planned "population transfer."

The Croats let the military persoimel escape in this exodus if they
were willing to abandon or surrender their heavy weapons. Thus the
refugees arriving in the Vojvodina had concealed small arms and
militaiy-led organizations.

THIS NEWEST wave comes as a follow-up to the settlement of
Serbs in 1991-93. At that time Serb refugees were also resettled in
parts of the reduced Yugoslavia.

While this did not change the cultural complexion of the land in
the Serband Monténégrin parts of the country, in the Vojvodina it has
led to more and more Serbianization.

For example, the town of Coka (Csoka) had a total population of
5,234 inhabitants. Of these 3,229 were Hungarians. Then in 1993 it
absorbed 2,315 Serb refugees, making the Serbs the new majority in
town. Depending on their size, towns were allocated anywhere from
2,000 to 3,500 new Serb inhabitants.

Béla Csorba, an ethnie Hungarian représentative in the lower
chamber of the Yugoslav législature, wrote an appeal to defend the
historical Hungarian settlements in the Vojvodina.

In this appeal, written after the arrivai of the Krajina Serbs, he
describes the cleansing of the little Hungarian town of Svilojevo
(Szilâgyi). In this instance, the Serbs - many of them armed - cruised
up and down the streets of Apatin, Sombor, and Svilojevo to find
vacant or temporarily empty homes.

These were immediately taken over, even if the owners were only
away for the weekend. Svilojevo had 1,250 Hungarian inhabitants. On



Aug. 11, local Serb nationalists led Krajina refugees to some homes,
that were confiscated from their owners.

By the time représentatives of VMDK went to investigate, the
town was almost completely abandoned by its original inhabitants.
Already eight homes hadbeen occupied by force. The following day 40
homes were already occupied by the Krajina Serbs.

WHEN THE Hungarians appealed for intervention by the law
enforcement authorities, they were told that this is only a peripheral
case and it is too late to do anything about it.

The pattem that emerges is that the local population is intimi-
dated. They request protection. To get it, they begin to collaborate with
the police byproviding some homes or partofhomes for therefugees.

The conséquence of this is that eveiy one of these settlements not
only gains a Serb majority but the requirement to provide Serbian
language instruction in the schools for the new population.

However, if Hungary has to accept the 350,000 Hungarians as
refugees, on top ofthe 50,000 who have already crossed the border and
the over 100,000 Croats and Bosnians who are currently in Hungarian
refugee camps, then Hungaiy's frail economy will be tested to the
limit.

At this point the abdication of the international community to
maintain order will force Hungary to become the defender of its own
interests. The United Statesand other great powers must monitor these
developments and lodge a waming that Yugoslavia jeopardizes the
lifting of économie sanctions against it if it allows ethnie cleansing to
continue within its own territorial jurisdiction.

Observers from the European Union, NATO, and the U.N. should
be dispatched immediately to the formerly autonomous provinces of
Vojvodina and Kosovo. Ethinc cleansing must be stopped.

Andrenv Ludanyi teaches political science and international relations at Ohio
Northem University. He is a specialist in inter-ethnic relations in east-central Europe.

Dr. Ludânyi Andrâs egyetemi tanâr, Ada, Ohio. Âllandô cikkirô. Cikkeiben a
megszâllt terûletek (Délvidék, Erdély) magyarsâgânak sorskérdéseivel foglalkozik és a
trianoni igazsâgtalansâgokra vonatkozô tényekettârgyalja.



III.

A JELENLEGIHAZAI HELYZET

Dr. TorgyânJôzsef(^\ida.^sX).

AZ ÛT, AMELYELÔTTÛNK ÀLL.
Régi kisgazda szokâsnak megfelelôen kérem ônôket arra, hogy

énekeljiik el a Himnuszt.

Honfitarsaim, magyarok! Ûgy gondolom, aki hazénk helyzetét
târgyilagosan elemzi, annak egyet kell értenie velem abban, hogy
hazânk végveszély helyzetbe keriilt. Nem csak a hazânk hatârain
beliili, hanem azon kiviil élô magyarsâg is éllandôan csôkken.

Az orszagonbeliil évente eltûnik egy Ceglédnyi vâros.

Mintegy 50 ezerrel vagyunk kevesebben évente. A folyamat most

Dr. TorgyânJôzsef(Budapest) orszâggyûlési képviselô, a Kisgazdapàrt elnôke
beszédét mondja, mellette balrôl ûlnek: dr. Nàdas Gyula,Fôt. Dômôtôr Tibor pûspôk

és Bànkuty Géza. (Somogyi Lél)



mâr évrôl évre ismétlôdik, és ez szamâban egyre gyorsulô arânyban
csôkkenô magyarsâgot jelent.

Hogy hazank hatârain kivul mi van, elég, ha arra utalok, hogy a
volt jugoszlâviai teriileteken a magyarség egy részét meggyilkoltâk,
mâs részét lakôhelyérôl elûzték, falvakat a fbld szinérôl eltôrôltek, és
nem volt magyar, aki szôt emelt volna ebben az ugyben!

Hogy a kârpâtaljai magyarséggal mi van, elég, ha arra utalok: ez
az én szivem csiicske. Hiszen én anyai égon egy Vereckei-hâgô
melletti kis hegyi falu gôrôg katolikus papi leszârmazottja vagyok, és
éppen a mûlt héten keresett meg egy kiildôttség engem. Ez azért volt
szémomra meglepô, mert most elôszor nem arrôl kérdeztek, mit
lehetne tenni a kéipâtaljai magyarsâg érdekében, hanem azértkerestek
fel, és ez nagy hatâst vàltott ki belôlem, hogy miként lehetne az ott élô,
legalâbb 200 ezer magyart Magyarorszâgra valô âttelepitéssel
megmenteni!

Hogy mi van Româniâban, azt szinte el sem lehet mondani, mert a
magyarség olyan uldôztetést szenved! Ugyanezt tudom elmondani a
Szlovékiâban élô magyarsâgra is. Sajnâlatos môdon ez egy jôl lâthatô
folyamat eredménye. Mint ahogy az is, hogy az emigréciôs magyarsâg
is eltâvolodik szixlôhazéjâtôl, hiszen itt is rohamosan asszimilâlôdnak
a magasabb életkôriilmények kôvetkeztében.

Egyértelmû tehât, hogy a jelenlegi helyzeten vâltoztatni kell! Ha
megnézziik most az orszâg belsô helyzetét,'akkor meg kell megint csak
âllapitani, hogy olyan àtalânos vâlsâghelyzet van ma Magyaror-
szâgon, amely kiteijed mind a gazdaségra, mind a belpolitikai életre.
De vélsag van a kûlpolitika teriiletén is, vâlsâg van a birâskodés
teriiletén, vâlsâg van a végrehajtâs teriiletén, vâlsâg van a telekkôny-
vezés teriiletén, vâlsâg van az erkôlcsôkben, és egy olyan bizalmi
vâlsâg is kialakult, amely bénitja az orszâg mozgâsterét. Ha ehhez
hozzâveszik, hogy megszûnt Magyarorszâgon az elmùlt években mint-
egy mâsfél milliô munkahely, egy olyan kis orszâgban, kérem, ahol
mindôssze négy és fél milliô munkaképes lakos van, ha mindent ôssze-
szâmolunk, és ahol a munkanélkiiliek szâma regisztrâltan 500 ezer (a
valôsâgban valahol a milliô kôriil van), de vegyék ehhez hozzâ, hogy
egymilliô egyszâzezera kôzhivatalnok és kôzalkalmazott, akkor kérde-
zem, ki dolgozik majd az orszâg felemelkedésén, ha ez igy van? Mâr-
pedig igy van!

Az orszâg lakossâgânak tôbb, mint egyharmada létminimmn alâ
keriilt. Eltûnt a nemzeti vagyonnak tôbb mint a fele anélkiil, hogy a
mâsik oldalon ténylegesenbârmiféle ellentételezés kimutathatô lenne.



Horn Gyulâék most fogtak hozzâ a nagybanki privatizâciô gyorsîtâsé-
hoz, tovâbbâ a hat stratégiai nagyvéllalat privatizâciôjâhoz. Magyarén
mondva, stratégiai âgakat adnak fel. Ônok kôziil esetleg egynémely
csalâdban azt tanultâk a Ludovika Akadémiân, hogy miként lehet
megvédeni pl. az elektromos ipart. Most pedig tàlcén kinélva adjuk
mindezt olyan ktiltoldi érdekeltségek kezébe, aminek kapcsén mâr
eleve a magyar nép viseli majd azt az extra profitot, amelyet semmi
nem indokol. Példâul a villamos energia ipart illetôen, az egész vil-
lamos energia iparunk a vilàg élvonalâban volt mindig. AJckor is,
amikor Eurôpâban az elsôk kôzott nemcsak az elekromos ipart épitet-
tiik ki, hanem a vonatokat is villamositottuk. Elég, ha arra is utalok,
hogy a legutôbbi idôkig a legfejlettebb nyugati âllamokbol is kiildtek
hozzânk iizemvezetôket iizemszervezést tanulni. Nagyon elôrehaladott,
magas szintû villamos energia ipari szolgâltatés volt Magyarorszâgon.
Ennek egy dôntô részét réadâsnl târsadalmi munkàban hoztuk létre,
hiszen a kis falvak, kis telepiilések semmiféle villanyàrammal nem
rendelkeztek a mâsodik vilâghâborù kôriili idôben, s ezt kôvetôen a
falvak lakosai ôsszefogva, târsadalmi munkâval segitették elô a villa-
mositâst. Most ezt az egész rendszert, amelyre réadâsul csakis az el-
mùlt 5 évben mintegy 160 milliârt forintot ruhâztunk be, ôsszesen kb.
240 milliard forint kôriili ôsszegért meghirdették.

Râadâsul ez egy dupla infrastruktùra, mert Magyarorszâgon
minden egyes villamosipari létesitményhez kiépitették a telefonhâ-
lôzatot is. Ez mâr akkor is ki volt épitve, amikor az orszâgban még
semmiféle infrastruktùra a telefon teriiletén nem volt. Most ezt megint
csak idegen kézbe adjâk! Mâr 1996. mârcius 1-re tôrvény iija elô a
18%-os kôtelezô âremelést, oktôber 1-re pedig mértékét sem iijâk elô,
de a tôrvényi kôtelezettség fennâll, hogy emelni kell.

Ha még ehhez hozzâvessziik azt a nem vitâs tényt is, hogy a priva-
tizâlâs célja lett volna az orszâg iparât âtalakitani, modemizâlni, meg-
âllapithatô, hogy hozzâ sem kezdtek az ipar modemizâlâsâhoz. Olyan
fiircsa helyzet âllt elô ermek kôvetkeztében (hogy hazânk hatârain
kiviil élô magyarsâg elôtt is jôl ismert példâzattal tâmasszam alâ mon-
danivalômat), hogy ha egy jô tiindér kifizetné ma Magyarorszâg teljes
kiilsô âllamadôssâgât, bârmeimyire megdôbbentô is, az iparunk szer-
kezete annyira rossz, elavult, aimyira nincs termelés Magyarorszâgon,
hiâba fizetné ki a jô tiindér a kiilsô âllamadôssâgot, ùjratermelôdne
rôvid idôn beliil az âllamadôssâg! Tehât egy ellehetetleniilt orszâgrôl
van szô, râadâsul egy dôbbenten, az események elôtt értetleniil âllô
lakossâgrôl van szô Magyarorszâgon. Az emberek nem értik, miért
kell - mondjuk - feladni teljes iparâgakat? Miért kellett szétvemi a



vilâg élvonalâba tartozô mezôgazdasâgot és élelmiszeripart? Miért
kellett âllami monopôliumokat idegen kézbe adni? Miért kellett a
cukorgyârakat nagy részben a franciâk kezére adni, akkor, amikor a
magyar foldeken termelt cukorrépa mennyisége olyan meghatârozô,
hogy borzasztô tragédiât tudnak elôidézni, ha a gyériparosok maffiôzô
szôvetsége krachhelyzetet akar elôidézni?

Ugyanez van a nôvényolajipari gyârral. Ugyanez van a dohâny-
gyârakkal. Hât râadâsul, kérem, az Egri Dohânygyârat annyiért adtâk
oda, hogy az egyévi valôségos jôvedelme tôbb volt, mint amennyi a
vételâr lett érte! Lehetne folytatni a sort - mondjuk - a cipôiparral. Itt
megemlithetném, hogy olyan hires volt valamikor a magyar cipôipar,
de abbôl kiilônôsen a budapesti cipôk, hogy egyes amerikai krimiirôk
ezt a fordulatot hasznâltâk a krimiben, hogy a gyilkost nem lehetett
lâtni, de azt igen, hogy valami ktilônlegesen szép cipôt hord, "Buda-
pester cipôt"! Ma mâr magyarorszâgi cipôt sem lehet kapni, sôt,
higgyék el, egy mondattal lehet a legjobban jellemezm azt, hogy mi
van ma Magyarorszâgon, egy hétvégi bevâsârlashoz a hâziasszonyok-
nak legalâbb tiz idegen nyelvet kellene ismemiuk ahhoz, hogy te-
vésârolhassanak, de természetesen a tiznyelv kôzôtt nem lesz sziikség,
és nincs sziikség a magyarra.

Vagy vegyék tekintetbe azt, hog ma mâr Magyarorszâgon a
cementipar is teljes egészében idegen kézre keriilt, egy olyan orszâg-
ban, ahol mâr nagyon hosszù évek ôta âll a lakâsépités. Arrôl mâr nem
is beszélek, hogy az egész épitôipart idegen kézre adtâk. Pedig jôl
lehetett tudni, hogy Jugoszlâviâban elôbb-utôbb vége lesz a hâborùnak.
Még a harmincéves hâborù is egyszer befejezôdôtt. Lehetett sejteni,
hogy ez isbefejezôdik. Most kérdezem: hogyan vesziink mi majd részt
a jugoszlâviai ùjjâépitésben, amikor a teljes épitôkapacitâst idegen
kézre adtuk?

Nos, én ùgy gondolom, nem érdemes tovâbb folitaini a sort.
Tragédia, ami ebben azorszâgban bekôvetkezett. Sajnâlatos môdon azt
kell mondanom, nagyon nehéz eldônteni: a belpolitikai vâlsâg
nagyobb-e vagy a kiilpolitikai vâlsâg. De egy dolgot szâz szâzalékos
biztonsâggal âllithatok; Eza vâlsâghelyzet nem azert alakult ki, mint-
ha Magyarorszâgon valamiféle kényszerpâlyân haladô folyamatokkal
âllnânk szembe. Szô sincs itt semmiféle kényszerpâlyârôl. Egy tévùton
jârô kormânyrôl van szô! A tévutat ônmaguk vâlasztottâk. A sajât
maguk dilettantizmusâval, tehetetlenségével.



Addig, amig ez a liberàlkommunista kormàny el nem tâvozik,
amtg egynemzeti kormànyàt nem veszi az ûgyek irànyitàsàt, hazànkat
talpra âllitani nem lehet! Elôszôr tehât htarnéknak keU tâvozniuk!

Ûgy gondolom, hogy azt is meg kell vizsgâlni, egyéltalân van-e
olyan erô ma Magyarorszâgon, amely fel ludja valtani Hom
Gyulâékat? Megkell vizsgâlni, hogy az elmondottak kôziil mi jelenti a
legakutabb prcblémât. Amit én itt felsoroltam ugyanis, az eltôrpûl,
bârmilyen megdôbbentô, azért mondom, hogy megdôbbentô, mert a
kâr, amelyet Magyarorszâg elszenvedett, nagyobb, mint a mésodik
vilâghâborù porig rombolt orszâgéban bekôvetkezett kâr. De még
ennél is nagyobb veszélyhelyzet âll fenn, amelyet én liberâlis csapdâ-
nak szoktam nevezni.

A "liberâlis csapdânak" a lényege az, hogy az orszégot bérmun-
kâssâ teszik. Amikor 1988 végén elkezdtem a hires vagy hirhedtté vâlt
beszédeinunel az orszâg minden részét bejâmi, és felrâzni a
lakossâgot, akkor engem meg azért, amit most âllitok, szélsôségesnek
hittekés âllitottak be. Ma mâr mindenki tudja, hogy nem szélsôség!

Hogy mermyire igaz, hogy ebbôl az orszâgbôl bérrabszolgât
csinâltak, igazolja, hogy az exportunk durvân 36-37%-a ma mâr
bérmunka!

Ilyen kedvezôtleniil megvâltozott annak a Magyarorszâgnak az
egész gazdasâgi szerkezete, amely orszâg nem olyan sokkal ezelôtt
még a vilâg élvonalâba tartott. Sôt, nem csak élvonalâba, elsô volt az
egy fore jutô jelentôs talâlmânyokat, feltalâlâsokat illetôen, amelyek
természetesen bejegyzett talâlmânyok vdlfak. Csak érdekességképpen
emlitem, hogy ugyanakkor a lipo jôvôkutatô adatai szerint a kôveûcezô
évezred elsô negyedévtizedének vége kôriil - egyesek szerint nem
2025, hanem 2030 tâjân - megint a vilâgnak az a térsége, amely
Eurôpa kôzepén van, és amelyet ûgy hivnak, hogy Magyarorszâg, lesz
az ilyenjellegû szellemi kincseknek a fô bâzisa!

Most ugye, ezt az egész szellemi bâzist szétverték! Ma olyan a
helyzet Magyarorszâgon, hogy a liberâlis csapda arra irânjnil: erre a
bérmunkâsi szintre sùllyesszék le az egész orszâgot.

Ehhez, amikor liberalizmusrôl beszélek, szeretném hozzâtenni,
nem az amerikai értelemben vett liberalizmusrôl szôlok, mert az
egészen mâsdolog. Kivânom az amerikaiaknak, soha ne ismeijék meg
a liberalizmusnak azt a torz formâjât, amit én hazânkban kifogâsolok.

Nâlunk arrôl van sz6, hogy az oktatâstôl kezdve, sôt a kis falusi
telepiilések iskolâinak a felszâmolâsâtôl kezdve, mert ugyanùgy



ùtjéban van Horn Gyulàéknak a magyar falu magyar kisiskolâja, mint
volt Ràkosi Màtyàsnak valamikor. Neki is az elsô dolga volt, ne feled-
jék a tanyasi iskolâkat megsziintetni! Most ugyanez a folyamat zajlik,
csak most mâr elôbbre tartanak, meg ijesztôbb ez a folyamat. Most a
100 fo alatti iskolâkat szâmoljâk fel vagy nem engedik létesiteni. Mâr-
pedig, kérem, nem a budapesti kâvéhâzakban uldogélô anyakonyvi
papir-magyarok a magyarok, hanem a falun élô, kis telepiilések fôld-
mûvelô, szolômûvelô népe a nemzetmegtartô erô! A tobbi, a nemzeti
kôzéposztàly, a legkitûnôbb tudôsaink, mindenki, amikor jôn a baj,
akkor megtalàlja az utat, hogy merre lehet leghamarabb elmenekiilni
otthonrôl! A kis telepiilések lakôi azonban ott maradnak. Minden
kôriilmények kôzôtt tartjâk a hazât!

Itt sziintetik most meg az iskolâkat! Olyan helyzet alakult ki 1986
ôta zajlô folyamatok kapcsân, hogy ma egy parasztgyerek mâr egyâl-
talân nem tud tovâbbtanulni. Az elôbb emlitett âlliberâlis erôk

gyerekei pedig mâr visszamentek az orszâgba, nyelvtudâssal, Soros-
ôsztôndijjal, ilyen ôsztôndijjal, amolyan ôsztôndijjal, nyelvtudâssal
kiképezve. Ôk azok, akik addig, amig az orszâg nagyrésze egyszerûen
olyan helyzetbe keriilt, hogy nem tudjâk eldônteni pl. a nyugdijasaink:
télen éhezzenek vagy fâzzanak-e, addig ezek a hazaérkezett, mened-
zsereknek nevezettek, bankelnôkôk, banktisztviselôk rangjâba keriilt
személyiségek - tôbbnyire fiatalemberek - évente hùsztôl hatvan milliô
forintban részesûlnek az âllami javakbôl, anélkiil, hogy a valôsâgban
ténylegesen bankâri tevékenységetvégeznének.

Mert én nem tekintem azt bankâri tevékenységnek, hogy a kôlt-
ségvetésâltal feltôltôtt bankpénztârakat kiiiritik, un. rosszkôlcsônôkbe
kihelyezik - hât rossz kôlcsôn persze csak az âllamnak, nem a kihelye-
zônek -, mert ennek ellentételeként tôbbnyire svâjci bankszâmlân
valamiféle ellentételezés jelenik meg, tehât kérem, igy kôzben ellehe-
tetlenitik hazânkat.

Most a liberâlis csapdât én abban lâtom fennforogni, hogy olyan
helyzetet akamak teremteni, hogy az orszâg egész szinvonala ehhez a
bérmunkâsi szerepkôrhôz igazodjék, és ha megnézziik a kiilpolitikai
tôrekvéseket, akkor lâtjuk: ez tôkéletesen szinkronban van ezzel az
egész orszâgot ledegradâlô szerepkôrrel.

Elég, ha arra utalok, hogy a tovâbbtanulâst illetôen ma mâr szinte
ellehetetleniilt az orszâg lakossâgânak dôntô részét kitevô vidéki -
mint ahogy az elôbb emlitettem -, a nemzetmegtartô erôk gyerekeinek
a tovâbbtanulâsa. Nagyon szeretném, ha azt is vilâgosan lâtnâk, hogy
ezért inditvânyoztam a versengô egyetemek felâllitâsât.



Abbôl indultam ki, hogy teremtsunk egy vaiôsâgos versenyhely-
zetet az egyetemek létében. Lehessen egyetemeket létesiteni minden-
fajta engedély nélkiil. Nem ùgy, ahogy most mondjâk: Ma is megadjuk
az engedélyt, de ma a hatalomtôl fiigg, megadjâk-e az engedélyt vagy
nem adjak meg. Mi pedig azt mondjuk, milyen jô lenne, ha - mondjuk
- versenghetne Kecskemét Egerrel, hogy hol tudnak hamarabb egy
ônkormânyzati egyetemet felâllitani!

Éppen ma hallottam Tempfli piispok ùr elôadâsaban, hogy milyen
elmaradott helyzet van még az egyhâzi iskolàk felâllitâsàt illetôen
Româniâban. Ugyanez a helyzet tulajdonképpen Magyarorszâgon is.
Az egyhâzi egyetemeknek a versengô egyetemekbe valô belépése azt
jelentené, hogy hirtelen megnôhetne a tovâbbtanulô fiatalok létszâma.
A vidéki fiatalok is bekeriilhetnének ebbe. A munkanélkuliséget
csôkkentené a fiatalkomak kôzott. Csôkkentené az egyetemi tanârok
kôzott is, mert tôbb egyetemi tanârra lenne sziikség. A csalâdok ùgy
éreznék, hogy magasabb szintre léptek. Mindezt nem engedik, mert
sokkal jobbnak tartjâk, ha a szûk liberâlis csoport hatârozza meg, ki
tanulhat tovâbb. Ôkdôntik el a kulfbldi ôsztôndfjak sorsât.

Gyakorlatilag a nemzeti gondolkodâsùakat teljes egészében ki-
rekesztik a tovâbbtanulâsbôl.

A liberâlis csapda befejezôdik most azzal, hogy olyan helyzetet
létesitettek, amikor is a bankelnôkôk, bankvezetôk egy szûk csoport-
bôl keriilhessenekki. Egy nagyon is behatârolhatô 100, maximum 150
fobôl. Oda senki be nem keriilhetne kôzéjùk. Ôk ezzel az egész vâllal-
kozôi réteget iparban, mezôgazdasâgban, minden teriileten kézben
tartanâk. Az juthatna csak kôlcsônhôz, aki az ô liberâlis érdekkôriikbe
tartozik vagy oda lesûllyeszti ônmagât.

Tehât végveszély fenyegeti ezt az orszâgot. Ha még ehhez figye-
lembe vessziik azt, hogy egyâltalân a nemzeti gondolât védelme
teriiletén hol âllimk, akkor lâthatjuk, hogy aki ki meri ejteni azt a
gondolatot: magyar nemzet vagy Isten ôrizz mâr azt kijelenteni:
Trianon, az rôgtôn nacionalista, soviniszta, fasiszta, revizionista!

Tehât olyan helyzetet akarnak teremteni, hogy a magyar a sajàt
hazâjâban idegen legyen!

Ha a tulajdonosi szerkezetvâltâst megnézik, hogy miért nem
tôrtént Magyarorszâgon reprivatizâciô? Hât azért, kérem, nehogy a
kommunista évtizedek ûldôzôttei kapjâk vissza a vagyonukat! Pedig ez
egy fillérébe nem keriilt volna a magyar âllamnak. Egy tollvonâssal
kellett volna visszaadni, ahogy elvették. Minden lehetôség fennâllott
erre, a technikâja megvolt. Sût, a technikâja kiprôbâlt volt valamikor, s



ûgy gondolom, azért nem kôvetkezett be mindez, hogy a magyar
nemzetet ellehetetlenitsék.

Ebbôl kb. lâthatjuk, hogy meimyirç. igazam van, amikor azt
mondom, itt csak ûgy lehet elôrelépni, csak ùgy lehet dôntô vâltozâst
elémi, ha egy teljes rendszervâltâssal is jârô, olyan teljes generâciô-
vâltést hajtunk végre, amely egyrészt a személycserén keresztiil, mâs-
részt a megjelent ùj gondolatokon keresztiil, és nem utolsô sorban a
magyar ùtnak a keresésén keresztiil jelent àttôrést. Ahogy a trianoni
tragédiâk utân, amikor a legkitûnôbb nyugati kôzgazdâszok is azt
hitték, hogy ez az orszâg nem tud majd talpra éllni, jôtt egy kormâny,
amely lehet, hogy a mai értelemben véve nem a legjogâllamibban
gondolkodô kormâny volt, de hogy magyar kormâny volt, az biztos! S
hogy a magyar gondolkodâson keresztiil olyan helyzetet tudott elémi,
hogy hiâba âlltak a marhavagon sorok Kolozsvârtôl Ceglédig, a vilâ-
gon elsônek marhavagonokba kitelepitett magyarok, magyar csalâdok
tizezreivel, csodâlatos gazdasâgi fejlôdést tudtunk elémi. Azzal, hogy
magyarok mertiink, és magyarok tudtiink lenni. Néhâny év mùlva tele
lettek az ùjsâgok kiadô lakâsok hirdetéseivel. Pénziink a mâsodik leg-
jobb lett Eurôpâban. Tehât nem csak teljes rendszervàltàs, nem csak
teljes generàciôvâltàs, hanem bizony ki kell mondani, az idegen
imàdat helyett a magyar érdekek érvényesitését kell elôtérbe helyezni!

Senki nem vitatja, hogy mi mindig is tisztelni, szeretni, becsûlni
fogjuk a kiilfbldieket. De tudom, itt udvariatlansâgiiak hangzik, én
mindig csodâltam a Jefiferson elnôkôt, meg Lincoln Âbrahâmot, meg
Washingtont, azért mondjuk ki, hogy mi majdhogynem ezer éwel
megelôztiik mindezeket a gondolatokat.

Szent Istvân kirâlyunknak fiâhoz, Imre herceghez irt intelmei
tulajdonképpen pozitiv diszkriminâciôk. A kiilfoldiek vonatkozâsâban
tôrténô pozitiv (hszkriminâciônak a vilâgon elsô izben valô megfogal-
mazâsa, és jô, hogy megint Tempfli psûpok ùrra tudtam tekinteni,
mert errôl jutott eszembe: az 1578-as erdélyi orszâggyûlés volt, amely
a vallâsszabadsâgot Eurôpâban elsônek biztositotta. Ha megnézzuk a
mi 1222-ben kiadott Aranybullânkat, akkor azt kell mondanom; lehet,
hogy ez 7 éwel késôbb volt, mint a Magna Carta, de hogy legalâbb
annyira fejlett volt, az biztos, sot bizonyos vonatkozâsban a mai jog-
rendiinket is messze megelôzi a Magna Cartâban és az Aranybullâban
irt az a rendelkezés, amely a népnek az ellenâllâsi, az elégedetlenségi,
a vezetôkkel szembeni engedetlenségi jogât fogalmazta meg. Vagy
mondjuk utalnék itt arra, hogy milyen jô lett volna, ha a mi késôbbi
vezetôink ismerik a mi Szent Istvân kirâlyrmk intelmeit, amely meg-



tiltotta a magyar javak idegen kézre adâsét! lu pedig - amint az elôbb
felsoroltam - ma mâr magyar javak nincsenek.

Mindenekelôtt magyarrâ kell vâlnunk és mindenképpen sziikség
van egy teljes, gyôkeres, 180fokban tôrténô vàltàsra.

Csakhogy milyen erô vigye ezt végbe? Gondolom, elôszôr is létni
kell, hogy a liberâlkommunista rendszer ôsszeomlott. Hiâba prôbâlnak
itt olyan lâtszatot kelteni, mintha ôk tovàbb is tudnânak létezni.
Amikor az MSZP-SZDSZ korménykoaliciô megkôttetett, és elôtte a
koalfciôs vitâk lefolytak, ôk abbôl indultak kl, hogy nem szerelmi
hâzassâgot kôUiek. Tehét a hâzassâguk nem holtomiglan-holtodiglan.
Mindenképpen tehât a ciklns befejezése elôtt kellett volna a hâzassà-
guknak felhomlania. Az SZDSZ nem Uidja megvémi a valôsagos érde-
keinek kiegyenlitését, hiszen ô ki akarta venni a részét nem csak a
nagy politika részeibôl, tehât nem csak a kôztârsasâgi elnôk, fôpolgâr-
mester poziciôinak megszerzésébôl, de legalâbb ennyire ki kivânta
venni a részét mindabbôl, ami a gazdasâgi élet teriiletén folyt, a priva-
tizâciôbôl, a nagybankok privatizâciôibôl, a médiumok megkaparin-
tâsân tûlmenôen aimak tôrvényes eszkôztârât is meg kivânta terem-
teni a médiatôrvényben.

Ete egyértelmû, hogy egyrészt az MSZP-SZDSZ kettôs olyannyira
egymâs torkânak ugrott, hogy ez a folyamat ma mâr olyan ônmozgâst
inditott be, amely fuggetlen a vezetôk akaratâtôl. Ma mâr szinte lehe-
tetlen tartani a koaliciôt. Recseg-ropog, soha nem lehet tudni, melyik
nap dôl ôssze. Természetesen én nem most lâttam ezt meg. Egyesek
ônôk kôziil ismerik "Nézeteim és tennivalôim" cimû iromânyomat,
amelyetJanuâr 8-ân adott ki a nyomda. Abban mindezt egyértelmûen
leirtam. A mostani anyagban is, amelyet november 11-én adtunk ki, a
"Hazânk holnap" cimû tanulmânyban, és az ehhez kapcsolôdô alter-
nativ gazdasâgpolitikâban ezekrôl a kérdésekrôl részleteiben beszélek.

Meçtiszteltetésnek veszem, ha ônôk ezeket az anyagokat megis-
merik. Ugy osztom majd szét a megmaradt anyagot, hogy lehetôleg a
magyarsâg minden irânybôl jôtt képviselôi hozzâ tudjanak jutni. Sok
egyébhez is, kôztiik tôbbek kôzôtt a szlovâk-magyar alapszerzôdés
vita-anyagâhoz. Ugyancsak tisztelettel ajânlom a figyelmiikbe, hogy
kiilônbséget tudjanak tenni a szavak és a tettek kôzôtt, hogy lâssâk, Id
a valôdi magyar, és ki az âlmagyar.

Hogy lâssâk a magyarorszâgi belsô erôviszonyokat, elmondanâm,
hogy az MSZP-n belûl legalâbb 5 vagy 6 csopotosidâs van. Lehet, hogy
az SZDSZ kimegy a koaliciôbôl. Vagy onnan most nagy valôszinûség
szerint az MSZP tessékeli ki ilyen helyzetet teremteni. Illetve ezt meg-



elôzheti az SZDSZ egy sajâtos hùzâssal. Talén a mai események is erre
utalnak. Annyira elôrelâtô voltam ezeknek a kérdéseknek a megfogal-
mazâsâban, hogy ma mâr lâtszik, hogy esetleg én még tùlzottan ôvatos
voltam, amikor ùgy jôsoltam, hogy a kôvetkezô év ôszén vârhatô az
elôrehozott orszaggyûlési vâlasztâs Magyarorszâgon. Ez lâtszik abbôla
ténybôl, hogy Bokros Lajos lemondott, hogy lemondott Fodor Gàbor,
ùgy tudom, Fodor Gâborét mâr el is fogadtâk, és abbôl a ténybôl, hogy
a pénziigyminiszter lemondâsât nem fogadtâk el.

Egyébként zârôjelben megjegyzem, mert ônôk errôl mit sem tud-
hattak, a pénziigyminiszter végsô menesztését elôidézô hùzâs tôlem
szârmazik, csak a magyar ùjsâgok ezt eltagadjâk.

Tudniillik az OTP kamatadô tôrvénytelen emelése miatt én for-
dultam az Alkotmânybirôsâghoz. Az én panaszomnak adtak helyet.
Elképesztô, hogy tôbbszâzezer magyar csalâdot nyilt tôrvénysértéssel,
alkotmânysértéssel ellehetetlenitették. Rengetegen ôngyilkosok lettek.
Mâsok csalâdi élete tônkrement. Kénytelenek voltak igen sok ezren
visszakôltôzni a sziilôkhôz. Fôladni az ônâllô komfortos lakâst, a
munkalehetôségeket. Tehât itt szômyû tragédia hùzôdik meg ennek a
hâta môgôtt, de a liberâlis média nem hajlandô ezekrôl hiradâssal
szolgâlni.

Na most egyértelmû Csintalan Sàndornak az MSZP kong-
resszuson elôre bejelentett lemondâsa, ezek mind alapjaiban rengetik
meg az MSZP-t és noha elvileg tudna az MS2IPegy rôvid ideig kormâ-
nyozni egyedùl is, az SZDSZ-el kôtôtt hâzassâgânak e téren
bekovetkezô felmondâsa utân, mégis egy olyan helyzet alakul ki, hogy
a belsô korrôziô miatt, tehât hogy van egy Horn Gyula vezette csoport,
van egy Nagy Sàndor vezette csoport, van egy Hajdû Jànos âltal
vezetett szélsôbaloldali csoport, van egy Vitànyi Ivàn âltal vezetett
csoport, van egy Békesi Làszlô âltal vezetett csoport, vannak az egyéni
képviselôk, akik nem memek a vâlasztôkeruletiikbe hazamenni, és
akik ezek kôvetkeztében ônâllô képviselôi partizânakciôkra kény-
szeriilnek, ezek alapjaiban megingatjâk a megingathatatlannak lâtott
kommunista hatalmat.

Ennek kôvetkeztében kérdés, hogy az ellenzék egyâltalân létezik-
e? Ha a mai Parlamentbôl indulunk ki, akkor vegyiik tudomâsul, hogy
nincs ellenzék. Pontosabban: van egy ellenzéki csoportocska, a Fùgget-
len Kisgazdapârt, de 8.7 szâzalékos arânyânâl fogva ez nem jelenthet
olyan erôt, amely valôdi ellenzéki erô lerme.

Nagyon ôriilôk, hogy kôzben megérkeztek kedves jô barâtaim,
G/'cg/ Gyôrgy és Hasznos Miklôs, akiket kérek megtapsolni, mâr csak



azért is, mert ùgy gondolom, mert jô, ha elôttuk mondom el azt, amit
gondolatként szeretnék itt felsorolni. Ugye a Fiiggetlen Kisgazdapârt,
amelynek természetes szovetségese a Kereszténydemokrata Néppârt,
olyaiinyira természetes szôvetségesunk^" hogy 1945-ben, ônôk is
tanùsithatjâk, a Kisgazdapârton beliilrôl indultak ôk is a kommuniz-
mus ellen. Az én Giczy Gyôrgy baratom teljesen ùgy gondolkodik,
mint én. Csak mit érek vele, ha bârmit megbeszélek velùk, ha utâna
felâll Surjân Lâszlô, Latorcai Jànos, Izsépi Tamàs vagy a liberâlis
frakciô màs része? Mert sajnâlatos môdon hiâba van a part az én Giczy
Gyôrgy barâtom kezében, a frakciô liberâlis tùlsùllyal rendelkezik.
Nem az ô kezében van, egy ellehetetlenult helyzetbe kenilt a Keresz
ténydemokrata Néppârt.

Annyira, hogy korâbban ùgy nyilatkozott Giczy elnôk ùr, hogy
minket tâmogat, hogy az EDU-ba keriiljùnk vissza, ahova ugye megint
csak egy elképesztô igazsâgtalansâggal annak idején Antall Jôzsef,
mint az EDU alelnôke, rekesztett ki minket. De nem kivânok halott
emberrôl beszélni, csak kénytelen vagyok megemliteni, hogy ez igy
tôrtént, és most hiâba jelentette ki Giczy Gyôrgy barâtom, hogy ôk
tâmogatnak minket, hogy keriiljùnk vissza, amikor Suijân Lâszlô
elment az EDU-ba, és azt mondta, hogy kérem, a Kisgaâiâkat nem
engedem vissza. Csak kérdezem én, hogy lehet igy feLkésziilni a
jôvôre?

Ott van a mâsik ellenzékinek mondott pârt, a Fidesz. Kérem, a
Fideszrôl tessék tudomâsul venni, hogy azzal ugyanaz a liberâlis csap-
dajâték folyik, mint amelyrôl az elôbb beszéltem. Vagy még jobb
hasonlattal, 1988-ban, az ùn. rendszervâltozâs elôkészitését megelô-
zôen az MSZMP felosztotta magât hârom részre.

Az egyikbôllett az MSZP, mâsikbôl az SZDSZ,
harmadikbôl az MDF.

Most ugyanazt csinâljâk, jelenleg liberâlis vonalon. Az SZDSZ
bement baloldalra. Emlékeztetem ônôket, hogy nagyon hatârozott anti-
kommunista, antibolsevista kampânyt kôvetôen 1990-ben bement bal
oldalra, na most jô ideig mellettùk voltak a Fidesz-esek, olyannyira,
hogy itt lâtom kedves barâtomat, Zétényi Zsoltot, aki ugye az Ellen-
zéki Kerekasztal munkâjâban, hozzâm hasonlôan részt vett, én akkor
szakértôje voltam a Kisgazdapârtnak, tehât nem kôzvetlen târgyalô
delegâciô, hanem szakértôként vettem abban részt. Hât kérem, a
Fidesz levegôt nem vett az SZDSZ nélkùl!

Igazolhatja Zétényi Zsolt is. Mind olyan volt, mint a kommunista
pârthoz képest KISZ Kôzponti Bizottsâga. Ugyanez volt a Fidesz az



SZDSZ-hez képest. Na most ugye ônmagâban az mâr egy elképesztô
dolog, ha valald 1994. mâjus 7-én még liberâlis legyen, és mâjus 8-ân
kijelenti, hogy ettôl kezdve ô konzervatîv, talân keresztény is, mert
ugye a Fidesz ezt a jâtékot jâtszotta. Csakhogy Orbân Viktor a mai
napig a Liberâlis Intemacionâlé alelnôke. Egyetlenegy nemzeti iigyben
soha a Fuggetlen Kisgazdapârttal egyiitt nem szavazott!

Kérem, én merem ônôknek âllitani, hogy a Fidesz képviselôit még
géppisztollyal sem lehetne arra kényszeriteni, hogy a nemzeti ûgy
mellé âlljanak ki. Hât akkor kérdezem, nincs-e nekem igazam, ha azt
mondom, itt egy olyan liberâlis csapdârôl van szô, hogy miutân a
liberâlis erôk ott vannak a kormânyzati oldalon baloldalon, a Fideszt
âthelyezték jobboldalra, mert ôk baloldalilak voltak, az egész adottsâ-
gaiknâl fogva, és igy mindenképpen ott lesznek a liberâlis erôk, bârki
gyôz is, mert ha a baloldalt felvâltja a jobboldal, akkor is ott lesznek a
liberâlisok.

Pontosabban, lennének, ha nem lennék én. Én vagyok, tehât ôk
nem lesznek. Nagyon rôviden, az MDF-et tulajdonképpen ùgy kell
megltélni, mint egy tôrténelmi hivatâsât betôltôtt pârtot, amelyet létre-
hoztak, amint az elôbb mondtam, az MSZMP Kôzponti Bizottsâgânak
mûhelyében. Mert ott âllitottâk fel a lakitelki sâtrat!

Nem LakiteUcen, az tévedés. És az MDF betôltôtte tôrténelmi
hivatâsât. Most mâr csak egy liberâlis erô tartja meg magât a Forum
ellen. Ez a liberâlis erô elô akaija késziteni az utat az SZDSZ-nek, ha
kijôn a kormânykoaliciôbôl, akkor kônnyebb legyen majd esetleg
jobboldali pârtot csinâlni, az SZDSZ-bôl, hogy elôkészitsék a Polgâri
Szôvetségbe valô felvételùket. Ôsszeomlott a Polgâri Szôvetség is,
ugye, ez a szômyû nehézségiik errôl az oldalrôl, egyértelmû tehât,
hogy itt egy olyan liberâlis csapdârôl van szô, amely ùgy mûkôdôtt
volna az ô elképzelésiik szerint, hogy ahhoz adja a szavazatait a Fug
getlen Kisgazdapârt, adja a szavazatait a Kereszténydemokrata
Néppârt is.

Csakhogy, ha a Fuggetlen Kisgazdapârt a Kereszténydemokrata
Néppârttal ôsszefog, akkor nincs az az erô Magyarorszâgon, amely a
nemzeti vonal elôretôrését megâllithatnâ. Kérem, hogy ez mennyire
igy van, legyen szabad arra utalnom, hogy a kôzelmùltban Nagykô-
rôsôn egyiitt indultak a jelôltjeink az ônkormânyzati vâlasztâson.
68.8%-ot értiink el, ketten a kereszténydemokratâldcal! Most pedig
egyiitt indultunk a mùlt héten mi kisgaalâk a 7. keriileti és a csepeli
ônkormânyzati vâlasztâsokon. A 7. keriiletben, amely az SZDSZ-nek a
bâzisa, mi harmadikok lettiinkegyediil, Csepelen pedig a Kisgazdapârt



megintcsak megnyerte az ônkormânyzati vâlasztést. Tehat egyes buda-
pesti teriileteken is elképesztô méretû az elôretôrés. Rendkivul
fontosnak tartom, hogy a Kereszténydemokrata Néppârttal valô
szovetségkôtés mellett lâssâk, hogy a Demokrata Forum nom kompro-
mittàlôdott, nemzeti szâmyânak is ebben a szovetségben kell lennie.

A Fuggetlen Kisgazdapârt szélesre tàija kapuit ezek elôtt az erôk
elôtt, csak a kompromittâlôdottakat nem engedjiik be. Hogy miért,
kérem? Hat azért, mert tessék nekem megmondani, hogy mit csinâlok
én majd a vélasztâsi kuzdelemben, mondjuk ha beengedem a Demok
rata Fônun kompromittalôdott miniszteri réteget, amelyet végteleniil
iigyetlenul, kétbalkezesen, mintegy ôngôlként, ùgy alkalmazott a
Demokrata Forum, hogy ôket tették a tûzvonalba. Képzeljék el,
minden egyes felszôlalâsukkal irritâljâk a lakosségot.

Ônmaguk ellen dolgoznak minden egyes felszôlalasnak. A leg-
jobbnâl is. Most mit tudok akkor tenni, amikor kideriil, hogy az elmûlt
idôszaknak a szomyû gazdasâgi, elképesztô manôvereit mind ùgy
kôvették el, hogy ott voltak a Demokrata Forum fôlemelkedô személyi-
ségei. Hât pl. odaadtak 345 milliard forintot a tolvaj bankvezetôknek,
akik ùgy eltiintették, hogy armak nyoma sem maradt. Ki adta oda,
kérem? Szabô Ivàn. Hât én nem tudok azzal a Szabô Ivânnal szôvet-
séget kôtni, aki a magyar nép pénzét odaadta a magyar nép ellensé-
geinek. De sajnos, Latorcai Jânossal sem tudok szôvetséget kôtni,
mert ô a Fidesznek az embere, a Fidesz mozgatja, és amig Szabô Ivân
a bankkonszolidâciôt hajtotta végre, addig ô az adôskonszolidâciôt. Az
ô nevéhez hozzâvetôlegesen 50 milliard forintnak az eltûnése fïizôdik,
adôskonszolidaciô cimén, és ketten ôsszesen 400 milliard forinttal
részesek a belfôldi tragédiâban.

Amit mindjârt tudni kell a mi egész gazdasâgunkrôl, ôriâsi teher a
kiilsô âllamadôssâg, szinte elviselhetetlen teher, és itt mindenképpen
kell valamit csinâlni, de bârmennyira hihetetlen, a belsô âllamadôssâg
ennél sokkal nagyobb teher.

Mirôl van itt szô? Hogy az utôbbi néhâny évben keletkezett 2400
nûlliârd forint belsô adôssâg. Kimondani is sok. Én is mindig meg-
âllok egy percre, hogy nem tévedek-e. Nem tévedek. 2400 milliârd
forint azùn. kamatozô belsô âllamadôssâg,. és ehhez tessék még hozzâ-
venni 1700 milliârd forint ùn. nulla kamatozâsù belsô âllamadôssâgot,
amelybôl azonban minden évben 5%-ot kamatozva kell tenni.

A kamatozô belsô âllamadôssâg elképesztô kamatokat termel ki
néhâny év alatt, és sajnos, ez is az elôbb emlitett idôszakhoz
kapcsolôdik. Ez benne a tragédia, és ezért kell nagyon vigyâznia a



Fiiggetlen Kisgazdapârtnak, hogy ne engedje ôiunagât bemocskolni
ilyen erôk âltal, mert ha bemocskolja magât, akkor nincs erô mâr
Magyarorszâgon, amely az elôbb emlitett liberâlkommunizmus ùtjâba
âllna. Hât kérem, a belsô allamadôsség utân ebben az évben 500
milliard forint kamatterhet kell fizetni. Ez hârom teljes Bokros-
csomagnak felel meg. Elképesztô ôsszegT De jôvôre ez a belsô âllam-
adôssâg kamatterhe a mi szâmitâsaink szerint legalâbb 700 milliard
forint lesz, de vannak olyan kôzgazdâszok, pl. a Csap Magdolna, akik
800 milliard forintra szâmitjâk jôvô évre a belsô adôssâg kamatterhét.

Ehhez jôn a kiilsô éllamdôssâg kamatterhe, jônnek olyan két
kézzel kidobott ôsszegek, mint pl. a Bôs-Nagymaros-i vizierômû,
amelyrôl most nem akarok részleteket mondani, de azért azt lâtni kell,
hogy annak felépitése és lebontàsa, anélkul, hogy a tovébbi kârokat
figyelembe veiménk, durvân tovâbbi 200 milliard forint.

Tessék kérem ehhez hozzàvenni, mondjnk az Expo-kârokat. Hogy
meimyibe keriilt az, hogy az Expôt meghirdettiik, majd lemondtuk, itt
semmiféle szâmitâst nem lâttunk. Itt semmiféle, sem a tényleges kârra
vonatkozô, sem a lugmim cessasra vonatkozô, sem semmire, hogy
ténylegesen milyen ôsszeg, soktiz milliard forintot emészt fel ez is.

De tessék ehhez hozzàvenni, hogy a magyar belsô gazdasâgnak a
tehetségtelen, dilettâns irényitésa milyen kârokat okoz. Ônmagâban az
inflâciô szândékos felporgetése! Ami kérem egyértelmûen kimutatha-
tô, hogy szândékos felporgetésrôl van szô. Ti. a szândékos nagyarânyù
forintleértékelés az év elején, utâna a sok aprô elôre bejelentett forint-
leértékelés, elôbb a vâmpôtlék, majd a vâmemelések, az SZJA emelés.
Az SZJA emelés pl. most, ami bejelentett 90 milliârd forint lesz kis- és
kôzépvâllalkozôkra. Hât akkor miféle vâllalkozâsbarât kormâny ez,
amelyik igy bâiûk a "kényszervâllalkozôkkal? Lehet, hogy itt Ameri-
kâban nem ismert ez a fogalom. Sajnos, nâlunk sok ilyen ùj kôzgaz-
dasâgi fogalom kezd kialakulni. Kényszervâllalkozôkon azt kell érteni,
hogy a mi kisvâllalkozôink és kôzépvâllalkozôink dôntô része nem
ônszântâbôl lett vâllalkozô. Nem ùgy, mint itt, hogy valaki, mondjuk
egy tisztes, megbecsûlt kôztisztviselô végiggondolja, hogy mennyivel
jobban tudna létezni, ha ô vâllalkozna ezzel vagy azzal.

Hanem ugye otthon egyszerre hirtelen megszûnt egy csomô
munkahely. Az elôbb emlitettem: mâsfél milliô munkahely szûnt meg.
Hât bizony kérem, itt dônthetett, hogy most elmegyek-e a munka-
nélkuliek keserû kenyerére vagy elmegyek vâllalkozônak. Azokat a
vâllalkozôkat, akik nem vették igénybe az âllamnak a szolgâltatâsait,
most azokat teszik tônkre az SZJA ilyen észnélkiili megemelésével.



Ezâltal kiesnek ôk az adôalanyok sorâbôl. Nôvelik a munkanélkiiliek
tâborât. Akiket ôk addig alkalmaztak, azok is munkanélkiiliek lesznek.
Szinte megâllithatatlan lâncolat. Ônmagâban az a tény, hogy az
inflâciô szândékos felporgetése a mùlt év végi 18.8%-rôl ebben az
évben 30%-ra nôtt, egyedùl 180 milliard forint tôbbletkôltséget jelent a
kôltségvetésnek. Ehhez vegyiik hozzâ az ôsszes elképzelhetô olyan
pazarlâst, amirôl én azt tudom mondani, hogy nem két kézzel, hârom
kézzel dobâljâk kl az ablakon a pénzt. Mondjuk, az AVT RT, tehât a
privatizâlâst végrehajtô, kommunista nomenklatùra tagjait dôntô
rés^n magâban foglalô szervezet olyan môdon privatizâl, adja el az
éllami vagyont, hogy ebben az évben durvân ùgy 150 milliard forintot
akartak beyenni. Ehelyett bevesznek 55 milliârdot és kiadnak 57
milliârdot! És meg van elégedve a Suchman Tamàs, hogy ô milyen jôl
dolgozik.

Ehhez nem kell kommentâr. Ez olyan dilettâns, hozzâ nem értô
târsasâg, amelynek a szakértelme ott maradt az ôriâs plaketteken,
amelyeken hirdették magukat. Pedig ebbôl lâthatô, hogy valôban meg
kell ejteni a dôntô vâltoztatast.

Merre induljunk el? Mi elkészitetti^ azt a komplett programot,
amelynek egyrésztvan egy elméleti alapvetése, a "Hazânk holnap", és
van a komplett altemativ gazdaségi programja a Ftiggetlen Kisgazda-
pértnak. Ez egy, az eddigi egy lâbon âllô gazdasâg helyett egy tôbb
prioritâst elismerô, tôbb lâbon âllô olyan gazdasâg létrehozâsât jelenti,
ahol rendkiviil élénk gazdasâgi mozgâsnak kell keletke2mie, mert mi
abbôl indulunk ki, hogy a gazdasâgnak nem a restrikciô a természetes
âllapota, hanem a nôvekedés. Ezt a legkisebb kôzgazdasâgi vég-
zettségû embemek is tudnia kell, itt pedig hùsz éve évrôl-évre
kedvezôtlenebb poziciôkban, âllandôan nôvelve a sajât adôssâgunkat,
szûkitve a mozgâsterunket, haladunk a restrikciô terén.

A restrikciô is milyen restrikciô? Azokkal szemben kôveteli a
restrikciôt, akik az értékeket létrehozzâk, akik mâr egyébként is lét-
minimum alatt élnek. Magyarân tehât, az egyiktôl sajnâlja, hogy
hârom szem krumplit fôz meg, és kôveteli, hogy csak kettôt fozzôn,
ônmaga pedig olyan eszteleniil dobâlja ki a pénzt, mint az elôbb fel-
soroltak.

Itt tehât egyszerre van sziikség a mi nézetrendszeriink szerint
gyôkeres vâltoztatâsra a gazdasâgban, a jogaUcotâsban, a birâskodâs-
ban. Nem lehet egy polgâri pert inditani, mert mire a per befejezôdne,
mâr rég nincs adôs. Ezt higgyék el, ebben semmiféle tùlzâs nincs, mert



amikor ùgy lâtjâk a sok évre hùzôdô perben, hogy valami veszély
fenyeget, csôdôt jelentenek be a kft-nél vagy a vâllalkozâsnâl, és a
borzasztôan elhùzôdô per miatt nem lehet semmi esélye a tisztességes
résztvevônek, a gazdasâg résztvevôjének. Na most, ugye itt egyszerre
kell nézni a végrehajtâs teriiletét, nem lehet elfogadni, hogy ùgy
mûkôdjék egy âllam Eurôpa kôzepén, hogy nincsen a telekkônyvi
nyilvântartâsa rendben, hogy éveken keresztiil ne lehessen a telek-
kônyvbe bevenni !

Ôriilôk, hogy Szôllôsy doktort is itt lâtom, aki igazolhatja, hogy
amikor mi kezdtiik a pâlyât, hât bizony kérem amig egy cigarettàt
elszivtunk, a telekkônyvbe az alatt tôrtént meg a bejegyzés. Ma sok év
kell ehhez. Hât ez elfogadhatatlan jogâllami kôriilmények kôzôtt.
Amerikâban pl. ezt meg sem tudjâk érteni, hogy ez elôfordulhat.

Ugyanez vonatkozik a fekete gazdasagra. Hogy lehet kuzdeni a
fekete gazdasâg ellen? Csak rendôri eszkôzôkkel? A fekete gazdasâg
ellen elsôsorban az adôk ésszerû hatârra valô leszoritâsâval, a kôz-
terhek ésszerû hatârra valô leszoritâsâval lehet kiizdeni, mert egy
bizonyos szinten fôlul az ember bârmire hajlandô, de arra, hogy ilyen
megalâzô feltételek mellett ônmaga megélhetését és a csalâdja megél-
hetését is veszélyeztesse, abba nem hajlandô belemenni.

Nem tudom most az idô rôvidsége miatt mind felsorolni, de aki
veszi a fâradsâgot magânak, lâthatja, hânyfajta prioritâssal kivânunk
mi egyszerre hozzânyùlni az âllami élet minden teriiletéhez, az ùj
alkotmânytôl kezdve a jogâllamisâg egyéb teriiletének az âllamhatalmi
âgak egymâshoz valô viszonyânak a kimunkâlâsân ât. Egy olyan
komplett tervet kivânunk megvalôsitani, ahol egyszerre és lehetôleg
minél rôvidebb idô alatt kell egy gyors vérkeringést meginditani.

Ûgy gondolom, hogy ônôknek joguk van tudni, hogy mi a Fiig-
getlen Kisgazdapârt âllâspontja a magyarsâg ugyét illetôen, mind az
elszakitott teriileteken, mind az emigrâciôt illetôen.

Kezdem az emigrâciôval, ne vegyék rossz néven, de ez egy-
szerûbb.

Az emigrâciôt én ùgy tekintem, mint a magyarsâg kimerithetetlen
aranytartalékât. Nem a zsebûkre gondolok, hanem a tudâsukra, a
nyelvtudâsukra, a szakmai tudâsukra, a szakismeretukre, a kapcsolat-
rendszeriikre, a helyi ismeretukre. Ezek felbecsiilhetetlen kincset
jelentenek a magyarsâg szâmâra. Egyszerûen nem értem, hogy miért
nem aknâztâk ezt ki a korâbbi magyar kormânyok. Azt sem értem,
hogy miért nem kérték ki az ônôk véleményét, amikor valakit alkal-
maztak. Sajnos, azt kell mondanom - ne vegyék rossz néven, én szere-



tem a nyilt beszédet -, mindkét oldalrôl, az anyaorszâg oldalârôl is, és
az emigrâciô oldalârôl is bizony szomyû gikszerek jôttek kôzbe. Ti. a
magyar kormâny mindenkit rôgtôn a magyarsag képviselôjének tekin-
tett, bârmilyen megalapozatlan volt is ez a feltételezés. Ugyanakkor a
masik oldal is igaz, nem tartottak igazan igényt az ônôk munkâjâra,
nem vontâk be igazân, és akiket ônôk tâmogattak, sajnos, azok meg
magyar oldalrôl, nagyon kevés kivételtôl eltekintve, méltatlannak bizo-
nyultak az ônôk tâmogatâsâra.

Ûgy gondolom, hogy ami tôrtént, pl. a magyarsag vâlasztôjogât
illetôen, az egyszerûen az ônôk becsapâsa volt. Ti. ha a Demokrata
Fômm akarta volna, akkor minden tovâbbi nélkiil meg tudta volna
valôsitani, hogy ônôk kapjanak vâlasztôjogot. Ônôk azért nem kaptak
szavazati jogot, mert a Etemokrata Fôrum csùcsvezetôsége egy titkos
paktumot kôtôtt a Szabad Demokratâk vezetôségével. A titkos paktum
keretein belûl âtadtâk a kôztârsasâgi elnôki poziciôt. A liberâlis oldal
részérôl a tôrténelemben egyediilâllô ârulàs volt ez! Becsapâs az anya-
orszâgi magyarsâgnak, az emigréciôs magyarsagnak, az elszakitott
teruleteken élô magyarsâgnak.

Ezek utân én nem engedek "jogâszkodni", ha mi nyerunk, hogy
"mostkérem szépen mennyire szavazhat az, aki nem él az anyaorszâg-
ban, aki nem adôzik" stb. ilyen ellenérvek. Azt kell nézni, hogy mi âll
a magyarsâg érdekében. A magyarsâg érdekében az âll, hogy az eddigi
defenzivâbôl menjûnk ât egy soha nem lâtott, hatalmas ofifenzivâba.
Bizony, kérem, tanuljunk a vilâgban szétszôrôdott zsidô néptôl, aki
nem csak sirânkozott amiatt, hogy szétszôrtâk ôket a vilâgban, hanem
aimak az elônyeit is kiaknâzta. Hât a magyarsâgnak kisebbek a lehetô-
ségei, de még mindig olyan ôriâsak, hogy azt el nem lehet mondani,
csak azt kell lâtni, hogy ezt nem lehet Clevelandbôl irânyitani, nem
lehet Ohiôbôl sem, megnem lehet Torontôbôl sem, meg mit tudom én,
honnan. Sajnos, Kolozsvârrôl sem lehet? "Kérem, ezt a dolgot Buda-
pestrôl kell irânyitani, de ezt végre rendesen meg kell szervezni.

Ha mi megnyeijiik a vâlasztâsokat, mârpedig muszâly megnyer-
niink, mert a magyarsâg olyan szétzilâlt helyzetben van, hogy ha nem
nyeijtik meg, akkor nagyon rôvid idô alatt felmorzsolôdik a magyarsâg
vilâgszerte. Ez nagyon reâlis veszély, s én igérem, hogy elôre
dolgozom. Most dolgozom azon, hogy mi lesz, ha ez bekôvetkezik.

Azelsô hônapbankeresztiil kell vinni a magyarok vâlasztôjogânak
a megadâsât, mert ez hatalmas ôsszetartô erô. Tehât ezt ônôk kész-
pénznek vehetik. Ha azt lâtjâk majd a magyarorszâgi vâlasztâsok
eredményeként, hogy gyôzôtt a Fûggetlen Kisgazdapârt a vele szôvet-



séges kereszténydemokratâkkal, és a Nemzeti Szovetséggel, amelyet
azért hoztunk létre, hogy azokat az erôket, akik nem kivânnak pârt-
ban mûkôdni - mert ugye nem ez az emberek természetes àllapota,
hogy pérttagoknak szulessenek -, szeretnénk egy tâborba, a nemzeti
gondolât diadalra juttatâsa érdekében ôsszefogni, ezekkel egyiitt
igérem, az elsô hônapban ônôknek meg kell kapniuk a vâlasztôjogot!

De ennél tôbbet is meg kell kapniuk, mert én ùgy gondolom, hogy
akkor lesz egységes magyarsàg megteremtésének a lehetôsége, ha azt
mondjuk, hogy minden magyar àllampolgârt megillet, mârmint volt
âllampolgért, minden sziiletett magyart megillet a hazatérés joga.

Ha egyszer egy ilyen biztositék âll a magyarsàg rendeUcezésére,
hogy ôk bârmikor hazatérhetnek az anyaorszâgba, az azt jelenti, hogy
ôk âllandô figyelemmel is kisérik majd az anyaorszâgot. Mindenkinek
megéri, hogy kôzôsen ôvjuk az anyaorszâgot. Mert akkor van egy
hinterland mindenkinek. Bârmi tôrténjék a vilâg bârmely részén,
hazatérhet az, akit érint. Ennek kidolgoztam a szervezeti, technikai
oldalât is. A magyar hagyomânyoknak megfelelôen a nagyobb szét-
szôrôdottsâgù, tehât a vilâgban szerteszôrt magyarsâgnak létre
kivânjuk hozni az ùn. nagytanâcsot, ebben benne lenne a magyar
kormâny is megfigyelôi szinten, ennek a mûkôdési kôltségeit a magyar
âllam oldalârôl biztositandô, és az emigrâciô âltal kiegészitendô, olyan
kôzalapitvânyba kellene foglalni, amely^ akkor is biztositja ennek a
nagytanâcsnak a mûkôdését, ha âtmenetileg, valami gikszer kôvet-
keztében, az anyaorszâgban nem a szamunkra kedvezô kormâny jôime
létre.

Az emigrâciôt illetôen lâtni kell, hogy ott egészen mâs arânyùak a
veszélyek, ott a kipusztitâs tényleges veszélye âll fenn. Oda nagyon
hatârozott anyaorszâgi segitség kell, és ùgy gondolom, hogy sok-sok
tizezer vegyes vâllalatot kell létrehozni. Nagyon sok bankot kell léte-
siteni, ennek az emigrâciôs magyarsâgnak, illetve az elszakitott terii-
leteken levô magyarsâgnak. Kamatmentes vagy nagyon kis jeUcépes
kamatozâsù lehetôséget ad, hogy privatizâciôs felvâsârlâsokat eszkô-
zoljenek, hogy a gazdasâgi vérkeringésbe beépùljenek. Magyarân:
olyan helyzetet kell teremteni, hogy érdemes legyenmagyamak lenm.

Ha nem ilyen helyzet âllfenn, akkor a magyarsâgnak vége.

Egyértelmû, hogy ezt természetesen a tovâbbtanulâs lehetôségét
illetôen is biztositani kell, de sajnos, az emigrâciô talân megérti, talân
nem, nyilvân sokkaljobb helyzetben van ebbôl a szempontbôl, mint az
elszakitott teriileteken levôk, mert ott kérem a tovâbbtanulâs abszolùt
lehetetlen. Tehât ott ùgy kell biztositani a tovâbbtanulâs lehetôségét.



hogy utana lehetôleg ne hagyja ott a sztilôvârosât, a sziilôfalujât.
Nagyon nehéz megtartani a magyarsagot mâr Erdélyben, a Kârpât-
aljân, Szlovékiâban, és igy tovâbb. Elhoztam azokat a dokumentu-
mokat, pl. a szlovâk-magyar alapszerzôdést illetôen, amelybôl ônôk
Mthatjâk, hogy miiyen heroikus kiizdelmet vivott a Fûggetlen Kisgaz-
dapârt. Éppùgy, mint az ukrân-magyar alapszerzôdésnél, amikor ùgy
kellett nekem példâul beszélnem, nem art, ha legalâbb egyszer halljâk,
nem nagyon szîvesen hivatkozom râ, de bizony kérem, kôzben ôkôllel
vert az egyik. A mâsik orditotta a fulembe, hogy "Szétverem a hâjas
pofâdat, te rohadt disznô!" Mert ki mertem éllni az ukrén-magyar
alapszerzôdés ellen, és azt mondtam, hogy ez hazaarulàs. Létniuk kell,
aki veszi a fâradsâgot, pl. elolvassa az én szlovék-magyar alapszerzô
dés kapcsân elmondott beszédemet, felolvassa a bekiabâlasokat, az
lâtja majd, hogy min ment ât ez a Fûggetlen Kisgazdapârt a megala-
kulâsa ôta, hogy tudjon a magyarségon segiteni.

A magyarség most nagyon kritikus helyzetbe kerult, amikor az
egyik oldalon ott van a végveszély lehetôsége, a mâsik oldalon f>edig
egy soha nem lâtott, egy elképesztôen nagyarànyù fellendûlés. De
kérem, ehhez nekûnk a leghatârozottabb magyar ùtra kell âllnunk.
Nekem elfogadhatatlan, hogy mondjuk jôvôre lesz a mi 1100 éves
âllitôlagos honfoglalâsunk ûnnepe és erre az 1100 évre nincsenek
olyan iinnepségek, amelyek az egész vilâg magyarsâgét odavonzanâk.

Még inkabb elfogadhatatlan, hogy nem ismerik el - bar ma mâr
milliô megcâfolhatatlan adat van arra -, hogy a magyarsâg sokkal
régebben van Eurôpa kôzpén, mint 896. Csak utalok a tariki
ungumsre, amely azt mondja, hogy a 896-os csak visszahonfoglalâs
volt. Most bùcsùzott el tôlem a kazah nagykôvet, aki elmondta, hogy
az ô orszâga harmincszor nagyobb, mint a jelenlegi Magyarorszâg, de
ôk konkrétan tudjâk, hogy a magyarsâg egyik tôrzse onnan jôtt a hon-
foglalâshoz, de nem egy honfoglalâs volt, az ô adataik szerint hârom.
Hârom kûlônbozô hullâmban jôttek el onnan a magyarok. Ezek egyér-
telmûen talâlkoznak a tariki ungurus adataival, akik azt mondjâk, pl.
Nagyszebenre, hogy azt a mi Àrpâd vezérûnk alapitotta, a tôrôk levél-
târi adatok szerint, és amelyek ugye mind visszautalnak a 371 kôriili
idôre, hogy akkor volt az elsô honfoglalâs. Mâr akkor letelepedtek
magyarok itt a Kârpât-medence kôzepén.

Mindezt azért mondom el, mert addig a magyarsâg nem tud elôre-
jutni, amig a mùltjât letagadja, illetve affllg a mùltjât fel nem deritik.
Megemlitem, hogy a mùltkor azt hittem, az arcomrôl sûl le a bôr,
amikor a volt antikommunista vilâgliga, a jelenlegi World League for
Freedom and Democracy, soros elnôkeként, késôbb aztân magyar



tagozatânak elnôkeként, részt vettem az ENSZ megalakulâsa 50. év-
fordulôja alkalmâbôl. A vilâgliga, amely 128 orszâgot foglal magâba,
Amerikâbôl csak érdekességképpen emliteném meg, hogy tôbbek
kôzôtt Teller Ede is a tagja ennek a testuletnek. Kérem, ott a francia
kiiliigyi delegâtus elmondta, hogy az ô csalâdjâba is benôsiilt egy
magyar, egy 56-os menekiilt, de az Attila utônevet viselte, és a csalâd
nagy része annyira haragszik Attilâra, a magyar vezérre, hogy csak
ûgy engedte meg a hâzassâgkôtést, hogy. meg kellett véltoztatnia a
magyarunknak a nevét Armanra. A keresztnevét. Az egészet nem azért
mondom el, hogy azon meditâljunk, jôl tette-e, vagy rosszul tette-e,
hogy a mi Attilânk Arman lett. Az érdekes, hogy a franciâk Attilânkat
magyar vezémek tartjâk. Mi pedig csak addig jutottunk el, hogy
hunnak meijiik nevezni. Hogy a hunoknak volt-e kôziik a magyarok-
hoz vagy sem, addig még a legbâtrabb tôrténészeink sem memek
Magyarorszâgon elmermi. Én arra gondolok, hogy egyes românok a
nagy dâk birodalomrôl mondanak mindenfajta képtelenséget, egyes
szlovâkok a nagy morva birodalomrôl, holott ugye minden lehetett ott,
csak morva birodalom nem volt valôszinû, amikor ôk bejôttek. Ok
mind prôbâljâk a vilâggal elhitetni, hogy ôk ténylegesen ott âllam-
alapltô nemzet, és a magyarsâg késôbb behozott, valamiféle szolganép.
Holott ez nem igaz!

Hogy lehet egy orszâgot épiteni, amikor még a mùltunkat sem
meijtik vâllalni? Abbôl indulok ki, ha bârmely rétegét nézem a
magyarsâgnak, csodâlatos tehetségû népet lâtok. Azt hiszem, a fold-
mûvelô, szolônôvesztô a vilâg egyik legtehetségesebb fôldmûvelôje,
szôlônôvesztôje, hihetetlen tapasztalatokkal, csodâlatos fôldekkel, ég-
hajlattal. Csodâlatos lehetôségeink vannak, ott a hâromszôgben, hogy
a szovjet âllamok felé vagy egyéb teriiletekre nagyon nagy ûzleteket
lebonyolithatunk, élelmiszereinket értékesiteni. Nem ârt, ha tudjuk,
hogy nemcsak a Nyugat kapuja vgyunk, hanem a Kelet kapuja is. De
persze azt is tudnunkkell, hogy az egész politikânk kôzéppontjâba kell
âllitanunk, hogy nekiink nem csak az orszâghatâron beliili tiz és fél-
milliô lakosrôl kell gondoskodnunk, hanem a vilâgban szétszôrt
magyarsâgot kell ôsszefogni. Nem beszélni kell, kérem! A beszéddel
semit nem lehet elémi, ezt ténylegesen meg kell valôsitani.

És sohase feledjék, amit befejezésként mindig el szoktam
mondani, ha megtisztelnek a lehetôséggel, hogy Magyarorszâg a fôld-
kerekség egyetlen orszâga, semmilyen mâs orszâg nem hasonlithatô
hozzâ, mert minket ônmagunk hatârai vesznek kôriil!

Ilyen pedig a vilâgon soha, sehol nem volt. Egy négyzetcentiméter
teriilet nincs a mai Magyarorszâg kôriil, ami nem lett volna legalâbb



ezer éven ât szfnmagyar. Egy csodâlatos, adottsâgù orszâg, amely râ-
adâsul Eurôpa mértani kôzéppontjâban fekszik, mert a mi csodélatos
Tokajunk, a Tokaj hegyalja, a Tâlya nevû kôzsége Eurôpa mértani
kôzéppontja. Ne beszéljen nekûnk senki, nekiink, akik Eurôpa mértani
kôzéppontjâban vagyunk, akik évszazadokon keresztiil a vériinket
hullattuk a Nyugat védelmében, hogy minket "elvittek Eurôpâba". A
munkâsaink tehetsége, a mémôkeink, akik segédmunkâs bérért a vilâg
legcsodâlatosabb tervrajzait készitik vagy nézziik meg a mi mûvese-
inket vagy sportolôinkat, a lélekszâmunkhoz képest milyen csodâkat
vittiink végbe. Vagy nézzék a mi gyerekeinket, a pedagôgusainkat, le-
alâzô szolgabérért, éhbérért a vilâg legtehetségesebb gyerekeit nevelik.
De kérem, hogy milyen tehetséges a magyar nép, ezt abbôl lehet a
legjobban lemémi, hogy az ôreg atom- és hidrogéntudôsok kôzôtt a 7
kôziil 4 magyar volt, és itt jâija az a félig vice, félig igazsâg, hogy
âllitôlag tôrvénnyel szabâlyoztâk, hogy csak angolul szabad beszélni az
ûrkutatâsi kôzpontban, mert elôfordult, hogy amikor egy értekezlet
kapcsân a 4 magyar tudôs volt ott, Wi^ner Jenô felvetette a kérdést,
hogy miért ne beszéljûnk magyarul? Es a gépirôk a magnôrôl nem
tudtâk leimi a szoveget, mert ôk angolok voltak. Magyarorszâg
nagyobb nagyhatalom a matematikâban, mint az Észak-Amerikai
Egyesiilt Àllamok meg a volt szovjet utôdâllamok egyuttvéve. A mi
gyerekeinket ha elkiildik egy szâmitôgépes vetélkedôre, akkor meg-
nyerik az ôsszeset, mert olyan csodâlatos alapadottsâgù nép ez a nép,
amelyAmerikânak ilyen tudôsokat tud adni. Hadd mondjam el, hogy a
szivemetbiiszkeség dagasztja, mert ennyi intellektuelt egy csoportban
még soha nem lâttam. Voltam én mâr sok kongresszuson, de ennyi
magas szellemi képzettségû embert egyiitt még nem lâttam.

És eza magyar nép, kérem! A vilâgban szétszôrt magyar nép!
Egyetlen egy dolgot vagyok hajlandô elfogadni, és ezzel zârom a

beszédemet, hogy ennek a magyar népnek tudnia kell, hogy nem a
kôzépkor kôvetkezik. Tudnia kell, hogy nem Afrika kôzepén vagy
szélén levô nép vagyunk. A harmadik évezred, a "csillagkôzi ûrutazâ-
sok kora" kôvetkezik. Az az idôszak, amelynek kialakitâsâban maguk
az amerikaiak vettek részt, akik még nem is léteztek akkor, amikor mi
mâr a vilâg csùcsa kôzelébenvoltunk - Eurôpa kôzepén!

Mâtyâs kirâlyunk idején, meg tôrténelmiink mas dicsô idôszakai-
ban a magyar nép csodâlatos tehetségeket hozott. Ez a nép megint a
vilâg élvonalâba kiizdi majd fel ônmagât!

Ha megtehetjuk, tegytik. Ez az én hitvallàsom!

Ez a Kisgazdapàrt hitvallàsa. Ez a magyar hitvallàs!



Fôt. Dômôtôr Tibor (Akron, Ohio):

AHOGYAZ EMIGRÀCld LÀTJA

Az alâbbiakban az amerikai magyarsâg véleményét ismertette a
magyarorszégi helyzettel kapcsolatban:

VÉLEMÉNYÛNK

1. Magyarorszâgon 1947 ôta nem voltak szabad vàlasztasok. Csak
a Magyarorszâgot megszâllva tartô hatalmak és azok képviselôi
indulhattak a vâlasztâsokon, az âltaluk megalkotott szabâiyok szerint.
Ez a mai napig is igy van Magyarorszâgon (jobboldali vagy szélsô-
jobboldali pârtok nem indulhatnak a magyar vâlasztâsokon).

2. A vâlasztâsok eredménye 1947 ôta a legutolsô magyarorszâgi
vâlasztâsig elôre ismertetve voit. Ez pedig csak ùgy lehetséges, hogy
modem felszereléssel befolyâsoltâk az embereket (râdiô, televlziô,
ùjsâgok) a vâlasztâsok elôtt, alatt és utân.

3. A jelenlegi magyarorszâgi vâlasztâsi rendszer a hatalmon
levôknek és a volt kommunistâknak kedvez.

4. Az 1947 ôta hatalmon levô magyar kormânyok (és ez az 1989
utâni kormânyokra is vonatkozik) nem képviselik a magyarsâg
érdekeit és tovâbbra is a kommimista ideolôgia alapjân gondoUcoznak
és cselekszenek. Ma is a sohasem létezett "magyar partizânokat"
tartjâk hôsôknek és ma is ellenségként kezelik a magyar hadsereg
katonâit, hôseit, mârtiijait, akik életiiket âldo2ââk a mâsodik vilâg-
hâborùban Magyarorszâg szabadsâgâért és fuggetlenségéért. Ez pedig
azt jelenti, hogy a mai magyar kormânyok eUbrdulnak a magyarsâg95
szâzalékâtôl és 5 szâzalék érdekeit képviselik csupân. (Még ma is
âldozatoknak nevezik és ellenségnek tartjâk azt az 50.000 magyar
fiatalt, akik 3 hônap alatt ônkéntjelentkezteka Hunyadi Hadosztâlyok-
ba, hogy tovâbb harcoljanak Magyarorszâg szabadsâgâért, fuggetlensé
géért és egy nagyobb Magyarorszâgért. Még mindig a magyar Dél-
vidéken elpusztitott pârszâz partizân kivégzését tartjâk bûnnek és nem
beszélnek a szerbek âltal kivégzett 50.000 délvidéki magyarrôl.)

5. A teriileti kérdésekben elfoglalt jelenlegi hivatalos magyar
âllâspont nyilt hazaârulâs és nemzetgyalâzâs. Minden nemzet harcol
minden faluért és minden âllampolgârâért, csak a szabadon rânk erô-
szakolt "magyar" kormânyok és fullajtâijaik nem memek beszélni a
magyar sérelmekrôl és fâjdalmakrôl. (Tanulhatnânk a bosnyâkoktôl,
szerbektôl, szlovâkoktôl, românoktôl, horvâtoktôl, ukrânoktôl, de talân
még az izraeliektôl is.)



Mi, magyar emigrànsok ûgy làtjuk, hogy bûn véglegesnek
tekinteni és szerzôdésekben elismerni a jelenlegi magyar hatàrokat,
amely a gyôztesek bosszûjâra és a terrorra lettek alapozva és nenx-
zetkûzi szerzôdésekkel kell visszakôvetelnunk legalàbb az 1941-es
hatàrokat, kôvetelnùnk kell Dél-Erdély és a Bànât egyesitését ônàllô
Erdélyként. Ha màsban nem, ebben minden magyarnak egyet kell
értenie és ezért a célért egyiitt kell dolgoznia a vilàg minden orszàga-
ban és otthon egyarànt.

Minden Magyarorszâgot kôriilvevô eUenséges kormâny hatalmas
pénzekkel segiti emigràciôjânak a sajât javara folytatott tevékenységét,
egyedùl a "magyar kormâny" nevezi szélsôséges elemeknek, fasisztâk-
nak (magyar fasisztâk?) és nâciknak (magyar nâcik?) azokat a magya-
rokat, akik még memek magyarként gondolkodni, élni és tenni! Csak
akkor lesz Magyarorszagnak magyar kormânya, ha ebben a kérdésben
egyetért az emigrâciôval.

6. Megkell bûntetni azokat, akik a magyarsâg ellen vétettek, akâr
szôban, cselekedetben vagy pedig magyar életek megkinzâsâval és
kioltâsâval. Ilyen mùltù embereknek a bortônôkben van a helytik és
nema "magyar kormânyban" és a "magyar képviselôhâzban". Ha lehet
82 éves német katonâkat felelôsségre vonni az 50 éwel ezelôtt elkô-
vetett bûnôkért, akkor a magyar kormânynak felelôsségre kell vonnia a
kommunistâkkal egyiitt dolgozô és ôket kiszolgâlô bûnôsôket. A
magyarsâg ellen elkôvetett bûnôk nem éviilhetnek el sohasem!

7. A magyar kormâny, ha az valôban magyar kormâny, akkor
nyilvânossâgra kell hoznia a hazai kommunista besùgôk és az emigrâ-
ciôs besùgôk névsorât. Ha ezt nem teszi meg, akkor a kormâny is
bûnôs, ha mâsban nem, a bûnôsôk meg nem biintetésében. A magyar
sâg megvetésének kell kisémie az ârulôkat mindeniitt!

8. Meg kell tagadni a kommunistâk âltal felvett és sajât céljaikra
elkôltôtt nemzetkôzi adôssâg visszafizetését. A nemzetkôzi pénzembe-
rek tartottâk életben kôlcsônôkkel a konimunista rendszert, fïzessenek
bûneikért!

9. 1956 tôrténetét ùjra kell értékelni és a harcosokat és bebortôn-
zotteket olyan helyzetbe kell hozni, hogy érezzék; harcnk nem volt
hiâbavalô és a nemzet buszke râjuk és szâmon tartja ôket. Ne irhassa
Magyarorszâg kôztârsasâgi elnôke, akinek nagyon gyanùs a bôrtôn
mùltja, hogy "tôrténelmi jégverés ellen nem lehet életbiztositâst kôtni",
és hogy "én nem tudok segiteni azokon, akik velem egyiitt voltak a
bortônben".



10. A kitiintetéseket a kormâny ne a barâtainak és azoknak oszto-
gassa, akik fenntartjâk a hazugségra és idçgen pénzre épûlt rabszolga-
ségot, hanem azoknak, akik valôban a magyar szabadségért, ftigget-
lenségért és nagyobb és igazabb Magyarorszégért harcoltak!

11. Vissza kell âllitani az igaz magyar tôrténelem ismertetését az
iskolàkban és figyelembe kell venni a legùjabb tôrténelmi kutatâsok
eredményeit a magyar ôsmùltra vonatkozôan. Ne azok iijâk a magyar
tôrténelem kônyveket, akik a kommunista tankônyveket irtâk, és akik
egyszer mâr eladtak a lelkiiket az idegen megszâllô hatalom iigynô-
keinek.

12. Vissza kell âllitani a magyar név tisztasâgât, becsûletét és
fényét. Véleményunk szerint ma Magyarorszâgon minden nemzeti-
ségnek tôbb joga van, mint a magyamak. Magyar példaképeket kell
adni a magyar fiatalsâgnak és tisztelni kell az idegenekbôl magyarrâ
lett vezetôket (Prohâszka Ottokâr, Mindszenty Jôzsef, Ordass Lajos
stb.) Az idegen akkor vâlik magyarrâ, ha tesz valamit a magyarsâgért
és a magyar akkor lesz idegen, amikor mâr semmit sem tesz a
magyarsâgért.

13. Vissza kell âllitani a magyar nyelvet a beszédben, ùjsâgirâs-
ban, râdiô jelenetekben és a televiziôban. Magyarokkal kell megtôl-
teni a Tudomânyos Akadémiât. Egy nemzetet nyelvén keresztiil lehet a
legkônnyebben elpusztitani.

14. Le kell vâltani vezetô tisztségekbôl azokat az idegeneket, akik
nem tudnak magyarrâ vâlni. Româniâban nem lehet egy magyar a
bukaresti televiziô vezetôje, Zâgrâbban egy szerb, Izraelben egy arab,
miért lehet Magyarorszâgon vezetô âllâsban sok idegen?

15. Ûj magyar alkotmânyt kell megteremteni, amely figyelembe
veszi az ezredévekre visszamenô magyar multat éppen ùgy, mint a
magyar jelent és jôvôt. Ne idegen alkotmânyokat kôvessen a magyar,
hanem legyen példamutatô a XXI. szâzadban, mint ahogy volt a Xlll.-
ban vagy a XVI. szâzad folyamân.

16. Erôs magyar hadsereget kell kiépiteni és felszerelni. Ha élet-
ben akarunk maradni, akkor minden magyamak a magyarsâg katonâ-
jâvâ kell vâlnia szellemben, meggyôzôdésben és igazsâgban. Ezért
tudtunk hatalmas dolgokat végrehajtani a tôrténelemben és ezért
tudtunk sokszoros tùlerô felett sokszor gyôzelmeket aratni.

17. A magyar kormâny vonja be dôntéseibe a magyar emigrâciôt.
Kéijen tanâcsot azoktôl, akik tudomânyos eredményeket, gazdasâgi
sikereket, vilâg szintû elismeréseket értek el, akik idegenben fenntar-



tottâk a magyar nyelvet, megôrizték a magyar onludatot, âpoltâk a
magyar irodalom tisztaségat, ùjraértékelték a magyar tôrténelmet,
kitûnô kutatô munkét végeztek és téplâltâk a magyar léleknek ôrôk
tiizét. De ne ûgy, mint a Magyar Kôztârsaség akkori elnôke, Szûrôs
Mâtyâs ùr mondta egy szolgâlatait a magyarsâgnak ingyen felajânlô
professzomak: "Csak kiildje a pénzét professzor ùr, nekùnk van elég
szakemberunk Magyarorszégon" !

Tanulja meg a magyar kormàny, omit mi amerikai magyarok màr
régen megtanultunk, hogy a hit, a munka és az âldozat termi meg
gyUmôîcsét pénzben, fôldi javakban és gazdagsàgban. Ez ugyanigy
van a nemzet életében is!

Csak igy szûlethetik meg és igy tâmadhat fel minden magyar
Magyarorszàga a Kârpât-medencében!

igy làtjukmi ezt, amerikai magyarok!

Kovàch G. Istvàn (Budapest):

A NEMZETKÛZI VALUTAALAP ÉS A VILÀGBANK
MAGYARORSZÀGIDIKTA TÙRÂJA

Engedjék meg, hogy mielôtt elôadâsra keriilô témâm mai
helyzetére râtémék, rôvid visszapillantést tegyek a XXXI. Magyar
Kongresszuson - ugyanitt - 1991. november 29-én elmondott beszé-
demre. Abban az elôadâsban, 4 éwel ezelôtt, - legjobb tudomâsom
szerint - elsônek vetettem fel a kiilfôldi adôssâg visszafïzetésének kér-
dését az erkôlcs és a mindeimapi gyakorlat szemix)ntjâbôl. Ha jôl
tudom, elsônek emlitettem meg a kôlcsônadôk felelôsségét a kôlcsônt
felvevôké mellett. Igaz, hogy azôta nagyon sok viz lefolyt a Dunàn, de
ma ismét ott vannak ugyanazok az orszâgvesztô elvtârs^, akik annak-
idején eUcezdték az orszâg eladôsitàsat, bagôért valô kiârùsitésât és
azôta is folytatjâk. Igaz, hogy az akkori pénzfelvevô Fekete Jànos ma
nem a Magyar Nemzeti Bank alelnôke, hanem csak egy sôtétben
dolgozô tanàcsadôja (azutân lett az, miutân az izraeli Leumi Bank
budapesti fiôkjât csMbe vitte), de famulusa Surànyi Gyôrgy és
ugyanazon a szellemi emlôkôn felnôtt panamai âldiék Bokros Lajos ott
mûkôdnek, mint a Magyar Nemzeti Bank elnôke, illetve mint pénz-
ûgyminiszter. Végtelenûl sajnâlom, ha bârkit érzelmeiben meg-
bântanék, de ebben a kérdésben za-Antall kormânyt még jobban el kell
marasztalnom, mint a mûltbeli vagy jelenlegi kommunistâkat (ami
tulajdonképpen nagyjâbôl ugyanaz). Ezektôl aki mâst vârt vagy naiv
vagy buta volt, de Antalléktôl màst remélt és vârt el az orszâg.



Kezemben van Nâdas Jànosnak egy meghatalmazâsa, hogy a Magyar
Nemzeti Vilâgtanâcs nevében térgyaljak a Nem2Btkôzi Valutaalap és a
Vilâgbank vezetôivel hazânk kiilfôldi adôssâgânak teljes vagy legalâbb
részbeni elengedése, az esetleg fennmaradô tartozâs âtiitemezése,
kamatcsôkkentés és egy, lehetôleg 5 éves, de ha ez nem volna elérhetô,
3 éves moratôrium elérése érdekében. Terveink szerint a moratérium

alatt kamat vagy adôssségtôrlesztés nem tôrténne, a kamatfizetési
kôtelezettség ezalatt az idô alatt szintén sziinetelne. Ezalatt az idô
alatt az orszég levegôhôz jutna és megindulhatna egy gazdaségi
folyamat, ami a késôbbi tôrlesztést lehetôvé tenné. Érintkezésbe léptem
a washingtoni Magyar Kôvetséggel. Ott azt az utasitést kaptam, hogy
egy lépést se tegyiink addig, mig a kôvetség ezt a kérdést Antall
miniszterelnôkkel nem tisztâzta. Jelentkezzem vâlaszért 10-12 nap
mùlva. Jelentkezésemkor a vâlasz az volt, hogy a miniszterelnôk a
legszigorùbban megtilt minden ilyen irânyù lépést az emigrâciô
részérôl. Ha az emigrâciô mégis megkisérelne ilyen irânyù
kezdeményezést, akkor a kormâny mindent megtenne lejâratâsimk
érdekében az Egyesiilt Âllamok kormânyânâl. îgy ez a prôbâlkozâs az
emigrâciô részérôl csirâjâban keriilt elfojtâsra. Nézetem szerint ez volt
az egyik elsô lépés a sok kôziil abban a folyamatos kormânymunkâban,
amelyet mindkét adminisztrâciô a nemzet létérdeke ellen, a
nemzetkôzi karvalytôke érdekében megtett és tesz még ma is.

Sok minden nem volt olyan egyértelmûen tiszta 1991-ben, ami ma
mâr napnâl vilâgosabb tény és csak az nem tud rôla, aki nem akar.
Négy éwel ezelôtti véleményemben tôbbet nyomott a latban banki
mùltam és érzéseim, mint ténybeli tudâsom az IMF (Nemzetkôzi Valu
taalap és a WB (Vilâgbank) hâtterérôl, illetve a vilâg kiilônbôzô, nem
zetkôzi pénziigyi szervezeteinek piszkos manipulâciôirôl és ezek bûn-
ûgyszâmba menô ôsszefonôdâsârôl. Egy ilyen elôadâs keretében képte-
lenség ennek a kérdésnek minden vonatkozâsâba mélyen belemeriilni.
Elégedjûnk meg itt annyival, hogy ez a folyamat hosszù idôvel ezelôtt
kezdôdôtt. Egyik legfontosabb lépése volt az amerikai Fédéral Reserve
Bank létrehozâsa. Errôl tudjuk, hogy sok minden, csak nem fédéral,
hanem ugyanùgy, mint a Londoni Club,-nemzetkôzi magânbankokbôl
âllô tôkés tômôriilés. Egy mâsik fontos eredménye volt a Bank of
England felett valô hatalom megszerzése, majd a nagyobb nemzetkôzi
elfogadâs érdekében az Egyesiilt Nemzetek kebelében megalapitott és
ott mûkôdô IMF és WB létrehozâsa. Nagyon sok gazdasâgi szakember
elôre lâtta ezeknek a gâtlâstalan pénziigyi hiénâknak a céljât. Tôbbek
kôzôttHenryFord, aki kijelentette, hogy; "Ezeknek a pénzembereknek
egyetlen célja a vilâguralom megszerzése kifizethetetlen adôssâgok lét-



rehozâsa âltal". Ez a meglâtés beigazolôdott szôrôl-szôra, mert ezek az
intézmények az adôssâghâlôk kiépîtésével valôségos gyarmatbirodal-
makat épitettek ki az egész fbldôn. Brian fVilshire, "The Fine Print"
dmû kônyvében elmondja, miként sikerak az IMF és a WB hâlôjâba
keriteni oly sok âllamot. "Az energia krizisre hivatkozva (ami termé-
szetesen, mint ma mâr lâtjuk, hazûgség volt) az olajtermelô orszâgok
megsokszoroztâk az olaj ârât. Az ebbôl keletkez^tt nagymennyisségû
lin. petrodollârt alacsony kamatlâbak mellett szinte ràerôszakoltâk a
"fejlôdô orszâgokra". A hetvenes évek vége felé a fejlett orszâgok
pénzugyi politikâja erôsen megemelte a kamatlâbakat pont akkor,
amikor a Harmadik Vilâg ârùcikkeinek az ara leesett. (Lehet ez vélet-
len?) Igy ezeknek az orszâgoknak az adôssâgai emelkedtek ugyan-
akkor, amikor az âllam jôvedelme csôkkent, a bankok pedig besziin-
tették a kôlcsônzést. A befektetô tôke gyakorlatilag kiapadt. Ha egy
nemzet fizetési problémâi miatt az IMF karmaiba keriil, az adôk és a
létfontossâgù cikkek ârai emelkedni fognak, a szociâlis juttatâsok
pedig drasztikus môdon megnyirbâiâsra keriilnek.

James Bavard a Washington] Compétitive Enterprise Institute gaz-
dasagi analistâja (policy analyst) a kôvetkezôképpen ir a Reason maga-
zinban 1989 âprilisâban, ahonnan a ReadeFs Digest 1989 jùniusâban
"The Alarming Truth About the World Bank" cim alatt âtveszi a
cikket. A Vilâgbank (World Bank) egyike a legtitkosabb intézmények-
nek Washingtonban. Egy milliard (billiô) dollârba keriilt az amerikai
adôfizetôknek 1989-ben. Ennek ellenére nagyon kôriilményes volna
kikutatni, miként kôlti ez a bank az adôfizetôk pénzét. De a kôzelmùlt-
ban nyilvânossâgra keriilt bank dokumentumok nagyon lehangolô,
komor képet mutatnak, ami szôges ellentétben âll a bank vezetôinek
nyilatkozataival. A bank milliârdokat kôlcsônôz a Harmadik Vilâg
kommunista kormânyainak, (amelyeknek egy része 1994-ben âtalakult
liberâl-bolsevista kormânyokkâ) eztâltal hozzâsegitették ezeket a kor-
mânyokat sajât népiik rabszolgasorsban tartâsâhoz. A Vilâgbanktôl
rendeikezésre âllô készpénz segitség hozzâsegiti az elnyomô, diktatô-
rikus kormânyokat, hogy politikai és biirokratikus eszkôzôkkel embe-
rek milliârdjainak életét nehezen elviselhetôvé tegye. Egyik példa erre
az ethiopiai Mengistu rezsimnek adott ôtven éves kamatmentes
kôlcsôn. Lehetne még példânak tekinteni Tanzâniât, Indonéziât , Jugo-
szlâviât stb. De azt hiszem, nekiink màgyaroknak nem is kell a
szomszédban példa utân kutatnunk. A bank vezetôsége aszerint
ériékeli alkalmazottait, hogy mennyi kôlcsônt tudnak "kilapâtolni az
ajtôn". James Bovard megemliti, hogy amikor meginteijùolta Tardas
Mariant, aki akkor a Magyar Tudomânyos Akadémia Gazdasâgi Inté-



zetének volt a feje (és aki az ùn. "rendszervâltâs" idején a kommunista
pârt vagyoneiszâmolâsât intézte). Tardes magyarân, kertelés nélkûl
megmondta; "A pénz a kormâny életét tette egyszerûvé. A Bank nem
kôtôtt feltételeket valôdi vâltoztatâsra. Elfogadtak szônoklatokat valôdi
vâltozâsok helyett". Fiiggetlenûl a bank vezetôinek hivatalos kijelen-
téseitôl, a bank sok tisztviselôje tudja, mi megy végbe. Ezek a kommu
nista kormânyok nem engednek a banknak a kulisszâk môgé benézni,
ellenôrizni a kôlcsônôk felhasznâlâsat.

Ezek utân talân nem érdektelen megemliteni az IMF alapokmâ-
nyânak I. cikkét, amely szerint az Alap célja, hogy "elômozditsa a
nemzetko2d pénzugyi egyiittmûkôdést, az àrfolyamok stabilizâlâsât,
elôsegitse a nemzetkôzi kereskedelem nôvekedését, megfelelô bizto-
sitékok ellenében kôlcsônôkkel lehetôvé tegye a csatlakozô orszâgok-
nak, hogy fizetési mérlegzavaraikat olyan intézkedések foganatositésa
nélkiil kiiszôbôljék ki, amelyek kârosan hatnak a nemzeti vagy nem
zetkôzi jôlétre. Az I. cikk a kôvetkezô szavakkal végzôdik: "Az Alap
egész politikâjâban és minden dôntésében maradéktalanul jelen cikk-
ben rôgzitett céloktôl vezérelve jâr el". A WB alapokmânyânak I. cikke
szerint a bank rendeltetése: "a hâborù âltal tônkretett vagy szétzilâlt
gazdasâgok helyreâllitâsa, a termelô eszkôzôk békegazdâlkodâsra valô
visszaâllitâsa, valamint a termelô berendezések és egyéb eszkôzôk
fejlesztésének elôsegitése, a kevésbé fejlett orszâgokban. Ezenkivtil a
tagok termelôeszkôzeinek fejlesztésére, a termelékenység fokozâsâra,
az életszinvonal emelésére és a munkakôrulmények javitésâra kell
irânyulnia. Az I. cikk az IMF végén emlitett hasonlô zaradékkal
végzôdik.

Most pedig vessiink egy pillantâst arra, hogyan alakult hazânk el-
adôsodasa az évek folyamân és az milyen kôvetkezményekkel jârt.

I970.dec.31

Btto kûlf.adôssag

542 milliô $

1975.dec.31. 2 mld "

1978.dec.31.

1984.dec.31.

I987.dec.31.

Btto kfdi adôs.

1989.dec.31. 20 mld $

1992.dec.31

1994.dec.31.

I995.dec.31.

1996. becsles

A reâlbérek 1995-ben 10-12%-kal csôkkentek. A kormâny iskolâ-
kat zârat be. Gyerekek tômegei éhesen mennek iskolâba. Kôrhâzak
sziinnek meg, a szociâlis juttatâsok olyan méretekben csôkkennek,
hogy emberek éheznek, fagynak meg. Gyôgyszereiket nem tudjâk ki-



vâltani. Akulfoldi kezekre jâtszottenergiatermelô vâllalatok a gaz ârât
25, a villany ârât 18%-kal nôvelték és az ôszre mindkét szektorban
tovâbbi 40°/o-os emelést helyeztek kilâtâsba. A munkanélkiiliség
néhâny tizezerrôl majdnem 1 milliôra nôvekedett. Az ipari termelés
30, a mezôgazdasâgi termelés tôbb, mint 40%-kal csôkkent. A
lakossâg fogyasztâsa a legalapvetôbb élelmiszerekben - hùs, cukor, tej
stb. - 30%-!^ esett. A nyugdyasok a kôzel 30%-os inflâciô meliett
14%nyugdîjemelést kaptak. Az Antall kormâny katolikus orvos egész-
ségiigyi minisztere âltal benyùjtott abortusztôrvény kôvetkezménye-
képpen a lakossâg szâma rohamosan csôkken. Ma mâr ott tartunk,
hogy minden évben 50 ezerrel kevesebb magyar van. Persze ez sem a
sotétebb bôrû etnikumot, sem pedig az Ukrajnâbôl, Gruziâbôl, Galîciâ-
bôl bevândorlôk létszâmât nem érinti-. A népesség egészségiigyi
âllapota katasztrôfâlis, a kaktonakôteles fiatalok 30-33%-a alkalmat-
lan katonai szolgâlatra. Az âtlagos életkor kiilônôsen a férfiaknâl
lassan mâr 60 év alâ esik. Az elôjelzések szerint 2005-re 58 év lesz. A
nôk is rohamosan kôzelitik ezt az életkort. A bûnôzés, az alkoholizmus
és az ôngyilkossâg mutatôiban a legelsôk kôzott jârunk a vilâgban. A
lakossâg életszinvonala az 1971-es szîntre sûllyedt. Az ùn. spontân
privatizâciô révén - ami nem volt mâs, mint az âllami vagyon tekin-
télyes részének âtjâtszâsa a kommunista nomenklatura kezére - kb. 4
ezer milliârd Ft. nemzeti vagyon tiint el. Az orszâg kôzvéleményét,
hamis, manipulâlt adatokkal traktâljâk. Az orszâg gazdasâgi helyzete a
két vilâghâborù kôzôtt jobb volt, mint Japâné vagy Finnorszâgé abban
az idôben. Érdemes volna az osszehasonlitâst ma megtenni. Tudo-
mâsul kell venniink, hogy ennek a kormânykoaliciônak eltôkélt
szândéka - és azt, mint mostanâban mondjâk, forgatôkônyv szerint
hajtja végre - az orszâg gazdasâgia tônkretétele és a magyarsâg fizikai,
szisztematikus kiirtâsa. Ennek érdekében élvez a World Bank és az
International Monetary Fund teriileti és tôrvényenkivuliséget, ezért
titkositottâk Surànyiék a kiUfoldi kolcsônôkkel kapcsolatos adatokat,
informâciôkat 20 évre és ezért kellett ôsszecsalni a parlamenti kéthar-
mados tôbbséget. Azért mond le a miniszterelnôk hârom és fél, négy-
milliô, elszakitott teriileten élô magyarrôl, mert egy lelkileg meg-
hasonlott népet kônnyebb kiirtani.

Ha ezt a koaliciôt nem sikerûl rô\>M idôn belill kiebnidalni a

hatalombôl, akkor az orszâg elveszett és a sirgôdrôt a magyar
nemzet kihalt teste felett betemetik.



IV.

KIALLfTASOK

A XXXV. Magyar Kongresszus magyar emigrâciôs, kônyv-,
képzômûvészeti és iparmûvészeti kiâllitâsa a szâllô emeleti helyiségei-
ben 1995. november 24-én, pénteken délutân nyîlt meg. A kiâllitâsok,
amelyek nagy lâtogatottsâgnak ôrvendtek, pénteken este és szombaton
egész nap âlltak a nagy kôzônség rendelkezésére.

Panajoth Zoltànné, kôltô, az Àrpâd Akadémia rendes tagja, a
kôvetkezô szavakkai nyitotta meg a kiâllitésokat:

"A Magyar Kongresszus vezetôsége nevében szeretettel kôszôntôm
kedves mindannyiukat: az itt megjelent irôkat, kôltôket, a hit- és szak-
tudomânyok mûvelôit, ùjsâglrôkat, szerkesztôket és lapkiadôkat.
Mindazokat, akiknek kôszônhetô, hogy vannak még ùjabb korù irâsa-
ink, konyveink, ùjsâgjaink. Az ô érdemtik, hogy îrésaik éltal magyar
nyelvunk megmaradhat a most feinôvekvô és az elkôvetkezô nemzedé-
kek szâmâra. Ezért mindenkor hélàs kôszonet illeti ôket.

Mielôtt a bemutatâsokra keriilne sor, emiékezziink meg

Dr. Somogyi Ferenc professzorrôl,
tôrténész szaktudôsrôl,

volt orszâggyûlési képviselôrôl,
az Arpâd Akadémia einôkérôl és fôtitkarârôl,

aki ezen az estén mâr nem lehet kôzôttunk. Emlékére idézem azt a

néhâny sort, amelyet életrajzébôl vettem, hûséges, szeretô hitvese,
Sarolta bùcsùzô gondolatât:

"Egy lànglelku magyar, kivàlô tudôs
tért meg az ôrôk hazâba -

spôtolhatatlan urt hagyott maga utàn".

Ezt az ûrt, ezt a hiânyt érezziik ât most itt ezen az estén

Nyuqodiék csendes békében!



A bemutatâsokat kezdeném dr. Nàdas Gyulàval, az Ârpâd
Kônyvkiadô Vâllalat tulajdonosâval, ùg\' is, mint a Magjar Kong-
resszus vezetôjével, akit természetesen mindenki ismer, hiszen hosszù
évek ôta ô a konyvkiâllîtâsok megrendezôje. Az ô és hûséges segitô

târsa, leanya, dr. Ludànyi Andràsné Nàdas Jidiamia elôkészîtô
munkâja eredményezi évrôl-évre ezt a nagyszerû kônyvkiàlHtést.

Mielôtt a tovâbbiakra témék ât, egy kônyvet kivânok kûlôn is
megemliteni; a KRÔNIKAT, a Magyar Talâlkozôk értékes beszâmolô-
jât, amelyet 34 éven ât Dr. Somogyi Ferenc Dr. Nàdas Jànos-
sal szerkesztett.

Jânos halâla ôta Dr. Nàdas Rôzsa és Dr. Somogyi Ferenc
professzor folytattâk ezt a kitûnô, magyar jôvônkre nézve maradandô
munkât. Mindketten gyengiilô egészséggel, de kitartô lelkierôvel és
erôs akarattal elérték, hogy a KRÔNIKA tovâbbra is megjelenhetett.

A magyarok Istenének àldàsa legyen mind az élôkôn, mind
azokon, akikmàr nem lehetnek kôzôttûnk".

Ezutân sorra kôvetkeztek a személyesen megjelent irôk, kôitôk,
lapszerkesztôk és kiadôk: Abelovszky Eliz, dr. Bakô Elemér, dr.
Bernhardt Béla, Bessenyei Agnes, Bessenyei Làszlô, Buzàné Ormai
lldikô, Haralyi Eejér Pàl, Kiràly B. Izabella, dr. vitéz Lengyel
Alfonz, Molnàr Viktor, ft. dr. Miskolczy Kàlmàn, Môzsi Ferenc, Jî.
Mustos Istvàn, Nagy Annamària, Ràcz Marra, Ruttkay Arnold,
Somogyi F.Lél, SoôsJôzsef, Stirling Gyôrgy, Stirling Gyôrgyné Tàrczy
Kovàcs Erzsébet, Tchou Erzsébet.

A tovâbbiakban Kûr Csaba (Warren, Ohio) szobrâszmûvész, az
Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak elnôke rendezésében a
képzô- és iparmûvészeti kiâllitâs az ô szaktudâsât és hozzâértését
dicséri.

A kiâllitô mûvészek kôziil kûlôn ki kell emelnûnk Kûr Csaba

szoborcsoportozatât és kitûnô festményeit, Nèmeth Edit nôvér
nagyszerû magyar motivumu kézimunkâit, Szakàllas Làszlô mesteri
fémvereteit, valamint Dosa Margit remekbe készûlt porcelânjait.

Mind a kônyvkiâllitâs, mind a képzô- és iparmûvészeti kiâllitâs
sok lâtogatôt vonzott.
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Kùr Csaba a képzômùvészeti és iparmûvészeti kiàllitàs
rendezôje bemutatja a mûvészeket.

(Szent Kirâlyi Gyôïgy)
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Ft. Tempfli Jôzsefnagyvàradimegyés pûspôka kiàlUtàson.

(Szent Kirâlyi Gyôrgy)



IRODALMI ES MUVESZEST

A XXXV. Magyar Kongresszus irodalmi és muvészestjére a
kiâllitasok iinnepélyes megnyitâsa utân, november 24-én, pénteken
este 7 ôra tâjban a széllô nagytermében keriilt sor, amelyre Cleveland
vârosâbôl és komyékérôl mintegy 600 magyar gyûlt ôssze. A
megjelenteket Abelovszky Eliz (Worthington, OH), az Àrpâd
Akadémia rendes tagja, mint mûsorvezetô kôszôntôtte, aki az est
minden szereplôjét kiilôn-kulôn is bemutatta, majd az egyes mûsor-
szâmok kôzott szellemes, vidâm vagy meghatô ôsszekôtô szôveget is
mondott.

Abelovszky Eliz (Worthington, OH):

KÔSZÔNTÔ

Szeretettel iidvozlôm Ônôket a 35. Irodalmi Esten. Kôszônjiik,
hogy ilyen szép szâmmal eljôttek. Mindenek elôtt szeretnék néhâny
kôszônô szôt mondani dr. Nàdas Rôzsànak, aki Gyulàval és hûséges
munkatàrsaival immâr a 35. Magyar Talâlkozôt és Irodalmi Estet
rendezte meg, s még a szivmûtét sem tudta megakadâlyozni abban,
hogy ebben az évben is ezt a munkât kitûnôen elvégezze.

Megnyitô szavaim nem egyetlen témakôrben mozognak, mert tôbb
félérôl is beszélniink kell. Népiink irodâîmâban mindig jelen van a
nemzet problémâja is, ami talân sohasem volt tôbb rétû, mint napja-
inkban. Pl. ha most valaki berontana ebbe a terembe, s ezt kiâltanâ:
"Borzasztô hirem van! Elsiillyedt Hajduszoboszlô! Mind a 25 ezer
lakosa meghalt". Talân szôhoz sem jutnânk a rémiilettôl, ha
elhinnénk.

Most én vagyok ez a himôk, mert bâr nem fizikai értelemben, de
ez a hir igaz. Magyarorszâgon minden évben eltûnik egy Hajdu
szoboszlô, egy 20-25 ezer lakosù vârosnak megfelelô embercsoport.
Ugyanis, ennyivel csôkken a magyar nemzet lélekszâma - évente!

A Râkosi-rendszer rémuralma alatt sokan voltak, akik a vészesen
alacsony sziiletési arânyszâmra még kôltôi szavakban is talâltak
mentséget: "Ne sziilj rabot, te szûz, anya ne szoptass csecsemôt..." De



Arany Jânos csodâlatos szavai nem a népszaporulat, hanem a zsar-
noksâg ellen beszélnek. Ma ismét szabad a magyar nép és remélhetô-
leg a fojtogatô szegénység is hamarosan megszûnik, tehât ma azt a
kôltôt kell idézni, aki ezt mondja: "Szeressetek és szuljetek, Jobb
jôvôre készuljetek".

Itt az ideje azonban, hogy râdôbbenjiink, nekiink is tenni kell
valamit. Pl. egy keresztsziilô-mozgalom, amelyen keresztiil kereszt-
sziilôséget vâllalnânk olyan csalâdokban, ahol 3 vagy annal tôbb
gyermek van. Mâr havi 15-20 dollârral, néha egykis ruhacsomaggal,
- ami jôminôségû hasznâlt gyermekruha is lehet - sokat segithetnénk
és orômet szereznénk gyarapodô csalâdoknak. Csak néhâny, hazâja
sorsât szivén viselô barét kellene, aki ennek megszervezésében
lelkesen segitene!

Nyilvân mâsoktôl is megkérdezték mâr kiilfbldon: Miért olyan
fontes a magyaroknak az irodalom, kôltészet és a jô zene? Kodàly
Zoltân oktatô szavai szerint kb. igy vâlaszolok mindig; Azért fontes,
mert az irodalom, a kôltészet és jô zene nélkiil egy olyan embertipust
termelnénk ki, amely az élet értelmét ott nem keresi mâr, ahol az a
lélek embere szamâra kezdôdik. Gârdonyi Géza szerint "a meghalt
irôk ùgy mentek el tôliink, mint a mesebeli tiindérleâny a râbukkanô
pâsztorfiù elôl: a viragos réten ottmaradt a selymes tundérfâtyol". Ez a
ttindérfâtyol a szépirodalom, s alkotôi olyan kincseket hagytak rânk,
amelyektôl egyetlen megszâllô hatalom sem tudna megfosztani, de
tékozlô fiakkâ lennénk, ha abbahagynânk mûvelni vagy tovâbbadni
azt. A magyar nyelv kivâlôan alkalmas a szépirodalom mûvelésére.
Ùgy tud elmondaini orômet, bânatot, multat, jôvôt, jô célokat, hogy a
jôtollù irô prôfétâvâ, mûve gyakran nemzeti imâdsâggà vàlik. Mind-
nyâjan ismerunk ilyen irôkat és mûveket, de sokak szerint ez a kûl-
foldôn élôk szâmâra mâr elvesziti erejét.

A "Szôzat" kôltôje a bôlcsôtôl a koporsôig tartô honfi hûséget igy
fejezi ki, hogy "itt élned, halnod kell". De szerintem, sokan vagjmnk,
akik csak fizikailag hagytuk el Magyarorszâgot, tehât szâmunkra ezt
uzeni a kôltô; - bârhol éijen is utol a halâl - "Hazàdnak rendûletlenUl
légy hive..." —Egy felvidéki kôltô rôvid versében egyszerû szavakkal
ir le olyan dôbbenetes igazsâgot, ami benniinket, amerikai magyaro-
kat is gondolkodâsra és tôbb felelôsségvâllalâsra kényszerit:

"Az unokàk nônek, az unokàk tanulnak,
Es a nagysziilôk beszélni tanulnak...
Az unokàk nyelvén ".



Ennél egyszerûbben nem lehetne elmondani nemzeti tragédiât\
*

Hâla Istennek, egyre tôbben vagyunk, akik szinte a rôgeszme
fogalméig dolgozunk a magyar egységért. Most csak annyit mondok
el, ônmagunkat erôsitendô, hogy buzgô igyekezetunk elôkelô
tàrsasâgba sodor. Jézus mondja; "Minden orszàg, amely ônmagàval
meghasonlott, elpusztul"...Tehéi egységre tôrekvésiink nemzetmeg-
tartô erôket hordoz magaban! Kossuth mondta: "Oly hatalmasnak
képzelem én ezt a népet, ki ha felkél és ôsszetart, a recsegve
alâzuhanô égboltozatot is képesfônntartani erôs karjaival".

*

Mindnyàjan tudjuk, hogy hazànk kôzeli szomszédsàgàban - de
talàn az egész vilâgfelett is - recseg az égbolt. De ha a hazai és az ôt-
vilàgrész magyarsâga "felkél és ôsszetart". hazànk biztonsàgos sziget
lesz a fenyegetô ùj kâosz hâborgô tengerén!

Azt hiszem, mindenki emiékszik még kôzépiskolâs korâbôl Scilla
és Charibdis ôkori mondâjâra. Az egyik egy veszélyes tenger-ôrvény, a
mâsik egy nagy kiteijedésû, nagy részben tenger alatti sziklacsoport.
Azôkorihajôsok ismerték ezeket és nagy ôvatosséggal eveztek ât a két
veszély kôzott. Késôbb, âtvitt értelemben is hasznâltuk pedagôgiai
munkânkban, mint pl. a "megengedés Scillâja és a tiltés Charibdisze".
Azonban ez az ismeret meseszerû volt szamomra mindaddig, amig
egyszer, mint turisték, éthajôztunk Olaszorszâgbôl, Reggio-Calabriâ-
bôl, Messinâba, Sziciliâba. A nyilt tengerre érve, egyszerre csak el-
hallgattak a komphajô zajos motorai, ami veszélyekhez szokott ideg-
rendszeremnek nemjelentettjôt. Odamentem az egyik hajôs tiszthez és
megkérdeztem, hogy mit jelent ez? Nagyon udvariasan igy felelt:
Ahogy a hôlgy azt nyilvân tudja, most hajôzunk ét Scilla és Charibdis
kôzott és a tenger mai âllap)Ota megkivânja, hogy révkalauz vezessen
ât". Odamutatott az elôttiink haladô hôfehér kis motoros hajôra, amely
szinte nyilegyenesen vontatta Messina felé az ôriâsi komphajôt. Mikor
tùljutottunk a veszélyes zônân, ùjra zùgni kezdett minden motor, a
révkalauz vidâm karlengetéssel elkôszônt, s visszafordult Reggio-
Calabria felé.

Azert mondtam el ezt a kis tôrténetet ônôknek, mert ùgy érzem,
hogy szûlôhazânk veszélyes zônâk kôzott lesz kénytelen âthajôzni az
elkôvetkezô években. Sok révkalauzra lerme sziikség, akik a tudas, a
tapasztalat, a hazaszeretet és az ôszinte barâti segitség ôsszefonôdâk-



val âtvezetik tétovân lâbadozô hazânkat a râ leselkedô veszedelmek

kôzôtt.

A modem pszicholôgusok szerint azért van annyi stress-probléma
a vilâgban, mert idegrendszeriink alkalmazkodô képessége nom
vâltozott a kôkorszak ôta. A kiilvilâgbôl érkezô stress viszont
megsokszorozôdott. Felteszem a kérdést: Vajon az emberiség morâlis
felfogâsa vâltozott-e a kôkorszak ôta? Enfgedjék meg, hogy sajât rôvid
versemet hasznâljam valaszként:

Titok.

Legyen nyilvànvalô végre màr a titok,
hogy a kôbaltàtôl az atombombàig
csak a gyilok
vâltozott meg....
....az ôsztôn a régi....

Egy francia tôrténész mondta rôlunk: "A magyar nemzet a
hôsiesség és a lelki nagysàg arisztokrâciâja..." Higgyiik el neki, mert
nem sokszor dicsémek benniinket a franciâk. A magyarsâg lelki
nagysâgâban valôban a nemes nép morâlis ereje dominait, ami
nemcsak nemzet-megtartô erô, hanem értékes jellemvonâsa azoknak
az egyéneknek, akikbôl a nemzet ôsszetevôdôtt. Ettôl akarta a letunt
rendszer megfosztani nemzetiinket, mert legyôzhetetlenségiink évez-
redes alapja is ez. Ennek az erkôlcsi nagysâgnak kôszônhetô, hogy
"megfogyva bàr, de tôrve nem, él nemzet e Hazân".

Babits Mihàly mondta, hogy "bizonyos tôrténelmi kategôriâkban a
nemzet csak néhâny fo". S Babitsnak igaza van. Ez az a néhâny jô
hazafi, aki szivén viseli hazâja, népe sorsât, s mindeniitt, ahol erre
alkalma nyilik, dolgozik érte. Bôlcsen, bâtran! S gyakran a szimultân
sakkmérkôzést jâtszô sakkbajnokok elÔrelâtâsâval. - Mi, akik itt
vagyunk, hatalmas nemzetfelemelô munkâra lehetnénk képesek.
Higgyék el, csodâkat is mûvelhetnénk. Sajât tapasztalatombôl is
mondhatnék néhâny példât, hogy mire képes egyetlenegy ember, ha
akaratât és hazaszeretetét tettekké formâlja!

Néptinket 500 éve elnyomta, kizsâkmânyolta, fizikai, szellemi és
tôrténelmi kincseitôl megfosztotta vâltakozô idegen hatalom. Ha a
tragédiâk szemszôgébôl nézzuk népunket, akkor az a csoda, hogy
létezik még ilyen-amilyen magyarsâg. De ha igazi és dicsôséges
tôrténelme kôsziklâjâra âllltjuk fel a mai magyar népet, akkor lassan-
ként magâra talâl, és a jelenkori magyarsâg - multjânak megfelelô -
dicsô jôvôt épit fel magânak.



A Magyar Târsasâg mindenkori programjâra az volt jellemzô,
hogy egyetemes magyarsâgban gondolkodott. Az ôtvilâgrészre
kiteijedô "szellemi haza" mindig a tôrténelmi Magyarorszâg volt,...
ami az irott tôrténelemben is 1100 év ôta a mi hazânk. De vannak

tudôsok, akik csontot, kôvet, arany és bronz térgyakat faggatva,
bizonyitva lâtjàk, hogy sok ezer éve éliink a Kârpât-medencében.
Tehât nirtcsJogunk lemondani rôla - sohasem!

Hosszù utat kell végigjâmi, dolgozni, harcolni a torzhatâr môgé
kényszeritett magyarségért, kôltôi szavakkal, bôlcs âllamférfiui képes-
ségekkel, okos érvekkel, joggal, hogy sohase némuljon cl ajkukon a
magyar szô.

Hirdessiik mindeniitt: a trianoni békeszerzôdés, a màsodik vilâg-
hâborù utâni szerzôdés, az ENSZ ide vonatkozô alapokmanya, a
Helsinki egyezmény, mindegyik biztositja testvéreink anyanyelvhez
valô jogât. Nekunk ezeknek a jogoknak a realizâlasâért kell
kuzdenunk. Tudnunk kell, ha Trianon âtka addig tart, mint a tôrôk
hôdoltség, a magyar nyelv, a kultûra és nemzeti ôntudat nélkiil eltûnik,
beolvad a magyar nemzettestrôl erôszakkal elszakitott tôbb milliônyi
magyar. Azok a magyarok is, akik kôziil sokan még ma is âldozatosan
vâllaljâk magyarségukat.

Keményen harcolnunk kell jogaikérL és tudni: mint minden harc-
ban, ùgy ebben is a gyôzelmet nem pôtolja semmi.

Magyarorszâg NATO tagsâga kôzeli reménység, ami megsziinteti
katonai erôtlenségimket. Az Egyesûlt Eurôpa tagjâvâ lenni is reâlis
remény. Ha az eurôpai egység létrejôn, a hatârok elmosôdnak, ùgy,
mint Amerikâban, de a nyelv megmarad. A nyelv jobban kôtôdôtt a
magyarsâghoz, mint a fold, amelyen élt. Vitte magâval, mint
legdrâgâbb kincsét és megôrizta évezredek viharâban is.

Sokezer éves nyelvunk és kultùrànk megmaradàsàért kell harcol
nunk, olyan érvekkel, tôrténelmi és kulturàlis adatokkal, hogy mint az
emberiség kôzkincsét, az Egyesûlt Nemzetek Szôvetsége (UN) is
védelem alâ helyezze\

Hirdetni kell az egyetemes magyarsâg és a vilâg népei elôtt, hogy
van benniink élni hit, jog és erô!

Elsôként a kitûnô Mindszenty Kamarakôrus magyar énekszâ-
maival szerepelt, Seefeld Klâra vezényelt, Peller Miklôsnak, az Àrpâd
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A Mindszenty kamarakôrus. VezényelSeefeldKlàra.
(Szent Kirâlyi Gyôrgy)

Akadémia mûvészeti fôosztâlya rendes tagjânak mûvészi zongora-
kiséretével.

Ezutan Dr. Bakô Elemér (Silversprings MD) "Magyar Talâlkozô,
Cleveland, 1972." cimmel alapos, nagy koriiltekintéssel ôssze-
vâlogatott megnyitô megemlékezését hallottuk, amelyet a hallgatôsâg
meleg tapsa kisért.

A megnyitô utân Marczi Zoltân (Cinciimati, OH) zongoramûvész,
az Ârpâd Akadémia mûvészeti foosztâlyânak rendes tagja, "Mozart
Esz-dur" zongoraversenyének elsô tételét mutatta be nagy mûvészettel
és le nem irhatô sikerrel.

Ft. Tempjli Jôzsef nagyvâradi megyéspiispôk szôzatât a kulfôldi
magyarsâghoz, feszult figyelem kisérte, amely a lelket mélyen
megkapô és erôsen elgondolkoztatô elôadâs volt

Erdôs Irma (Svedala, Svédorszâg), az egykori marosvâsârhelyi
Székely Szinhâz volt mûvésznôje "Eretnek ima" cimmel a hazaiïas
magyar kôltészet gyôngyszemeibôl nagy és ôszinte âtéléssel adott elô.



s.
Marczi Zoltàn zongoramûvész és dr. Hasznos Miklôs orszdggyulési képviselô.

(Somogyi Lél)
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Ruttkay Arnold elôadàsa az Irodalmi és Mûvészesten. (Soôs JôzseJ)



Az Irodalmi és Mûvészest szerepîôi.



Stirlingné Tàrczy Kovàcs Erzsébet énekmûvésznô (Arlington,
VA) gyônyôrû diszmagyarban lépett fel, a mùlt dalaibôl énekelt nagy
sikerrel. ^ngorân kisérte Marczi Zoltàn.

* * *

Môzsi Ferenc kôltô egy versét mutatta be.

Môzsi Ferenc (Chicago, IL):

TÛKÔRVERS!

mintha dicsfény...
"mert a gyûlôlet gyûlôlete

az igazi haditett..."(Somlyô Gy.)

végtil is miért ne szerethetnénk
ellenfeleinket még az ellentétek is inkâbb
egy tàborba vonzanak

teljes lényemmel akarom élvezni
a Mônbôzôséget

a gyûlôlet fustjénél
konzervâlôdik az ember és lassacskân megtanul
reménytelenûl szeretni màr ezért
érdemes lehunyt sziwel élni hogy
azoknak is megbocsâthassunk akik
nem kôvettek el ellenùnk semmit sem

és ez a valami
emelt tekintettel jâmi mintha
dicsfény ôvezhetné homlokunkat
begyujteni az ôsszes nemlétezô érdemrendet
és mâmorosan gôgicsélni az ôsszekoccanô
vélemények harangjâtékâban

barétaim mâr a mésodik felvonâsnak is vége
higgyétek el nem csak kinyitni kell tudni az ablakot
nyikorgô ajtôkat hanem târva is hagyni
az egyre szaporâbban kopogtatô
leUdismeret elôtt...



Czôvek Istvàn (Altadena, CA) -operaénekes, utolérhetetlen
mûvészettel Dankô Pista legszebb nôtàival hôditotta meg a kôzônséget.

Ft. Mustos Istvàn, Sch.P. (Passaic, NJ) "Megemlékezés Koszto-
lânyi Dezsôrôl" cimmel - mint mindig - alapos, komoly felkésziiltsé-
get mutatô, magasszinvonalù, mélyen szântô, tanulsàgos irodalmi
elôadâsâval nagy sikert aratott.

Ft. Mustos Istvàn, Sch.P. (Passaic, New Jersey);

MEGEMLÉKEZÉS KOSZTOLÂNYI DEZSÔRÔL
A két vilâghâborù kôzôtti szomorù idôk egyik leginkâbb elfelejtett

irôja-kôltôje az a Kosztolânyi Dezsô (1885- ), aki a maga életének,
hosszû, fâjdalmas betegségének tisztitô tûzében élte ât, dolgozta fel és
kereste a maga môdjân az orvosiâst nemcsak a sajât maga életben
megélt, ùjra és ùjra tudatositott emberi tragédiâkra, hanem sajât
népével, egy egész nemzettel egytitt érzett sorscsapâsokra is. Amikor
egy, a magyarsâg szempontjâbôl igencsak szomorù évszâzad végéhez
kôzeledùnk, szinte becstiletbeli kôtelességunknek érezziik azt, hogy
emlékezzunk egy olyan magyar irôrôl, aki a lirikus kôltô érzékeny-
ségével, a becsiiletes ùjsâgirô alapossâgâval és egy mûvész, magyar
lélek kifejezô erejével lett megôrôkltôje kora hangulatânak, belsô
kiizdelmeinek, nem egyszer az egyén és a kozôsségszenvedésének.

Az igaz, hogyKosztolânyi sohasem akart prôfétai lelkek példâjâra
egy nemzet leUdismeretének vagy lelki vilâgânak kifejezôje lenni (erre
abban az idôben nem egy kortârsa az irott szô tôbb mûfajâban inkâbb
vâllalkozott), lirâjât, novellâit, regényeit és az ezeken keresztul
kifejezett élményvilâgot csak akkor értékelhetjiik igazân, ha azt a
kôltôt igyekszunk benne tisztelni, aki voit: korânak gyermeke, korât
szolgâlô Irô, aki szivesen rejtôzôtt volna a leirt sorok diszletei môgôtt,
de tudta azt, hogy az irô valôjâban sohasem adhat olvasôinak
kevesebbet, mint teljes, ôszinte ônmagât. Tudta azt, hogy a huszas-
harmincas évek zagyva ellenmondâsaiban csak az igazsâgnak,
ôszinteségnek és a jôszândéknak van idôtâllô ereje. Tudta azt, hogy
milyen értéke van a szép magyar szônak, de erôsebb a becsulete,
gyôgyitô ereje a kimondott, leirt igazsâgnak. Legyen ez az ôszinte szô
egy élmény, egy fâjdalom, egy birâlat igazsâga, mindeztôbbet ér, mint
a sokszor mesterkélt, tires buzditâsok, szinhâzias jelszavak ismé-
telgetése. Ô ezt tudta ésbecsiilettel tette dolgait e meggyôzôdés szerint.



Olyan korban élt, ahol volt bôven ok a panaszra, az egyén, az
egész nemzet részérôl, olyan idôk jârtak akkor hazânkban, hogy szinte
"divatos" volt elkeseredni, sôtét hangû, szomorù lîrât hangszerelni,
prôzât Imi keserû, ônmarcangolô vagy éppen élesen blrâlgatô hangon.
Ettôl a hangulattôl ô sem volt teljesen mentes, egy megtépâzott nemzet
kisérelte meg a talpra âllést, kereste ùjra ônmagât. Aki egytitt érzett
ezzel a néppel - és kôltônk ilyen volt -, annak egyéni életében, lelkében
kellett megharcolnia azt, amiért egy nemzet harcolt egy orszâg
tôrténelmi tâvlataiban.

Kosztolânyitôl nem vârhattâk olvasôi, hogy harcos vezércikkek
irôjaként képviselje a nemzet jogos panaszait. Voltak, akiktôl ezt vârta
a sors. Nem vârhattâk az olvasôk azt sem, hogy egy megùjulô nemzet
egyik szellemi vezetôjeként gyûjtson fâklyât a csillagtalan éjszakâban.
A vallâsi értékeket tanitô vezetôk sem tudhattâk ôt soraik kôzôtt.
Kosztolânyi becsiiletes magyarsâgâval, az igazsâghoz valô hûségével
és élményvilâgânak ôszinteségével felel meg annak a kihivâsnak,
amelyre kora minden tollforgatô emberének, mûvészének, politi-
kusânak kellett felelnie. Mûveivel éppen azért.

Novellâiban azokat a jellemeket, helyzeteket rôgzlti, amelyekkel a
mindennapi élet szurke orszâgùtjain talâlkozik naponta: érdekli ôt a
beteg, a szenvedô, a nélkûlôzô sorsa. A mindennapi élet jelentéktelen
eseményeit leirâsâval, sokszor szûkszavù, a lényeget megragadô egy-
egy mondattal teszi a leirt eseményt érdekessé, az emberi sorsok "le-
rajzolâsât" érdekessé, az olvasô érdeklôdését felkeltôvé. A leirt
eseményeknek meghatârozza azt a hangulatât, amely inkâbb a lirikus
mestersége, mint a prôzairô feladata (lâsd pl. a "Bûbâjosok" cimû
novellâs kôtetét, amely a lirai élmények novellâs vâltozata). A
szereplôk kisemberek, azok "kis vilâga", de akikrôl ir, és ahogyan ir,
fontosakkâ vâinak a maguk egyszerû életében, az olvasô elôtt is
fontossâ vâlnak a maguk sokszor rokonszenvre vâgyô môdjân. Az
"Esti Komél" cimû elbeszélés-gyûjteményben mâr nemcsak az irô
vâlasztott alakjaival, hanem magâval az irôval, az ônéletrajzât sejtetô
irô vallomâsaival talâlkozunk.

Az irô regényei is lirikust mutatnak be: prôzâban. Elsô regényé-
ben, a "Nérô, a véres kôltô" (1922) cimû irâsâban a régi Rôma
diktâtorât âllitja olvasôi elé, akivel a bolcs Seneca âll szemben, de
valôjâban egy vilâgpolitikai diktatûra értelmetlensége rajzolôdik ki a
sorok kôzôtt, amelyben az erôszak veszt ûtkôzetet a jôzan észjavâra. A
"Pacsirta" cimû kisregényben (1924) ùjra a magyar, korabeli valô-
sâggal viaskodik, az élet kicsinyes kérdéseihez nyùl egy kôltô nagy-
szerû érzékével. Korrajz, szinte hideg tanulmâny rejtôzik az "Édes



Anna" (1926) tragikus végû soraiban. Egy "mélylélektani" jelenség
gondos leirâsa, amelyben tùlzâs lenne tôbbet keresni, mint amit az irô
akart: egy személy, egy csalâd tragikuma egy târsadalom torténel-
mének szomorù idôszakâban. Az "Aranysârkâny" (1925) clmû regény
a kisvârosok sokszor ismétlôdô tragédiâibôl ôrokit meg egyet: a
csalôdâst, az élet sivârsâgât tovâbb nem tûrô egyén ôngyilkossâga. Az
"aranysârkâny" ha dlszes is, ha a magasba is tor, mire ùjra a foldre
esik, csak foszlânyait talâljuk, - akik talajukat vesztve a repulô
sârkânyt nézik, sokszor nem bimak a valôsâggal megbirkôzni. Sorsuk
elkeriilhetetlenul tragikus.

Kosztolânyi életmûve nem maradt hatâs nélkiil a modem magyar
irodalomban. Nyelvének tisztasâga, lirâjânak sokszor borongôs,
sokszor lemondô hangulata mellett ott volt valami nagyonis emberi,
megragadô, megfogô, meghatô: felhivta figyelmunket arra a magyar
sorsra, mely nem maradhat az âbrândozâsok, az âlomképek szintjén; a
sajât sorsân, a sajât betegségén, nehézségein, szenvedésein keresztiil
vezet minket arra, hogyjobban meglâssuk az élet mindennapi, igazibb
valôsâgât. A szenvedés is, a betegség is valôsâg, és ha ezekkel a
valôsâgok sikjân tudunk szembenézni, akkor kevesebb csalôdâs ér,
akkor tôbb inditékot kaphatunk a cselekvésre, megtalâlhatjuk az
"emberi nagysâg" titkosabb rejtekét;

"Kések kôzôtt, a végzet a vàllamon,
téged dalollak, még nyomorékul le,
szàj nélkiil is, szâjamba sebbel,
emberi nagysâg". ("Februâri Ôda 1934)

Talân nem a magyar klasszikusok ércbe kivânkozô soraival, talân
nem korânak szâzezreket lelkesitô programverseivel, talân nem a
"nagyregények" ôrôk értékû jellemrajzaival, de a kôltô tiszta magyar
nyelvén, az igazmondâs és az igaz élmények nagyszerû erejével élt,
szenvedett, érzett és egyiitt érzett a szenvedôvel és Irta be nevét
mélyen emberi, irodalmi hagyatékâvdï 'Kosztolânyi Dezsô a XX.
szâzad magyar irodalmâba.

Sô Bernât (Ruttkay Arnold, Brighton-le-Sands, NSW, Ausztrâlia)
irô és râdiôszerkesztô "Vidâm csevegés" cimû elôadâsa ôriâsi sikert
aratott, s a nagyszâmù hallgatôsâgban felejthetetlen élményeket keltett.



Ruttkay Arnold (Brighton-Le-Sands, NSW, Ausztrâlia);

VIDÂM CSEVEGÈS
Szeretettel kôszôntôtn mindnyàjukat, és bevezetôben szeretnék

megjegyezni valamit. Lehet talân ez azért van, mert messzirôl
érkeztem és ritkân jârok erre, de amikor ezen a hérom napon itt a
folyosôkat jârom, s a kedves ismert arcokat lâtom, az az érzésem, hogy
egy elkôltôzott magyar ember lelke itt jâr kôzôttiink... Képzeletben ott
lâtom az elôadôtermekben, és szinte vérom, hogy mindjârt felugrik a
pôdiumra és szokott stilusâban bejelenti, nagyon jôl tudja, hogy
legalâbb tizenketten lesznek olyanok, akik elôzetes bejelentés néikQl
jelennek majd meg a holnapi ebédre... S mikor a jegyet kéri majd
tôluk, azt mondjâk majd neki: "Hât tudod, Jânos, hogy én minden
évben itt vagyok...

Kérem, egy pillanatra gondoljunk most râ és képzeletben ultessùk
ôt le magunk kôzé...

Most pedig, mielôtt tovâbb mennék, megemlitem, tôbben panasz-
kodnak mostanâban, hogy haldoklik az igazi pesti humor. Hât szabad
legyen ezt gyorsan megcâiblnom.

Két szupermocsok csôlakô hippirôl szôl a tôrténet. A Blaha Lujza
tér alatti bunkerben âcsorognak, mikor arra sétâl egy katolikus pap,
akinek a keze kônyôktôl lefelé be van gipszelve. Az egyik hippi ismeri
a papot, râkôszôn és megkérdi:

- Mi tôrtént a kezével atyâm?

A pap szeliden kôzli, hogy furdés kôzben elesett, de most mâr
rendbe jôtt. Végiil bekôtôtt kezével meg is âldja ôket és elvonul.

Fél ôra mùlva a mâsik hippi megkérdi haveijât:

-Te, ez a krapek valami olyasmit mondott, hogy furdés kôzben
elesett.

- Mondd mân meg, mi az a furdés?

- Hât hoiman a francbô tudjam? - mondja a mâsik. Nem vagyok
én katolikus...

Ami pedig a mostani mondôkâmat illeti, két éve jârtam itt
utoljâra, de a hét éwel ezelôtti elôadâsom annak idején félbeszakadt és
azt szeretném ma folytatni. Azt a cimet adnâm neki, hogy "Mosolygô
tôrténelem". Akkor jâtékos rimekben mondtam el emigrâciônk
hézagos tôrténetét 1988-ig. Nagyon jôl tudjuk, az azôta eltelt hét év



alatt is tôrtént egy-két hajmeresztô dolog. Ezt szeretném ma este
idôben utolémi, és napjainkig felzârkôzni.

De hogy a tôrténelmi folyamat megmaradjon és fâradô emléke-
zetiinket is megmozgassuk, idôrendben visszamegyiink kicsit, és a régi
szovegbôl vâlogatott kivonatokkal kezdem:

Akkor egy hosszabb bevezetô utân azon tépelôdtem, hogy miért is
sziilettem éppen most a mâban, miért nem sziilettem koràbban. Fâjôn
kerestem a miiltat, a szépet, a feledésbe hulltat. majd azon sirân-
koztam, hogy nagyot forditottunk az idô kerekén, s most itt
bolyongunk szétlôtt vàrosok peremén. S akkor tértem ât a kôzelebbrôl
érintô életiinkre, amikor arrôl pajkoskodtam, hogy

Azôta is zajlik az élet kôriiltiink
Es mùltba nézve bizony râjôvtink
Nem sokat ôrultiink...

Otthon...?

Éveken àt nyôgôtt a falu, nyôgôtt a vâros,
Alig tûnt el Mâtyés, mér jôtt is a Jânos.

És nem nyomott mâr akkor semmit az a latba,
Ki ment el, ki maradt?
S ki lépett olajra ôtvenhatban...
A multat feledték,
Nemépûltek mâr hôs Ârpâd regéken,
És nem kutattâk tôbbé, miért tûnt el Géza
Olya sietve gyorsan a balfenéken...

Késôbb, mùltak az évek,
Az elvtârsak esténként a népnek
Nagy, szocialista népmesét meséltek
Ttindérorszâgrôl, Édes Hazânkrôl,
Hol âltalânos jôlét honolt
Mert ugye Rend és Béke volt,

Ahol a polgârok reményekkel telve
Semmitôl sem féltek,
Hisz mindnyâjan nyugati kôlcsônôkbôl éltek.
A kiilfbldi Bankok meg dôzsôltek,
Mint legyek az oszlô hullân,
És Tiindérorszâg szâmâra
Ez lett az Ûj Gazdasâgi Hullâm.



s a vâros nem volt mér tôbbé csonka torzô,
Életre keltùjraa pesti korzô,
És esténként a nagy magyar éjszakàban
Hôfehér âgyacskâban
Kis magyarck imâdkoztak
Apukéért, Anyukâért,
És egy kicsivel tôbbvalutâért...

És hazajârtak mind, kik honvâgyat kaptak
A szegények, az elsodortak,
A kiilfbldre szakadtak,
Kiket az élet soha nem hordott

Szerencsés tenyerén,
Kik évekig tengôdtek
A hontalansâg szâraz kenyerén.
Egy pufôk Jumbon hazaszâllt
Péter, Bôske, Gâbor
Csikàgôbôl, New Yorkbôl, s a napsûtôtte Floridâbôl.

S naponként reggelente,
A Nagykôrutat rôttâk elmerengve
Métyâs, Géza, Ince,
Nappai jobbâra aludtak vagy bùslakodtak.
De estére tôliik lett hangos a Mâtyas-pince,
Hol a gyôngyôzô poharak folôtt
Bùs magyar beszM volt eijedôben,
Mikôzben Hortobâgyi rostélyos sercegett a sarokban
Egy hatalmas serpenyôben.
S mig mindenki egy szebb,
Boldogabb magyar jôvôben bizott,
Téglâsné Philadelphiâbôl
Két hét alatt hârom és fél kilôt hlzott...

És mire reszketôbb lett az ének,
Szaporodtak a râncok, gôrbiiltek a hàtak,
S fogytak kônilôttunk ôregek és vének,
Végiilis utôlértek minket a kônyôrtelen évek.
A vâltozô idôk szakâba, a sôtét magyar éjszakâba is
Becsilingelt egy mesebeli orosz trojka:
Megérkezett goszpogyin Gorbacsov, felesége Raisza,
Ésaperesztrojka...



És mondjâk, most mér megenyhiilt a lég, vidul a hatér,
És itt vagy végiil te is, egy màsikjômadàr...
Azt mondtad: kôssiink Békét, és felejtsûk cl a sôtét Multat,
Rendben van, de reméljûk, az egyenes beszédet
Nem Tovarish Brezsnyevtôl tanultad.
Mert kiilônben rôlad egyéb hirek is jâijâk,
Mert ne feledd, az ùtlevelet
Tôled a szegény àrjâk is vârjàk...

De a polgârok egy még szebb kor érkezését vârtâk,
Mikor Eurôpa egét
Furcsa szelek jârtâk.
A politika mindenkit bizsergôn biztatott,
S mint boldogitô bibliât
Bùjtâk az emberek a szamizdatot.

S akkor a titkolt remények éjén
Egy rôzsadombi fényes villa mélyén
Elârvult lârvaként,
Mint csetlô-botlô kezdô kis elemista,

Bâtortalanulkecmergett kl a Marx-i petébôl
Az Elsô Magyar Reformkommunista...

Vészesen forrongott mâr a Vilâg kereke.
De ettôl még nem esett ki a rozsdâs feneke,
S az sem lepte meg a biiszke Nyugatot,
Sem a szomszédos olâht, râcot vagy tôtot,
Hogy Hegyeshalomnal kôzben âllitôlag
Pufajkâs Gyula vâgta volna
a szôgesdrôtot...

Ebbôl ugyan Honeckermég semmitnem tanult,
Mert egy szép napon
A berlini Fal is engedelmesen térdrehullt...
S mire ellepték a pesti Dunât
Bôditô mâjusvégi illatok,
Sorbanhùnytak ki nàlunk is a Nagykôrùton
A neonfényes szovjetcsillagok.

S mielôtt Demszky Gâbor bekôltôzôtt,
A boldog fôvâros sietve, és még egyszerutoljâra
Piros, fehér, zôldbe ôltôzôtt.



s lâm, egyszer mégiscsak valôra vâlik,
Amit egy nép oly esengve, hôn kivén,
Mert hazament végre Rosztovba Szasha, Gregor,
S Ogyesszâba a kerekképû, mokény Ivan,
S mint felejthetetlen emléket,
Itt hagytâk nekûnk a jôl ismert képet,
A bakonyi erdôk sûrûjében
Széthullajtott keleti iiriiléket...

S a hosszû rabség utân
Végre ôrômmel udvôzoltùk a szabaditô angyalt,
Mikor a karâcsonyfa alatt mârboldogan énekeltiik
A mennybôl szAntallt...

S mire a szabad paraszt
Végre sajâtfbldjébe vetette az elsô ârpât,
A vereckei ôsiink utân - ezer évet késve -
Fehér lô nélkiil megjelent nektink, a MâsÔdik Ârpâd,
S ahogy a Marxi Bibliâban
Réges-rég irva vagyon,
Ekkor lett a karcagi Téeszcsébôl
Rôzsadombi hasznos magânvagyon.
Àm errôl soha nem beszélnek,
Esténként nem szôijâk rôhôgve liberâlszinészek a szélnek
Amikroszkôp Szinpadon...

De azért adjon a sors a bùs magyamak
Minden szépet,
Bort, bùzât és békességet,
Kôztàrsasâgot, s hônaljig érô boldogsâgot,
De ha telhetetlen vâgya netén az égig éme,
Kapja meg helyette az AIkotmânybîrôsagot...

S a mesébe illô dolârmilliôkat is

Elvarâzsolta orrunk elôl egy titkos bûvészkalap
S mint sùlyos kôlônc,
Itt maradt most nyakunkon a gônc
Az adôssâg, a Népszabadsâg,
Az tires aktatâska, meg a Nemzetkôzi Valutaalap.

Azôta pult alâ keriilt
És mostohagyerek lett a nemzeti sajtô,



Bezârult elôtte minden âtkos ajtô,
S mint dantei viziô

Hullafoltosra kékiilt a liberâl-bolsi televiziô...

Barmerre néztunk,
Senki nem szôlt a Nagyvilâgban
Sehol egy jô szôt értiink,
De mi mâr mindenért és mindenkitôl

Bocsânatot kértimk...

Istenem!

Hova lettek a pesti srâcok...?
A Balkânon a bosnyâkok és râcok
Halomra lôtték egymâst egy kis faluért
A véres fôldeken,
Mi ùj lyukat furtimk reggelente a nadrâgszijon,
S éhgyomorra alapszerzôdgettiink csôndesen...

De talén, ha szerencsém lesz még én is kivârom,
Lesz még egyszer iinnep a vilâgon.
A végsô szâmadâsnâl ott fognak mind âllni,
A sor végén csondben, a kétszer Boutros Ghali,
Istenem, csak segits! Ott lesz Milosevics...
Funâr, Meciâr, Karadzics meg MIadic,
S akkor letôriink majd minden pofifeszkedô
Trianoni nimbuszt,

S a szakszofonos Elnokiink is elfujhatja
Egy csôndes délutàn, a Csehszlovék utan,
Bùcsùzôul utoljâra a Jugoszlâv himnuszt...

Aztân Isten âldâsa kiséqen minket gazdagon,
Bôségben âlljon ùjra minden asztalon
Sonka, kolbâsz, ùjbor, disznôtoros hurka
S Isten adnâ...

Kôzos magyar ùton jâma végre
Torgyân, meg a Csurka...

Most engedjek meg kedves Hûlgyeim és Uraim, hogy a pajkos
rimek helyett néhàny komoly sorral zârjam le a témàt...

Trianonban megfeszitettek minket.
Jaltâban ruhânkra kockât vetettek,
Majd eladtak cinikusan a Vôrôs Keletnek...



Es most ezeregyszâz
Véres tôrténelmi év utén

Évtizedes utôdâllamocskàkkal
Âlldogâlunk egyiitt,
Kisemmizetten, félszegen, sutân,
Bebocsâtâsért kônyôrôgve
Eurôpa lenézett, hétsô kapujân...

Azôta kenyérre kôltôttûnk mâr rég
Szavazôumâk mélyén elârult Hitiink
Harminc eziistjét...
S miôtaaz Ûj Vilàgrend
Idegen Bankokkal itél felettiink,
Mi némân tûijùk, hogy sajât Hazânkban
Lenézett, gatyés parasztok lettiink...

És végul, az Alapszerzôdés is létrejôtt...
Negyven év szômyû szenvedése
Hiâba intett minket.

Uram! Bocsésd meg bûneinket...!
"Szabad" vâlasztâson

Egy tâl lencséért adtuk el végleg,
Trianonban elszakitott véreinket...

És mostùjra kériink, Uram!
Bocsasd meg még egyszer bûneinket,
És legyen mâr végre elég!
Hisz lâtod, megbûnhôdôtt mâr mindent
Réges-rég e nép.
Add, hogy csiiggedô Hitiink reménye nyiljon,
Minden dermesztô tél utâni hôvirâgon,
És legyen mâregyszer végre nekunk is
Unnep a Vilâgon...

Mert nézd,
Minden kônnyunk
Réges-rég elapadt,
És nem akarunk mâr simi tôbbé
A Kârpâtok alatt...
Most megtôrve, megfogyatkozva is
Bizunk valami isteni csodâban,
Mert hidd el, Uram,



Elhagyottan, târstalanul, ârvân,
Ennyi balsors utàn
Mi még mindig tôretlenûl hiszunk
MAGYARORSZÂG FELTÀMADÀSÂBAN...\

Marczi Zoltàn (Miami, FI.) zongoramûvész Liszt "Fantâzia és
fiiga Bach nevére" cimû szerzeménye leirhatatlan mûvészi telje-
sitményt nyùjtott, az irodalmi és mûvészest méltô befejezése volt.

* * *

A zârszôban dr. Nâdas Gyula a mindvégig kivâlô mûsorért kôszô-
netet mondott a mûsorvezetônek és a kôzremûkôdôknek magas szin-
vonalù teljesitményeikért s a nagy szàmù kôzônségnek részvételéért.

A nagysikerû irodalmi est utân koktélparti kôvetkezett
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Dr. Nàdas Gyula, a Kongresszus rendezôje az Irodalmi Esten zàrôszavait mondja.

(Somogyi F. Lél)



VI.

MAGYARSAGUNK JÔVÔJE
Az elôadasok szombaton, 1995. november 25-én

reggel 9 ôrakor kezdôdtek.

Dr. Berki Mihàly ( Pécs, Magyarorszâg);

A MEGFÈLEMLiTÉS MÔDSZEREI
A MAIMAGYARORSZÀGON

Az emberek, akik szabad, demokratikus orszâgban élnek évtizedek
ôta és nem olyan demokrâciâban, mint élt a magyar nép 1945-tôl
1990-ig, azt hihetnék, hogy az 1990-es vâlasztâssal megbuktatott
szocialista rendszer helyébe félelem nélkiili szabadsàg és valôdi
demokrâcia lépett. Ezt vârta az orszâg lakossâgânak nagy tôbbsége is,
de csalôdâs érte ôket. Mivel az elôzô rendszer hivei azt lâttâk, hogy
semmi nem tôrténik, kezdtek elôbùjni és egyre bâtrabban nyilatkoztak
meg, majd tamadâsba lendûltek, késôbb pedig harcba indultak a hata-
lom visszahôditâsâért. Megigértek mindent. Szakértelemrôl, jôlétrôl,
szociâlis biztonségrôl, az orszâg vâlsâgbôl valô kivezetésérôl beszéitek
és gyôztek, pedig ezt elkeriilhettuk volnar '

Hiszékeny emberek szâzezrei adtak hitelt azoknak vagy azok
utôdainak, akik kegyetlen eszkôzôket és môdszereket alkalmazva le-
verték a forradalmat. Mintha nem is ez a nép vivta voina élethalâlhar-
cât 1956-ban a szabadsâgért. Ez lett a mérhetetlen adôssâgbôl eredô
viszonylagos jôlét és az 1990. évi nagy megbékélés eredménye.
"Mohâcs kell nekunk" - mondta Ady. "Ne legyen félpercnyi békes-
ségiink, mert akkor végunk".

Az Antall kormâny naiv, a vezetésben teljesen tapasztalatlan
tagjai - élen a miniszterelnôkkel -, azt hitték, gyôzelmiik a régi rend
teljes és végleges vereségét jelenti. Nem szâmoltak az elôzô rendszer
tôbb tizezemyi, jôl fizetett és az utolsô két évtizedben kapitalistâvâ vâlt
part, âllami târsadalmi szervezetek funkcionâriusaival, a 120.000 fos
hadsereg és a tôbb tizezres rendôrség rendszerhû tisztikarâval, a
60.000 fôs pârthadsereggel, a munkâsôrséggel, akik valamennyien az
elôzô rendszer hivei voltak. (Csupân megjegyzem, hogy veliik 1998-
ban is szâmolni kell.) Nem szâmoltak Antallék azzal sem, hogy a



félrevezetett lakossag elôtt tisztézâsra szorulnak a forradalom és a
megtorlâs kérdései, mivel ez képezi a megbékélés alapjât.

A Iakosség, kiilônôsen pedig a rendszervâltâs hiveinek megfélem-
lîtése mâr az Antall kormâny utolsô két évében megkezdôdôtt. Ennek
néhâny môdjât rajtam is kiprôbâltâk, és prôbâlgatjâk ma is. Ezért ùgy
gondolom, kônnyebben célhoz érilnk, ha ezeket a môdszereket az én
példàmon keresztiil vâzolom.

Az 1956-os forradalom utân hét éven keresztiil ellenforradalmâr-

ként kezeltek, mert 1956 oktôberében a politikai tisztek bomlasztô, a
bukott rendszer éltetését szolgâlô agitâciôjâval szembeszâllva, a forra
dalom mellé âlltam. Mohâcson oktôber 28-ân megakadâlyoztam a
ttintetôk elleni sortuzet. A karhatalomban, ahova december 5-én
parancs alapjân kényszeritettek be, megtiltottam, hogy bârkit is meg-
veijenek a beosztottjaim. December 7-én nem nyùjtottam segitséget
Tatabânyàn a tiintetôk ellen fegyverrel fellépni akarô pufajkâs Beer
csoportnak. Huszonôt beosztottammal bevonultam a laktanyâba. 1957
nyaràig szâmos tiszt és civil feljelentett; ezért az Egyesîtett Tiszti
Iskolaparancsnok helyettese eljârâst inditott ellenem. Érdemtelenné
vâltam a "Munkâs-Paraszt Hatalomért" emlékérem viselésére és 1957

decemberében levâltottak, 6 fîzetési fokozattal alacsonyabb beosztésba
helyeztek. Kétszeri kérelmezés ellenére sem szereltek le.

A 21 tiszti beosztâsom mindegyikében kimagaslô eredményt értem
el, ezért a parancsnokaim szerettek és mellém âlltak. 1958 febniàijâ-
ban a hadosztâly PB titkâra és a politikai helyettes tâmogatâsâval fel-
vettek a pârtba tagjelôltnek. Ekkor a két alezredes iratott velem egy
kérelemfélét, amelyet 1990-ben ellenségeim elôvettek és felhasznâltak
ellenem a sajtô lapjain. Sok megprôbâltatâs és erôfeszités utân 1961
ôszén lettem ezredtôrzsfonok, majd 2 év mùlva a VK Hadmûveleti
Csoportfonôkségen kaptam beosztâst, ahol 1 év utân alosztâlyvezetôvé
és soronkiviili alezredessé léptem elô. Innen mentem 1966-ban
Moszkvâba, a VK Akadémiâra. Ezt befejezve osztâlyvezetôi beosztâst
kaptam a Vezérkamâl. 1977-1982-ig a kaposvâri hadosztâly parancs-
noka, 1982-1987 decemberéig a Polgâri Védelem Orszâgos tôrzsének
voltam a parancsnoka. 1978-ban lettem tâbomok. Nyugdijba menete-
lem utân 1987 decemberétôl folytattam 1956 tudomânyos kutatâsât.
1973-ban szereztem meg a kandidâtusi cimet, 1991-benpedig megvéd-
tem a "Magyar Néphadseregfelbomlâsa 1956 ôszén" cimû akadémiai
cimû doktori értekezésemet. Elôszôr 1989-ben prôbâlkoztam, de a 11
fos, csak kommxmistâkbôl âllô bizottsâg a titkos szavazâson
elbuktatott, hiszen én forradalomrôl irtam, amivel ôk nem
azonosultak. 1988 végén fejeztem be "A hadsereg vezetés nélkill 1956"



cimû konyvemet és azota tôbb kônyvem is megjelent. Tôbb folyôirat
éveken ât kôzolt és a Havi Magyar Forum most is kôzôl tôlem
tanulmanyt havonta. 1994-ben dokumentum filmet irtam Nagy Imrérôl
és a karhatalomrôl. Ezeket 1994 mâjusaban mutattàk be és a jùniusi
mûsorban is beharangoztâk, de mâr nem vetitették ôket. A
"Csehszlovàkia lerohanâsa 1968-ban" cimû dokumentum filmemet,
amely 1994. augusztus 20. tâjân keriilt volna mûsorra, nem vetitették
le soha.

1990 mârciusaban a Magyar Demokrata Forum vezetôi felajânlot-
tâk szâmomra a hadseregben a hârom legmagasabb beosztâs egyikét.
Igent mondtam. Nem csinâltam titkot abbôl, hogy a hadsereget meg-
tisztltom a part és a politikai munkâsoktôl. Az apparàtus azonban
tàmadâsba ment ât. Elôszedték az emlitett 1958-as kérvényt, megirtâk,
hogy karhatalmista voltam. Naponta jelentek meg fëlelemkeltô,
gyalâzkodô, aljas hazùgsagok, vâdak, mocskolôdâsok. A vâdaskodôk
elérték, hogy a lapok lekôzolték az irâsaikat anélkûl, hogy én lâttam
volna azokat. îgy mindig késve, 1-2 nappai a cikkek megjelenése utân
reagâlhattam azokra. Mocskolôdô, fenyegetô levelekkel lett tele a
postalâdâm. A rôlam megjelent irâsokat bedobâltâk a gyermekeim
Iakâsân is. Éjjelente a telefonbetyârok vették birtokba a telefont.

A Magyar Demokrata Fôrum vezetôi is visszatâncoltak, ahelyett,
hogy kiâlltak volna mellettem. Ezt tették mâsokkal is; Baker Imrével,
Kubinyi Ferenccel stb. Lehallgatott a biztonsâgi szolgâlat is folya-
matosan. Félnem kellett tehât mindkét oldalrôl.

A félelemkeltés és a félelem egyik fô forrâsa ma is 1956. Az 1956-
osok bizalmatlanok és egy résziik fél ma is, tôliik viszont félnek
mâsok. Elsôsorban azok, akik kôzôttiink élnek és a forradalom âdâz
ellenségeiként fegyverrel, gumibottal, kemény itéletekkel, bôrtônnel,
intemâlâssal vettek elégtételt a 12 napért és a forradalom utôvéd
harcaiért.

A târsadalomnak az 1956-os eseményekkel kapcsolatos megnyug-
vâsât az orszag lakossâgânak a hatalom jnilyenségétôl fîiggetlen érté-
kelése teremthené meg, ami eddig nem srkeriilt. Ûgy tûnik, hogy a mi
generâciônk életében mâr nem sikeriil a tôrténelmi igazsâgtétel és a
megbékélés. Nem, mivel a hatalom mai birtokosai ugyanazok, akik
1956-ban és a megtorlâs éveiben voltak, illetve az utôdaik, akik a
hatalmi poziciôkat, kôzéleti elônyeiket biztositani akartâk 1989 utân
is. A mai tôrténészek jelentôs része megalapozottnak tartotta 1956
utân és tartja ma is a volt "ellenforradalmârok" elleni vâdakat, az elle-
niik hozott itéleteket, az évekig elhùzôdott terror és kivégzési



hullâmot. A forradalom leverése utân ôk elvégezték az akkori hatalom
részére az események meghatârozâsâhoz sziikséges tisztàzàst (ez nor-
mâlis kôriilmények kôzott magâban foglaija az események szâmbavéte-
lét, azok objektiv megitélését, a târsadalom és az események alakulâsâ-
ban szerepet jâtszott vezetôk magatartàsânak megàllapitàsàt, a
târsadalom és az emlitett személyek âltal okozott erkôlcsi, tàrsadalmi,
emberi, gazdasâgi stb. hibâk, mulasztâsok, esetleg ànilàsok
megâllapîtâsât) és egyértelmûen leszogezték, hogy 1956 oktôberében
Magyarorszégon ellenforradalom zajiott le, az abban szerepet vâllalô
vezetôk pedig ârulâst kôvettek el. E tisztâzâst klméletlen
felelôsségrevonâs kôvette. Ez a tôrténészgàrda nem vâltoztatja meg
majd gyôkeresen akkori véleményét.

Ha valaki ma szembeszâll a tôrténelmi hamisltâsokkal és megprô-
bâlja tisztâzni a talonba helyezett kérdéseket és felnyitni az emberek
szemét, ôsszefogott erôvel râtâmadnak és elhallgattatjék, kirekesztik.
A csalâdjât is kikezdik. Nem is a hatalom teszi ezt. Elvégzik helyette
azok, akik rettegnek 1956 tisztâzâsâtôl. Az 1956 utâni megtorlâs részt-
vevôit viszont a hatalom védelmezi és a végleges tisztâzastôl a hatalom
birtokosai is elzârkôznak. A bûnôsôk névszerinti emlitése pert és végsô
soron buntetést von maga utân. Errôl iija Zas Lôrânt, hogy: A jô-
hiszemû gengszterek pârtfegyelmihez szokott jô himevét bemocskolni
nem lehet: bûntetendô. Immâr az a bemocskolhatatlan, ami mocsok".

A hatalom mai birtokosainak nem sûrgôs a mùlt szâmbavétele,
pedig jô lenne, ha tudnâk: csak az igazsâg tesz szabaddâ beniinket.

A félelemkeltés môdszerei kôzotta legelôkelôbb helyet foglaljâk el
az emberek megélhetésével, az életszinvonal és a szociàlis biztonsàg
rohamos romlâsâval kapcsolatos kérdések. Magyarorszâgon ma hihe-
tetlen szegénység van. Maga ez a tény félelmet és aggodalmat kelt
azokban a politikusokban is, akik aggôdnak az orszâg jôvôjéért, mert
az elszegényedés kôvetkeztében hihetetlentil megnôtt a pénzért, a
segélyért mindenre hajlandô emberek szâma. A kilâtâstalansâg kiôli az
emberekbôl a reményt, rombolja a hitiiket, fokozza a széthùzâst. A
szegénységbe kergetett tômegeket igéretekkel meg lehet nyemi. Lâsd
1994. A jelenlegi gyilkos szoritâsnak 1-2 éven beliil enyhiilnie kell,
ami arrôl gyôzheti meg az elszegényedett, nyomorgô emberek tôbbsé-
gét, hogy hozzâértô vezetôk âllnak az orszâg élén, akiknek érdemes
hinni, akikre érdemes szavazni.

A tovâbbi elszegényedésnek ki van téve a lakossâg nagy tôbbsége,
ami fokozza az emberek félelmét, bizonytalansâgât.



Az orszâg eladôsodott. 1989 decemberében 20 milliard, 1995
februâijâban 30 milliard dollar adôssâguirk volt. Eladôsodtak a
vâllalatok is, hiszen a gyâraink, ûzemeink technikai eszkôzôkben és
technolôgiàban - hasonlôan a tôbbi volt szocialista orszâghoz, tôbb
évtizeddel elmaradtak a korszerûtôl. A munkavéllalôk, a hazai munka-
nélkuliek félelmét fokozza, hogy a sok menekiilt olcsôn érulja a
munkaerejét, megnyûjtva ezzel a 600 ezemyi magyar munkanélkulisé-
gének idôtartamât. Virâgzik az orszâgban a feketegazdasàg.

Kiilônôsen elszegényedett a kôzépréteg, amelyre egyre nagyobb
megterhelések, ûjabb és ùjabb megszoritâsok vâmak. Ezek az emberek
àllandô félelemben élnek, hiszen a kormâny a kôzépréteg tovâbb
csùszasânak megakadâlyozâsât csak a létszâmok csôkkentése ùtjân
lâtnâ biztositottnak. Ezen az ùton képzelik el a megmaradô dolgozôk
béremelését. A pedagôgusi létszâmok 20-25%-os csôkkentését a
tanârok ôraszâmânak és az osztâlyok létszâmânak nôvelésével akaijâk
elémi. A félelem és az elbizonytalanodâs lassan âltalânossâ vâlik az
orszâgban. Az emberek a létbizonytalansâg kôvetkeztében elsôsorban a
gyermekeik jôvôjét féltik.

A pénz, amit a sziilôk keservesen ôsszehoznak, elértéktelenedik.
Az idén az inflâciô 34%-ot ért el. A mai ârak nâlunk mâr nyugati
fizetéseket és zsebeket feltételeznek. Fél tehât az orszâg gerincét
képezô kôzépréteg minden tagja. Félnek a nyugdijasok, mert az évente
bekôvetkezô kétszâmjegyû inflâciô mellett mindig egyszâmjegyû
marad a nyugdijemelés ôsszege. Félnek a vâllalkozôk, mert a
vâsârlôerô csôkkenésével egyenes arânyban nôvekszik a vâllalatok
eladôsodâsa. Félnek a kispénzû emberek, mert nem tudjâk kivâltani az
orvossâgot, nem mehetnek el az orvoshoz. A fogorvosokkal kapcso-
latos eUcapkodott intézkedés kôvetkeztében pl. a lakossâg nagyobbik
hânyada képtelen megfizetni a fogâszati kezeléseket. Ûresek tehât a
rendelôk. Érthetetlen, teljesen logikâtlan intézkedésekkel sùjtjâk a
parasztsâgot. Nincs a komânynak agrârprogramja és teljes bizonyta-
lansâgban, félelemben tartja a parasztsâgot.

Az egész târsadalom aggôdik ma a fiatal generâciô jôvôjéért.
Tanârok sokasâgât szôijâk ki az iskolâkbôl. Egyetemek és fôiskolâk
megszuntetésérôl folytatnak vitât, megszuntetik az amùgyis egynyelvû
orszâg fôiskolâin és egyetemein a nyelvoktatâst stb. A diâkok nagyob
bik részének nem lesz pénze a magân nyelvtanârra, igy tehât
maradunk egynyelvû nemzet. Lehetne sorolni az élet mâs teriileteit is,
de félelemmentes biztonsâgérzetrôl nem szâmolhatnânk be sehol sem.



A mai Magyarorszâg lelkiâllapotét târtam Ônôk elé, mivel maga a
félelem egy lelkiâllaf>ot. Szorongâssal, aggôdâssal, veszélyérzettel tell
lelkiâllapot. Hazankban ma alig él ember, aki ne félne, hanem
bizakodva nézne a jôvô elé.

Nâlimk 1945 utân a hatalom céljait szolgâlô hazudozâs lett a
norma és ez megmaradt mâra is. Az igazmondâst megfélemlitéssel, ki-
rekesztéssel, lejâratâssal, az egyén alsôbbrendû âllampolgârrâ valô
ledegradalâsâval bûntetik. Az igazat keresônek és mondônak a kiszol-
gâltatottség, a jogfosztottsag, a magârahagyatottsâg, a megalâztatâs jut
osztâlyrésziil. Ma Magyarorszagon a kiadôk nem vâllalkoznak olyan
kônyvek, îrâsok kiadâsâra, amelyek a volt szocialista rendszer és
annak urai ellen szôlnak. A fiôknak imnlc. Amikor a "Megtorlàs 1956-
1961", a "40 év mundérban" vagy "A forradalom és a Magyar
Néphadsereg" cimû kônyveimet ajânlottam kiadàsra, azt kérdezték,
hogy nem irok rosszat a szereplôkrôl? Bokor Imre "Vôrôs vlms" cimû
kônyvét is elutasitottak, mert rosszat irt. A kérdés ùgy merûl fel, hogy
lehetne jôt is imi?

Mit tehetunk? Hogy viselkedjen az ember, az én esetemben pl. a
hadtôrténész? Vâlaszthatja a tùlélés, a rejtôzkôdés môdszerét, és azzal
vigasztalhatja magét, hogy egyszer majd felébred a nép vagy a haza, a
nép irânti elkotelezett hûséggel kiizd tovâbb még akkor is, ha a
hatalom kezében teljesen egyszôlamùvâ vâlt kiadôi hàlôzat, sajtô,
râdiô, tv stb. az ô hangjét nem fogadja be.

Azt hiszem, mégis ezt az utôbbit kell vâlasztani, és nem a tùlélést
biztositô hallgatâst, mert a megalkuvô gyengeség, az ônmagunk bebiz-
tositésa a gyôzelembe vetett hit megingatâsâval egyenlô, ami viszont
tovâbbi vereségek elôidézôje lehet.

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

NÈPÎRTÀS,
A MAGYARSÀG TRAGIKUSFOGYATKOZÀSA

Az elmùlt ôt évtized alatt tôbb millio magzatot mészâroltak le a
csonka orszâg teriiletén. Magyarorszâg kôzel ezeregyszâz éves
tôrténelmében ez a legeredményesebb és legbarbârabb mozgalom a
magyar nép irtâsâra. A legszemtelenebb hazùgsâgokkal vannak takar-
gatva a magyar nép és a vilâg elôtt azok a tôrvények és rendelkezések,
amelyeknek az elsôdleges célja a magyar nép pusztitâsa, a magyarsâg
fizikai és szellemi megsemmisitése. Talân meg lehetne kérdezni, hogy



kiknek, milyen szervezetek vagy csoportosulâsok érdekében tôrtént ez,
és miért folytatôdik még ma is?

Az Egyesiilt Nemzetek Szervezetének a meghatàrozàsa szerint
népirtàsi hûntényt kôvet el az, aki valamely nemzeti, népi, faji vagy
vallàsi csoport teljes vagy részleges megsemmisitését okozza; aki a
csoport tagjainak sûlyos testi vagy szellemi sérelmet okoz; aki a
csoportra megfontolva olyan életfeltételeket erôszakol, amelyeknek
a célja a csoport teljes vagy részleges elpusztitàsànak az
elôidézése; aki olyan intézkedéseket tesz, amelyeknek a célja a
csoporton beluli szuletések gàtlàsa; aki kôzvetlenUl és nyilvânosan
felhùjt a fenti cselekmények elkôvetésére. E bûntények elkôvetôi
bûntetendôk, akâr âllamférfiak, akàr hivatalos vagy magânsze-
mélyek.

A mésodik vilâghéborù befejezése ôta napjainkig tôbb mint 6
milliô méhkaparâs tôrtént Magyarorszâgon, és a meggyilkolt magza-
toknak legalabb 3 milliô utôdja sem jôhetett a vilâgra. Ha ezekhez
hozzâadjuk az elcsatolt teriileteken élô magyarség hasonlô vesztesége-
it, akkor 10 és 12 milliô kôzôtt van az elpusztitott magyar gyermekek
szâma. E veszteségek néUdil Magyarorszég lakossàga tôbb mint 16
milliô, a Kàrpât-medence magyarsâgànak a szâma 20-22 milliô lenne.

Az elmùlt tiz év alatt Magyarorszag lakosainak szâma 400 ezerrel
csôkkent, és jelenleg évente 50 ezerrel apad az orszâg lakossàga. Az
orszâgban 1957-ben minden hetedik ember volt 60 éven felûl, ma
minden harmadik. Ha a jelenlegi népességi fogyatkozâs nem lesz meg-
âllitva, akkor az orszâg lakossàga 2010-ben 8 milliôra, 2040 kôriil 6
milliôra csôkken majd.

Az abortusztôrvény a Kâdâr rendszer idejében lett tôrvénybe
iktatva, és annak érvényét az 1990-ben vâlasztott orszâggyûlés hosz-
szabbitotta meg 1992. december 17-én. Ezt a magzatgyilkolô, népirtô
rendeletet elnevezték "magzatvédelmi tôrvény"-nQ\i\ A jelenlegi kor-
mâny 1994-ben megvonta a gyermekes csalâdok adôkedvezményét, és
igy egy 2-3 gyermekes csalâd jelentôsen tôbb (legalâbb kétszer annyi)
jôvedelmi adôt fizet, mint egy gyermektelen hâzaspâr! Tehât a
gyermekes csalâdokat nemhogy nem tâmogatjâk, hanem kegyetlen
môdon biintetik! E rendelkezés eredményeként a gyermekeknek
nincsen adômentes jôvedelmiik, a szulôktôl szârmazô ôsszeg a
nevelésiik kôltségeire, és igy tâmogatâs nélkiili, mâsodrendû âllampol-
gârai a nemzetnek. Ez év mârciusâban a kormâny tovâbbi szigoritô
pénziigyi rendelkezéseket hozott, ezek kôzôtt a gyermekes csalâdoknak
juttatott segélyek, gyes, gyed és csalàdi pôtlék ôsszegét jelentôsen
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csôkkentették. E tôrvény gâtolja a természetes szaporodâst, a
megkulônbôztetô pénziigyi rendelkezések pedig jôformân lehetetlenné
teszik a csalâdalapitést és a gyermekek felnevelését. Az emlitett
tôrvény és pénziigyi rendelkezések alkotôi, azokat érvénybe iktatô és
érvényben tartô személyek népirtàsi bûncselekményt kôvettek el az
ENSZ meghatârozésa alapjân.

Most pedig szeretném rôviden felsoroini a magyar nép ellen elkô-
vetett mâs népirtàsi bûntetteket és azok âldozatait.

1. A "felszabaditô" vôrôs horda garâzdâlkodâsainak az âldozatai.
Aszovjet horda a magyar anyâk ésgyermeklânyok megerôszakolâsa és
rablâs, fosztogatas kô2ben sokezer magy^ mészârolt le.

2. A "felszabaditô' vôrôs horda nyomâban megjelenô kommunista
pribékek garâzdâlkodâsainak az âldozatai. Ezek fôleg vidéken més^-
roltâk le ôrdôgi kegyetlenséggel a magyarsâg vezetôit (birôk, jegyzôk,
papok, tanârok, orvosok, kisgazdâk, kereskedôk, iparosok stb.).

3. A hâborù utân a Szoyjetimiôba hurcoltak tôbb szâzezemyi
polgâri személyt. Ezek nagy része a szovjet gulâgokban pusztult el.
Hasonlô volt a magyar hadifoglyok sorsa is.

4. A hâborù utâni népbirôsâgi perek âldozatai. Magyarorszâgon
sokkal tôbb "hâborùs bûnôst" végeztek ki, mint Németorszâgban, hogy
kielégitsékbosszùjukat a "bûnôs" magyar népen.

5. A Râkosi rendszer kirakatpereinekaz âldozatai.



6. A Râkosi rendszerben a bortônôkben agyonvert âldozatok,
intemâlô és kényszermunka tâborokban elpusztult magyarok, a kitele-
pitések és a termelôszovetkezetek erôszakos megalapitâsânak az âldo-
zatai.

7. Az 1956-os szabadségharc kegyetlen eltiprâsanak az âldozatai.
A szabadsâgharc idejében és az eltiprâsa utâni idôkben tôrtént sortûzek
és mas karhatalmi garâzdâlkodâsok âldozatai.

A szabadsâgharc utân a Szoyjetuniôba hurcoltak sokezer magyar
fiatalt, ezek nagyrésze a halâltâborokban pusztult el.

8. Az elcsatolt teriileteken a magyarsâg irtâsa 75 éve van
folyamatban. Tôkés Làszlô 1993-ban megjelent tanulmânyâban
(Vilâgszôvetség II. évf. 15. sz., 1993. jùlius 20) az erdélyi magyarsâg
helyzetét elemzi és adatokkal tâmogatva kimutatja, hogy a român
âllam tôbb mint hetven éve folytat etnikai tisztogatâst Erdélyben.
Nemzetiségiek szâzezrei tiintek el: eliildôzték vagy kitelepitették ôket
szûlôfbldjiikrôl, erôszakosan beolvasztottâk ôket a tôbbségi nemzeti-
ségi csoportba. Az etnikai tisztogatâs még ma is tovâbb folytatôdik
itiinden elképzelhetô ôrdôgi môdszerrel a magyarsâg ellen. A végsô
cél: az erdélyi magyarsâg szellemi ésfizikai megsemmisitése.

A hâborù utân a Délvidéken tôbb mint 40 ezer magyart
mészâroltak le Titô partizânjai. Észak-Erdélyben és a Székelyfôldôn a
român bosszûâllâsnâk, a Felvidéken az erôszakos kitlepitéseknek volt
sokezer magyar âldozata. A kommunista diktatùrâk is megkulônbôzte-
tôen kegyetlen bânâsmôdban részesitették a magyarsâgot, bortônôk
ben, intemâlô és kényszermunka tâborokban sokezer magyar vesztette
el az életét. Mind a mùltban, mind jelenleg az utôdâllamokban tôrvé-
nyek, kormânyzati, ônkormânyzati és a gazdasâgi életet irânyitô rende-
letek megkulônbôztetô môdon sùjtjâk a magyarsâgot, kegyetleniil meg-
nehezitve a megélhetésùket és ily môdon gâtolva természetes szapo-
rodâsukat.

Nagyon valôszinû, hogy a jelenlegi "magyar" kormâny nem lesz
hajlandô cselekedni a ma^arsâg ellen elkôvetett népirtâsi bûncselek-
ményekkel kapcsolatban. Igy a nyugati magyar emigrâciôra hâml a
feladat, hogy gâtât vessen a magyarsâg tragikus fogyatkozâsânak, hogy
megâllitsa a magyar nép irtâsât, a HUNGAROCIDIUMOT. Igenis,
kedves honfitârsaim, a magyar emigràciônak kell egytitt és
lankadatlan erôvel dolgoznia ez ugyben. Gyakran, ùjra és ûjra
ismételni kell, emlékeztetnûnk kell a nyugati demokratikus
àllamokat és nemzetkôzi szervezeteket a magyar nép sérelmeire és



àllandôan az egész vilàg szeme elôtt kell tartani a magyarsàg
mûltbeli és jelenlegi szenvedéseit!

Kôvetelni kell a jelenlegi magyar kormânytôl, hogy az alkotmâny-
ellenes és nemzetkôzi egyezményeket sértô abortusztorvényt és az
emlitett f)énzugyi rendelkezéseket azonnali hatâllyal tegye érvényte-
lenné. Szintén kôvetelni kell, hogy a kormâny a legsiirgôsebben olyan
gazdasâgi és pénziigyi tervezet végrehajtésât kezdje el, amely a leg-
rôvidebb idôn beliil megfelelô életkôriilményeket biztositana a magyar
népnek, hogy minden csalâd legalâbb 3-4 gyermeket tudjon felnevelni.

Hasonlôképpen kôvetelni kell az utôdâllamok kormânyaitôl, hogy
azonnal érvénytelenitsék azokat a tôrvényeket és rendelkezéseket,
amelyek a magyarsâgot megkiilônbôztetô môdon sùjtjâk politikai, târ-
sadalmi, kôzoktatési, kulturâlis, vallâsi és gazdasâgi téren.

Ûjra és ùjra ismételve, kôvetelni kell a nyugati demokratikus
âllamok kormânyaitôl és nemzetkôzi szervezetektôl a békeszerzôdések
feliilvizsgâlatât, hogy a magyar nép egy orszâgban, ezeréves sziilôfold-
jén, szabadon, fiiggetleniil és emberi kôriilmények kôzôtt tudjon élni.
Kôvetelni kell a tôrténelmi Nagy-Magyarorszâg visszaâllitâsât.

Buntetôjogi eljârâsokat kell a legsiirgôsebben elinditam az e^
jogosult nemzetkôzi birôsâgon a magyar nép ellen elkôvetett népirtâsi
bûntettek tervezôi és végrehajtôi ellen. A sok milliô magyar âldo^t
igazsâgszolgâltatâst kôvetel, a HUNGAROCÎDIUM hôhérait felelôs-
ségre kell vonni!

A magyarsàg tovâbbi pusztUàsànak a megakadàlyozàsa és a
népirtâsi bûntettek elkôvetôinek a buntetôjogi felelôsségre vonàsa
elengedhetetlen a magyar nép megmaradàsànak és a magyar
nemzet megûjulàsànak, felemelkedésének az érdekében.

Dr. Giczy Gyôrgy (Budapest;.-

MAGYARORSZÀG JOVÔJE

Ha Magyarorszâg jôvôjérôl kell beszélni egy kereszténydemokrata
politikusnak, akkor egyértelmû a vâlasz: Magyarorszâg jôvôje - meg-
gyôzôdésem szerint - a kereszténydemokrâcia. Azt gondolom, ezen
nincsen mit polemizâlni, kiilônôsképpen nem is kell nekem magyarâz-
nom, hiszen azok az értékek, amelyek e!zen a Kongresszuson meg-
fogalmazôdnak az Ônôk részérôl: keresztény és nemzeti értékek.
Mârpedig a Kereszténydemokrata Néppàrt nevével és programjâval
éppen eztakaija megvalôsitani Magyarorszâgon. Ahhoz, hogy ajôvôbe



tekintsimk, nagyon rôviden vissza kell tekintenunk magâtôl értetôdôen
a mùltra is, hiszen ahogy itt elhangzott Zétényi Zsolt képviselô ùr
elôadâsâban is. Az igazsâgtétel sûlyos problémâkat hordozô, de
mindenképpen erôt nyùjtô lehetôség is minden magyar ember szâmâra.
Mindenki szâmâra annak kell leimie, aki politikâval akar foglalkozni.
Ûgy gondolom, hogy valôban 1990-ben valamennyien elhittûk azt,
hogy egy kereszténydemokrata koaliciô jôn létre, hiszen az "Isten -
Haza - Csalâd" jelszavâra hivatkozô FKgJP, a nagyon erôs keresztény
demokrata irânyzatot hirdetô MDF és a Kereszténydemokrata Néppârt
lépett koaliciôra. Aztân rôvidesen csalôdnunk kellett. Ennek szâmos
oka van. És elmùlt a négy év, az elsô szabad kormânyzati idôszak és
mégsem lett kereszténydemokrâcia Magyarorszâgon. îgy van. Szomorù
ez. Nyiivânvalôan szerepet jâtszik ebben az is, hogy a magyar
târsadalom az elmùlt negyven év sorân olyanfajta értékvâlsâggal
kuszkôdôtt, nemzeti identitâsât, tudatât olyan sebek, nyomorùsâgos
csapâsok érték, hogy akkor, amikor a demokrâcia szabadsâg idôszaka
elkôvetkezett, nem tudott igazân éini azokkal a lehetôségekkel,
amelyeket a demokrâcia minden szabadsâg irânt elkôtelezett, éini
akarô, tudatos és nagykorù âllampolgâr szâmâra jelenthet. Eljôtt az
1994-es vâlasztâs, amikor - most mâr szabadon, ha szabad egy bibliai
képet hasznâlnom - visszafordult az egyiptomi fogsâg idôszakâra a
hùsos fazekak mellé, de most mâr tudja, hogy nincs hùsos fazék, csak
a rabsâg. Ezért gondolom én azt, hogy akkor, amikor a Keresztény
demokrata Néppârt igyekszik az ellenzéki erôket a magât szociâlis-
liberâlis kormânyzatnak nevezô hatalommal szemben megszervezni,
fblmutatni azokat a keresztény és nemzeti értékeket, amelyekre ennek
az orszâgnak a jôvôje szilârdan épiilhet, akkor ebben a nehéz
helyzetben, ebben a kiszolgâltatottnak tûnô helyzetben - hiszen a
magyar tôrvényhozâsban az ellenzék létszâma igen csekély, mindôssze
28 % - mégiscsak folvillant valamit abbôl, ami a jôvô lehetôsége lehet.
Ûgy gondolom, és ez szintén szerepel ^tényi képviselô ùr elôadâ
sâban, ahhoz, hogy jô dôntés sziilessen, hôgy a kôvetkezô vâlasztâsok
alkalmâval a magyar nép felnôtt môdon, tudatos môdon ki tudja majd
vâlasztani azokat az erôket, amelyek nem mâsok, nem idegen
érdekeket akamak képviselni és uralkodni az orszâgon, hanem valôban
az orszâg érdekében, az orszâg irânti elkôtelezettségbôl fakadôan
kivâimak cselekedni, ezért a szegény orszâgért, ezért a szegény népért.
Ha ezt felismerik, hât ehhez kell éppen egy erkôlcsi fordulat, ehhez
kell éppen egy tudatosulâs. Talân megkockâztatnâm, az elmùlt 40 év
folyamân bizonyos dolgok - bâr szabadsâgunktôl megfosztva éltiink -
egyszerûbbek voltak, mert egyenesebbek voltak a frontvonalak. Most a
szélsôséges liberalizmus egy olyanfajta szemléletmôdot teremt és azt



prôbâlja elteijesztem az orszégban, amely.a demokrâciânak mezében
kisérti meg a mai embert. Valahogy ùgy, hogy nem is tagadja direkt
môdon pl. a keresztény értékeket, de minden cselekvése ellene irânyul,
valahogy ùgy, ahogy bizonyéra Ônôk is ismerik Woody Elleimek
rendkiviil alattomos mondâsât: Kérem van tùlvilâg, természetes, csak
ugye az a kérdés, hogy mennyire van a fovârostôl és hogy meddig tart
nyitva, meg aztân az a kérdés hôlgyeim és uraim, az a komoly kérdés,
hogy halâla utân vajon zuhanyozhat-e az ember? îgy gondoLkodik
valôjâban egy szélsôséges, liberâlis gondolkodô. Nem tagad mâr meg
semmit kifejezetten, direkt môdon, hanem valahogy az ember
erkôlcseit, alapértékeit prôbâlja alââsni, hogy ne ébredjen fôl, hogy ne
lehessen nagykorù és felnôtt âllampolgâr. Mit jelent, hogy nagykorû és
felnôtt âllampolgâr? Azt jelenti, hogy van tulajdona, nem fél attôl,
hogy elvesziti âllâsât, nem fél attôl, ha a hônap vége kôzeledik, mit ad
eimi a csalâdjânak. Tehât van tulajdona. A mâsik rendkiviil fontos
szempont a nagykorù és felnôtt âllampolgâr megteremtésében az, hogy
a megfelelô alapinformâciôkkal rendelkezzen ahhoz, hogy a megfelelô
és a sajât érdeke szerint levô dôntéseket meghozhassa. A demokrâcia
ugyebâr egy olyan hatalmi berendezkedés, amely nem kivân mâsra
épiteni, mint az emberek akaratâra. Magyarorszâgon az embereknek
meg kell tanulni akami, lehetôség szerint egyet akanu. Ha ez
megtôrténik, akkor leszdemokrâcia. Havalôban ezazerkôlcsi fordulat
bekôvetkezik, akkor kereszténydemokrâcia is lesz. Ugy gondolom,
hogy ebben a kôrben kôtelességszerû felvetnem, ha ezekrôl az
értékekrôl és a magyar Magyarorszâg fordulatârôl, jôvôjérôl beszélek,
hogy vajon mit jelent szâmunkra a hatâron tùli magyarsâg és ^
emigrâciôban élô magyarsâg? Én egy dolgot szeretnék Ônôk elôtt
kiemelni, amit mâr itt egy kisebb kôrben elmondtam: Magyarorszâg
szâmâraaz emigrâciô, a hatâron tùli magyarok komoly erôforrâs, mert
Ônôk és sokszor a hatâron tùli magyarok speciâlis helyzete miatt
éppen a leszoritottsâg vagy a diaszpôra helyzetbôl fakadôan szâmos
olyan értéket ôriztek meg évtizedeken keresztiil, amely minket is
épithet, ha talâlkozunk Ônôkkel. Ha az anyaorszâgnak, az
emigrâciônak és a hatâron tùli magyarsâgnak szorosabbâ vâlnak a
kapcsolatai, mert amirôl mi elfeledkeztùnk vagy hajlamosak vagyunk
sokszor megfeledkeziù, az sokkal érintetlenebbùl megtalâlhatô itt a
diaszpôrâban. Az, hogy majd a hatâron tùli magyarok helyzetében is
ùgy gondolom, egy alapvetô fordulôpont, ha a magyar kulpolitika
megtanulja azt, hogy a vilâg felé nem ùgy kell képviselni a hatâron tùli
magyarokat, hogy pusztân ilyen kisebbségi ugyek kapcsân nemzetkôzi
tôrvényekre hivatkozva, mintegy bocsânatkérôen bebocsâtâst kérve a
szent és sérthetetlenEurôpai Uniôba, hanem azt kell igazolnunk, amit



a tôrténelmûnk igazol, hogy Magyarorszag jelenléte a Kârpât-
medencében a tôrténelem folyamân éppen az itt élô népek eurôpai
integrâciôjât és odatartozâsat teremlette meg. Tehât, aki a magyar
kisebbségért szôt emel, az azért emel szôt, hogy az egész régiô
integrâlôdhasson Eurôpâhoz. Még egy kitétellel tartozom Ônôknek,
kicsit reflektâlva arra is, amit Torgyân elnôk ùr FXgP részérôl itt
elhangzott elôadâsàban mondott éppen a Kereszténydemokrata
Néppârttal kapcsolatban. Nem udvariassâgbôl akarok vâlaszolni itt
Ônôk elôtt ebben a kdrben, hiszen itt hangzottak el az elnôk ùr szavai,
hanem egy realitâsbôl kiindulva vélaszolnék râ. Az FKgP Magyar-
orszâgon azért lett az utôbbi idôben erôs politikai tényezô, megelôzôen
minden magyarorszàgi pârtot - és ezt nem hizelgésbôl mondom -,
hanem realitâsbôl kiindulva, mert ezt a pârtot Torgyân Jôzsef vezeti!

Tehât a mi kapcsolatunk az FKgP elnôkével nem csak egy rokon-
szenven vagy âtlagos barâtsâgon alapulô kapcsolat, hanem ez a
politikai, a magyarorszàgi politikai realitâson alapszik. Ez tehât az
egyik alapvetô szempont, amit itt Ônôk elôtt szerettem volna tisztâzni.
A mâsik pedig az, hogy a Kereszténydemokrata Néppârt rendkiviil
ôriil annak és nem nézi irigykedve az FKgP erejét és elôretôrését,
hanem rendkiviil ôriil annak, hogy akadt egy olyan ellenzéki pârt,
amely népszeriiségében megelôzi az 1994-es vâlasztâsok gyôztes
pârtjait is. Kivânom az FKgP-nak, hogy nôvekedjen, nôvelje
vâltozatlanul tâmogatôinak és szavazôinak bâzisât. És ha eljôn majd a
vâlasztâs pillanata, a Kereszténydemokrata Néppârt môgôtt csak egy-
két szâzalékkal végezzen.

Végul engedjék meg, hogy még Arany Jânost idézzem:

"Az nem lehet, hogymilliôkfohàsza visszamâlljon rôlad ég
és annyi vér a szabadsâg kovàsza sàrrà dagadjon, hol elûnteték.
Tàmadni kell mindig nagyobb kôrôkben életnek ott,
hol a mârtir tetem magàt kiforrja csendesfôldi rôgben.
Légy hû és bizzàl jôvôdben nemzetem!

Dr. Hasznos Miklôs (Budapest):

A NEMZETIÔSSZEFOGÀS ESÉLYEI
Tôbbezer kilôméterrôl jôttunk ide jô sziwel Ônôkhôz, hogy két

olyan témârôl beszéljiink Giczy elnôk ùrral, mint Magyarorszâg jôvôje
és a nemzeti ôsszefogâs esélyei. Két ilyen bagatell témâra rendelke-
zésunkre âll vagy harminc perc ôsszesen, de megprôbâlunk ennek a
lehetetlen feladatnak is megfelelni. Elsô felindulâsomban - bevallom



ôszintén -, azt gondoltam, hogy ha ennyire rôvid az idô, akkor itt nincs
mit ragozni, hoztam két verset, felolvasom az egyiket, a mâsikat és
utâna elkôszônôk Ônôktôl. Most azt mondja Nâdaselnokùr, hogy még
azért 10 percet beszélhetek, a két vers kôzé valami csak belefér. De
azért, hogy ne szabaduljanak meg a két verstôl, hogy egyâltalân miért
van szukség magyar nemzeti ôsszefogàsra Magyarorszâgon. Csanâdi
Péter, mint egykori politikai elitélt versének csak egy részletét
olvasom. A vâlasztâsok utân irta ezt a verset, a 94-es vâlasztésok utân:

"Elôlrôl is, hàtulrôl is, alulrôl is, feMrôl is, mindenhonnan,
kedves Pistàm, minden argus ûjsàglistàn, hivalkodôn ott pompàzik,
gyôztunk, gyôztùnk, itt van, làtszik sbk helyen az elsô kettôn
befutôn, a reményt keltôn, itt àllunk, kedves Pistàm, megfûrôdve,
bolsevistàn. Làsd, igy àllunk, mit mndhatnék egyebet, minthogy a
négy év annyi volt, mint szélben a Jhst, szépen csengôn hamis ezûst,
vàltàs volt csak nem vàltozàs, a tôbbi mind csupa csalàs. Nem
vàltozott sehol semmi, nekûnk ez jàrt, nekûnk ennyi. Mert mig
magunk kôzt csatàztunk, egymàs torkàt markolàsztuk, ilyen szinben,
olyan szinben, minden szinten vert az Isten. Én, te, ô, mi, ti, na kik
akik, mig a nevetô harmadik elsô helyen minden listàn igy àllunk
most dràga Pistàm, ùj ciklusban bolsevistàn".

Hât ezért van szukség, kedves magyar barâtaim, nemzeti
ôsszefogàsra Magyarorszâgon. Nemzeti Szôvetség Magyarorszàgért
Egyesulet soros elnôkeként is kôszôntôm Ônôket. Alapitô elnôke
Torgyàn Jôzsef ùr, aki nemcsak a FKgP-nak, hanem ermek a nemzeti
ôsszefogâs Magyarorszàgért mozgalonmak is alapitô elnôke. Ô volt,
aki bejegyeztette. Egypâran nemzeti szellemû politikusok ôsszejôttûnk
és azt mondtuk, megcsinâljuk ezt a nemzeti ôsszefogâst, azok szâmâra,
akik nem akamak politikai pârtba belépni. Mert, sajnos, sokanvannak
Magyarorszâgon olyanok, akik azt mondjâk, elég volt mâr nekik a
pârtpolitikâbôl. Itt is igértek programot, ott is igértek programot és
ugye a târsadalmi valôsâg mindig az kérem, hogy van egy pârt,
amelyiknek van egy programja. Aztân nyer a vâlasztâson, megalakit
egy kormânyt, aztân az a kormâny is megcsinâlja a maga programjât
és amikor elkezdôdik a végrehajtâs, a jô Isten sem ismeri fel az eredeti
pârtprogramot. Igy volt ez a 90-es vâlasztâsnâl és igy volt ez a mostani
94-es vâlasztâsnâl is. Merthogy eredményes nemzeti ôsszefogâs legyen
és szulessen, annak vannak bizonyos feltételei. Az elsô szâmù feltétel
az, hogy valamiben csalôdtunk. És ha csalôdott a magyar nép, akkor
most is csalôdott. Csalôdott 90-ben is, de a 90-es csalôdâs a szivâr-
vânyok utân valô futâst jelentette. Mert akik 90-ben szavaztak a



Demokrata Fôrumra és nem a sziirke âllomanyu elitre, a szakâllas,
bolcs, filozôfiis gurukra, akiket itt képeztek ki Washingtonban vagy
New Yorkban, valamelyik demokrata akadémiân, hogy hozzâk ezt az
Isten âldotta liberalizmust Magyarorszagra, a tôke uralmàt, a piac-
gazdaségot - és kôzben egy nép koldusbotra jutott. Lassan 3 milliô
ember él Magyarorszégon a létminimum alatt. Amikor nem ezek
gyôztek, a bdlcs filozôfus guruk, hanem a mucsai magyar nép
vâlasztotta a tulipânos nemzeti politikât meghirdetô irânyzatokat,
akkor mindenki azt mondta: "Dicsértessék Jézus Krisztus, megbukott a
kommunizmus"! Most talicskén fogjék nekiink tolni a dollârt! Most
mindenki visszakapja minden vagyontârgyét! Most mi csukjuk
bortônbe azokat, akik eddig minket csuktak bôrtônbe! Ezt hitték az
emberek. Mivel ez nem kôvetkezett be, mert ennek objektiv okai is
voltak, de ami bekôvetkezhetett volna, az sem kôvetkezett be, - tétova-
sâgbôl. Én sem bântom Antall Jôzsefet - nem bântom azért, mert nem
teszem ôt egyénileg felelôssé - de a legnagyobb politikai tévedése az
volt, azt hitte, a demokrâcia azt jelenti, hogy fehér kesztyûben leûlunk
térgyalni a gyilkosokkal és akkor azok is majd galambleikû lelkipâsz-
torokkâ fognak véltozni velûnk szemben. Hât ez nem kôvetkezett be.
Ennek a nagy tévedésnek a levét ittuk és ezért csalôdott a magyar nép.
De 94-ben, amikor visszahivta a szakértôket, akik ônmagukat szak-
értôknek mondtâk, mi majd aztân rendbetessziik az orszàgot. A
szakértelem legyen az elsô, hogy mi majd megtalâljnk a hangot a
târsadalommal, mi majd szôt értiink, mi majd érdekegyeztetést... mi
majd bevezetjiik azokat a reformokat, hogy megâllitjuk a zuhanést. És
mi tôrtént, kérem? Hol van a szakértelem? Amikor a szakértô kormâny
szakértô tagjai maguk sorban mondanakJe. Itt csak egyetlen szakértô
mûkôdôtt eddig, akinek mâr csak néhâny hônapja maradt arra, hogy
az orszàgot még jobban tônkre tegye. Loui de Bokros Panama, a
panamai diszdoktor, a magyar pénzugyminiszter, Bokros Lajos. Aki
kérem egyféle politikât ismer, azt mondja, az âllamnak a deficitet
csôkkenteni kell, hogy a Vilâgbanktôl felvessziik az ùjabb hitelt,
amivel tôrleszthetjûk a barâti hiteleinket. Ezt a deficitet csôkkenteni
kell, na mivel lehet csôkkenteni? Visszavonjnk a szociâlpolitikâbôl az
âllami pénzeket, anélkul, hogy megteremtettiik volna a târsadalom
meggazdagodâsânak a feltételeit. Mert ahol egy gazdag târsadalom
van, ahol az emberek jôl élnek, keresnek, ott râ lehet hâritani a
szociâlpolitikât bizonyos karitativ egyesuletekre, az egyhâzakra, és az
ônkéntes târsadalmi adakozâsra. De ott, ahol 3 milliô ember a
létminimum alatt él, egy mâsik 3 milliônak pedig borotvaélen âll a
helyzete, hogy mikor vâlik munkanélkiilivé, attôl azt vâmi, hogy vegye
ât az âllamtôl a szociâlpolitika terheit: nemcsak hogy dôreség, és



nemcsak hogy politikai vaksâg, az gyilkos, nemzetirtô rosszindulat.
Ezt csinâljâk ma Magyarorszâgon. Ezt ùgy hivjâk, hogy modemizâciô
és stabilizâciô. Az a kormâny, amelyik ezt akaija stabilizâlni a
stabilizâciô iiriigyén, az legjobb, ha szedi a sâtorfâjât, tényleg, mielôtt
durunggal megy a nép neki. Tehât odâig eljutottunk, hogy
csalôdottsàg. A csalôdottségon kiviil elégedeUenség is kell. Mert a
csalôdottség csak az, hogy igértek valamit, de az nem jôtt be, de azért
jô fiuk vagytok és szinten vagytok. De ez sem igaz, mâr szinten
sincsenek. Olvassâk el kérem a "Heti Vilâggazdasâg" tâjékoztatôit... a
90-es vâltâskor Magyarorszâg volt a nyugati tôke célpontja. No, nem
csak a rablô tôkéé, hanem a tényleg érdeklôdô tôkéé is. Mert azt
mondtâk, hogy Magyarorszâg a legjobb. Itt van esély arra, hogy
normàlisabb infrastruktùrâval és politikai liberalizâciô utan érdemes
ide beruhâzni. Kérem, az arcom a szégyentôl égett, amikor megnéztem
a legùjabb adatokat. Az 1995. évi vârhatô GDP nemzeti ôssztermék
nôvekedése Magyarorszâgon 2.4%. Mig Româniâban 4.8%! Utolsôk
lettiink ebben a kelet-eurôpai térségben. A szlovâkok, a csehek, a
lengyelek, a szlovének, a românok lekôrôztek beimiinket. Utânunk mâr
csak Bulgâria kôvetkezik. Hât ide jutottunk! Arrôl nem beszélve -
Torgyân elnôk ùr is beszélt rôla -, hogy 3 belsô adôssâgâllomâny, a
kûlfbldi adôssâgâllomâny, miként nôvekedett, hova jutott ez az orszâg!
Mindenûtt leestiink a bonitâssal. A hitelbonitâsi listân, amire olyan
bûszkék voltunk, hogy mi ùgy vessziik fol a hiteleket, mert mi aztân
becsiiletes adôsok vagyimk, tôrlesztiink akkor is, ha egy népet kell
fejreâllitani, és kifacsami és ki kell forditani a bérbôl, fizetésbôl élôk
kabâtzsebét, még a belsô zsebet is, meg az asszonyok elôl eldugott
dugipénzeket is be kell vonni a kôltségvetés bevételébe. Loui de
Bokros ezt a megoldâst kinâlja és mellette a partnere, a Magyar
Nemzeti Bank elnôke, akik mesterségesen geijesztik az inflâciôt a
forint âllandô leértékelésével. Egy ilyen helyzetben mondjuk azt, hogy
nemcsak csalôdtunk, hanem elégedetlenek is vagyunk és ha elégedet-
lenek vagyunk, akkor ermek van egy logikai kôvetkezménye. Az, hogy
elég volt belôlùk. Le velûk! És ennek igy kell hangzani a magyar
politikai életben, de itt megâllni nem elég. A "Le velùk"! utân azt is
meg kell mondani, ki jôjjôn utânuk? Ki az, akiben még bizalom lehet?
Kik azok, akikre még fel lehet nézni? Azok, akiknek van hitiik az
orszâg felemelkedésére és ehhez van erkôlcsi alapjuk is. Egész eddigi
életukkel, neveltetésùkkel, politikai magatartâsulckal, akikben bizni
lehet, csak azok, akiknél ez a sorrend: Isten - Haza - Csalàd! Amikor
ezt a "Nemzeti Ôsszefogàs Magyarorszàgért Egyesulet" alakitâsât
elhatâroztuk, pontosan az volt a célunk, a tényeket vettiik figyelembe.
Mik a tények? A tények azok, hogy Magyarorszâgon annak idején a



diadalmas egypârt rendszer idején ugye volt 800.000 pârttag. 800.000
pârttagja volt az egy àllampârtnak. Akik egymâssal hatalmas
vâlasztâsi csatakat vivtak. És ugye a szavazô listân, ami hasonlô volt
ahhoz, amit az Ûr annak idején Àdâmnak a Paradicsomban teremtett,
amikor feleséget kellett neki vâlasztani, azt mondta, hogy itt van Éva,
itt van Âdâm: vâlassz! Ilyen volt a Hazafias Népfront vâlasztâsi listâja.
Itt van a pârtâllam âltal jelôlt elvtârs: vâlasszâtok! Ugye a vâlasztâs az
volt, elmegyek vagy nem megyek, de senki nem merte megtenni, hogy
otthon maradjon. Ezek utân amikor felbomlott az egypârti diktatùra,
megjelent ôtven valahâny pârt az elsô vâlasztâsokon. Akkor kérem,
csodâk csodâjâra az ôsszes pârtnak a taglétszâma nem érte el a
300.000 fot Magyarorszâgon. És nagyon érdekes, hogy 90-tôl 94-ig
nem vâltozott ez a szâm, most is kb. 300.000, de vannak arânyel-
tolôdâsok. Az arânyeltolôdâsok azt jelentik, hogy Istennek hâla van két
olyan pârt, ahol nôvekedett a létszâm. Ez az FKgP és a KDNP... és
Istennek hâla van olyan, ahol most mâr alaposan csappant. És ez
elsôsorban a liberâlis, bôlcs filozôllis guruk âltal vezetett magyar-
orszâgi SZDSZ. És érdekes dolog, errôl nemigen beszélnek, hogy az
MSZP is vesztett taglétszâmâbôl a 94-es gyôzelméhez viszonyitva.
Tehât az arânyok kicsit eltolôdtak. De maradt 300.000 ember. Ha
mind egy pârtra szavaz, akkor sem tudja eldônteni a vâlasztâs sorsât,
sziikség van a civil szervezetekre, sziikség van azokra az âllampol-
gârokra, akik maguk is hajlandôk azt mondani; akkor elmegyek és
szavazok, annak dacâra, hogy nem vagyok ennek a pârtnak a tagja, de
amit csinâinak az tetszik és bennùk bizom, bennùk lâtom a magyar
Jôvô jô kézbe helyezését. Ilyen embereket kell valahol ôsszegyûjteni és
nem kényszeriteni arra, hogy légy tagja egy pârtnak. Ez a Nemzeti
Szôvetség Magyarorszâgért. De hogy politikus vezetôi is vannak, az
természetes kérem. Hiszen élet-halâl haro folyik itt. Ez olyan, mint egy
nehézsùlyù ôkôlvivô vilâgbajnoki kiizdelem. Kellenek hozzâ bokszolôk
is, akik bemennek a ringbe és idônként kapjâk a marhanagy jobb
csapottat, bal csapottat, de azért majd mi adjuk a jobb horgot, olyant,
hogy kifekszenek a padlôra a kôvetkezô vâlasztâsnâl. Ezért kell a
Nemzeti Szovetséget nem politika, de pârtpolitika mentessé tenni. Ott
olyan politikusok vannak, akik tagjai bizonyos pârtoknak, az teljesen
magâtôl értetôdô és teljesen természetes,.,Ôriâsi ôrômmel és biiszke-
séggel toit el engem az, hogy hârom bemutatkozô gyûlésen voltunk -
most én nem akarom Ônoket bântani, félreértés ne essék vagy
lekicsinyelni, de a legutôbbi kispesti gyûlésen, Budapest egy kerule-
tében egy hâromszor ekkora terem zsùfolâsig megtelt -, még a falon is
lôgtak emberek. Amikor Szabolcsban voltunk vagy amikor
Salgôtaijânban, kérem, ahol egykor Râkosi elvtârs a fa alatt meg-



âlmodta a 19-es kommûn diadalât, ott kemény jô elvtérsak voltak,
négy évtizeden ét mindig, ott is zsùfolâsig megtelt a kultùrterem. 11-
kor még nem akartak hazameimi az emberek. Tették fel a kérdéseket.
Egy olyan egyesûlet, amelyik hâroni helyszinen mutatkozott be eddig
Magyarorszâgon, és 17 târsadalmi szervezet csatlakozott hozzâ,
olyanok, mint a Pongràcz Gergely vezette 56-os Vilâgszôvetség,
olyanok, mint a Kârpôtoltak Érdekvédelmi Szovetsége, akik vagyoni
kârpôtlàsi jegyet vagy a politikai iildôztetés miatt kârpôtiâsi jegyet
kaptak ésezek môgôtt tizezrek àllnak. Nem egy ember, tizezrek ^Inak.
Hârom helyszin utân ilyen tômeget mondhatunk magunk môgôtt.
Akkor joggal bizhatunk abban, hogy mégiscsak megsegit bennûnket a
magyarok Istene. Befejezésûl a mâsodik vers, amit igértem, attôl sem
fognak megszabadulni. Siklôsi Andrâs magyar kôltô verse. Én olyan
mucsai magyar vagyok és ezt tanùsîthatja Torgyân elnôk ùr is, amOcor
eg^tt lépiink fel, mindig mondok otthon is verset. De ott Kovâchy
Jôzsefclevelandi kôltô verseit, hogy ismeqék meg a magyarok, miként
gondolkodnak azok a magyar testvéreink, akik elszakadva tôliink
élnek, mert egy idegen hatalom arra kényszeritette ôket, hogy hagyjâk
el hazâjukat. Itt viszont elmondom olyan magyar kôltôk verseit, hogy
ismeijék meg azt is, a fïatalok kôzt is van egészséges gon-
dolkodâsmôd és a magyar irodalomban megjelenhetnek értékek is.
Igaz, hogy ez nem kap nagy publicitést, ez nem jelenik meg a Magyar
Hirlapban, meg a Kurirban, meg az ôsszes ilyen libéral sajtôban,
ezeket ilyen rôplapokon osztogatjâk és akadnak politikusok, mint én,
akik folvâllaljék ezt, ùgyis le vagyunk mucsaizva, azt mondjâk, hogy
nemzetiek vagyunk. Igen, én ezt elvâllalom bûszkén, minden ùjsâ^rô
megirhatja, hogy nemzeti vagyok. Én erre igenis biiszke vagyok. Igy
szôl a vers bùcsùzôul:

Fojtogat mâr a tômérdekpanasz,
S érzem, hogy nincs rà semmilyen vigasz.
Minden nap ûj veszedelmet hoz rânk.
Kinlôdik, nyôg egész Magyarorszàg.
Fejûnkfôlul eladjàk a hàzat.

Kirôhôgnek, durvân megalàznak.
A vilàgban hitelunket rontjâk,
Bemocskolnak, jôvônket raboljàk.
Nem sajnâlnak, nem kimélnek senkit.
Le akarnak igâzni mindenkit.
Kl akarnak semmizni bennûnket.

El akarjâkfoglalni fôldunket.



Nemzetkôzivé akarnak tenni,
Ki akarnak hazânkbôl kergetni.
Igy tervezik, de azért mégsem lesz ùgy !
Ez az orszàg magyar lesz itt.
Bàrmit tesznek, bârhogy mesterkednek,
Sose tudnak eltiporni minket
Felkészûlunk minden vad veszélyre
Nem esUnk a gazok elôtt térdre
Nem hâtrâlunk! FOlvesszuk a harcot

Nem viselUnk el mâr tôbb kudarcot

Isten velûnk van. Egyutt kUzd veiUnk
Legyôzôttekbôl gyôztesek leszunk!

A magyarok Istene adja, hogy igy legyen!

Dr. Nagy Gyôrgy (Toronto, Ont. Kanada):

MAGYARORSZÀG ÈS EURÔPA

Minden orszég sorsânak alakulâsat mindenekelôtt fôldrajzi
helyzete szabja meg. Magyarorszâg annak kôszônheti elhelyezkedését
a vilâgban, hogy Àrpad népe hosszù vânjiprlâsai utân elôszôr érkezett
el egy geopolitikailag ideâlisnak mondhatô teriiletre. A Kârpâtok
ôvezte Duna-medence valôban nagyszerû hely. A természettôl védett,
gazdag termfôfblddel, életet adô folyôkkal megâldott vidék rendkivul
alkalmasnak lâtszott Àrpâdnak arra, hogy ott telepitse le népét.
Keletrôl jôvô elôdeink, a hunok, az avarok ugyanezt tették. Azôta is
sok, igen sok utazô megâlapitotta, hogy ha valaki keletrôl jôn s âtlépi
Magyarorszâg hatârât, akkor elôszôr érzi azt, hogy Eurôpàban van.
Ezért kellett hazânknak annyit szenvednie a tatârok és tôrôkôk betôré-
seitôl, mert ezek a népek mind a mi orszâgunkon ât akartâk elémi a
Nyugatot.

A Nyugat és a Nyugathoz valô tartozâs volt mindig a magyar nép
fô tôrekvése. A Nyugat védelmében vérezttink Muhinâl, Mohâcsnâl,
ezért szenvedtiink el 150 éves tôrôk rabsâgot. Ez az érem egyik oldala.
A mâsik az, hogy amikor Ausztria, amely a Nyugattal ôsszekôt, râtette
kezét orszâgunkra, akkor a magyarsâg ôsi szabadsâgszeretetétôl futve,
ismételten felkelt ellene.

Ez a kettôsség hatârozza meg a magyar tôrténelem alakulâsat. Ez
a kettôsség eredményezte azt is, hogy népûnk a Kelet és a Nyugat kôzti
harcâban elvérzett, mig mâs szomszédnépek szâmban elôretôrtek. Ez



vezetett Trianonra is, bar ebben a nemzeti katasztrôfâban sok mâs
szerencsétlen tényezô is kôzrejâtszott. A mâsodik vilâghâborù hozta
azutén ùjra elôtérbe a keleti veszélyt, amelyet azôta Moszkva jelent
szâmunkra.

A negyvenéves orosz-kommunista uralom, amely keleti szolga-
ségba vetette vissza hazânkat, ùjra felébres2rtette népûnkben a Nyugat-
hoz valô tartozés olthatatlan vagyât. Ma ez az érzés uralkodik a
magyar leikekben. Ezt jâtssza meg most is a Horn kormàny, sajnos,
igen esetlenùl. A Nyugatnak valô tetszés nevében erôltette ki a kor
màny a magyar-szlovâk alapszerzôdés alàiràsàt Pàhzsban, amely a
nemzeti politika feladàsàt Jelentette és szégyenfoltja a magyar diplo-
màciânak. Ennek nevében szeretné most a kormâny megkôtni a
magyar-român alapszerzôdést is. Még szerencsének mondhatjnk, hogy
ezt Bukarest torpedôzta meg olyan nyelvtôrvény behozâsâval, amely-
nek ôdiiunét még Homék sem vâllalhatjâk.

Magyarorszâgnak jô kilâtâsai vannak arra, hogy talân mâr az
ezredfordnlôra tagja lehessen, ha nem is a NATO-nak, de az Eurôpai
Uniônak. Viszont ezért nagy âldozatokat kellene hoznia. Jô viszonyt
kellene kiépitenie és fenntartania a szomszéd âllamokkal, amelyek el
akaijâk nemzetietleniteni a nâluk élô magyarokat. A szlovék példa
megmutatta, hogy azok egészen mâskép értelmezik az Eurôpai Uniô
kisebbségi rendelkezéseit, mint a nyugati orszâgok. Pozsony még most
sem ratifikàlta a szâméra oly elônyôs magyar-szlovâk alapszerzôdést,
viszont parlamentje mâr megszavazta az ùj nyelvtôrvényt, amely meg-
fosztja az ott élô magyarsâgot kulturâlis fejlôdésének lehetôségétôl.
România ugyanezt teszi, mig Szerbia erôszakos betelepitésekkel
zaklatja, kényszeriti menekûlésre az ottani magyarsâgot. Vagyis a
szomszédos âllamok mindent megtesznek, hogy a teruletûkôn élô
magyarsâgot beolvasszâk vagy elûzzék. Ezekkel az orszâgokkal kellene
nekiink jô viszonyt kiépitenunk, hogy tagjai lehessiink az Eurôpai
Uniônak. Ezek nem civilizâlt âllamok, amit a Nyugat nem ért meg.

Magyarorszàg jelenleg igen nehéz politikai helyzetben van. Jelen-
legi kormânya gôrcsôsen ragaszkodik a Nyugatba valô beintegrâlô-
dâshoz, de anélkiil, hogy ezért sokat kapjon. Lemond az elszakitott
tertileteken élô magyarok azon jogârôl, hogy dôntsôn arrôl, melyik
orszàg hatârain beltil akar élni. Még autonômiàjànak kivivâsâért sem
àll ki. Mit kapna ezért? Nagyon kétlem, hogy kapna-e nyugati részrôl
tényleges garanciât arra, hogy ha pl. România vagy Szerbia râtâ-
madna, az Eurôpai Uniô katonailag segitségére sietne?



Kiilôn problémât alkot hazânknak - és a tôbbi kôzép-eurôpai
âllamnak - a NATO-ba valô felvétele. Nyugat-eurôpai vezetô kôrôkben
hùzôdoznak ettôl, foleg amiôta Moszkva mind élesebben ellenzi a
NATO-nak keletre valô kiteijesztését. Az Eurôpai Uniô részérôl erre
azzal vâlaszolnak, hogy "békepartnerséget" ajânlanak fel az oroszok-
nak is, s igyekeznek Moszkvât megnyugtatni : a NATO nem ellene
irânyul. Hàt akkor ki ellen? Az oroszok nem kezdôk a diplomâciai
fogâsok értelmezésében.

Washingtonban kissé mâsképp nézik a dolgot. Ott mindig
fenyeget a rooseveiti idôkbôl szârmazô veszély, hogy Eurôpa feje fôlôtt
megegyeznek az oroszokkal. Igen nehéz tudni, hogy Washington
igazâban hol éll. Az egykori Brit Birodalom elve az volt, hogy szémâra
Eurôpa hatâra a Rajna vonala. Jalta utân a keletebbre fekvô Vasfiig-
gôny lett a hatâr. Vajon ma Washingtonban melyik vonalat tartjâk
annak, amelyet hâborù ârân is tartani kell?

Itt van a nagy dilemma Magyarorszag és a tôbbi kôzép-eurôpai
orszâg szâmâra: bizhat-e abban, hogy az Eurôpai Uniô és a NATO
teljes garanciét biztosit szâmukra orosz vagy mas oldalrôl jôvô
témadâs ellen? Ha igen, akkor kétségteleniil ott van a helyiik. Viszont
foleg a boszniai tapasztalatok utân igen kétséges, hogy erre szàmithat-
nânak-e.

Ez a megoldâs veti fel, nem volna-e elônyôsebb egy olyan kôzép-
eurôpai politikai csoportosulést létrehozni, amely nem lenne elkôte-
lezve sem a Nyugatnak, sem a Keletnek, hanem el-nem-kôtelezett
blokkot, ôvet alkotna a kettô kôzôtt. Vajon hogyan fogadnâk ezt
Keleten és Nyugaton?

Bizonyosra vehetjuk, hogy Moszkva ôrômmel udvôzôlne egy ilyen
megoldâst, mert az orosz lelkekbe a két vilâghâborù tapasztalatai alap-
jân erôsen be van gyôkerezve a német tâmadâstôl valô félelem. Az
oroszok ma is jobban félnek a németektôl, mint bârmilyen mas orszâg-
tôl. Biztonségos érzés lenne szâmukra, hogy egy olyan nyugati szôvet-
ség, amelynek Németorszag is tagja, nem éme kôzel hatâraihoz. Ami
Nyugat-Eurôpât illeti, igen valôszinû, hogy ott is bizonyos megkôny-
nyebbiiléssel fogadnâk azt, hogy a NATO garancia nem megy az orosz
hatârig. A chamberlaini "appeasement" politika gondolata ma is
erôsen él a nyugati fovârosokban. Gondoljunk csak megint egyszer
Boszniâra.

Vagyis politikai szempontbôl elôrelâthatôlag mind Moszkvâban,
mind a nyugat-eurôpai fovârosokban tâmogatnâk egy semleges ôv
létrehozâsât Kôzép-Eurôpâban. A kérdés persze az: vajon a mai hely-



zetben az érdekelt orszâgoknak, elsôsorban Magyarorszâgnak, elônyôs
leime-e az?

Tôrténelmileg az Osztrâk-Magyar Monarchiât kell alapul ven-
nunk ennek a kérdésnek a megitélésénél. Ezzel kapcsolatban nem
szabad elfelejteniink, amit Bismarck, a kôzép-eurôpai problémâk nagy
ismerôje ûzent Bécsnek a Kôniggraetz-i csata utân. Az mondta: Bées
feladata, hogy egyensùlyt hozzon létre és tartson fenn Kôzép-Eurôpa
sok nemzetisége kôzott. Tudjuk, hogy az Osztrék-Magyar Monarchia
ezt milyen sikeresen valôsîtotta meg az elkôvetkezô 50 évben. A
bismarcki elgondolâst Trianon zùzta szét és helyébe a kisantantot âllî-
totta. Ez a mesterséges csoportosulés az utôbbi években magâtôl szét-
esett, ûgyhogy teljesen ùj helyzet alakult ki ezen a teriileten.

A Monarchia nagy ereje az volt, hogy elég kiegyensùlyozott és
elég erôs volt ahhoz, hogy komoly sùlyt jelentsen. Az elsô vilâghâbo-
rùban a legkiilônbozôbb nemzetiségekbôl allô katonâi kitûnôen har-
coltak végig. Vereségiik egyik oka a rossz felsô vezetés volt. A
Monarchia mind fôldrajzi, mind nemzetiségi szempontbôl gazdag és
kiegyensùlyozott volt. Beletartozott Ausztriân Idvul Csehorszâg,
Galicia lengyel lakossâgâval és a tôrténelmi Magyarorszag. Egy mai
kôzéfHeurôpai csoportosulâsnak ugyanezeket a teriileteket kellene
magâban foglalnia, temészetesen beleértve egész Lengyelorszégot.
Csak igy lehetne népességileg elég kiegyensùlyozott, gazdasâgilag és
politikailag elég erôs, hogy fenn tudja magât tartani a Nyugat és a
Kelet kôzott.

A nagy probléma ezzel kapcsolatban ma Ausztria, Csehorszâg és
Szlavônia helyzete, valamint a roman kérdés.

Ausztria mâr tagja az Eurôpai Uniônak. Bar lakossâga kissé kiâb-
rândult, mert tôbb elônyt vârt, mint amit kapott, nehezen képzelhetô
el, hogy kilépjen az Uniôbôl és csatlakozzék egy ùj, nem kiprôbâlt
kôzép-eurôpai csoportosulâshoz. Ausztria nélkul viszont sem Cseh
orszâg, sem Szlovénia nem volna hajlandô erre, annâl is inkâbb, mert
mindkét orszâg inkâbb a Nyugathoz, mint Kôzép-Eurôpâhoz tartozô-
nak tekinti magât és mindkettôt elôre lâthatôan rôvidesen felveszik az
Eurôpai-Uniôba.

Vagyis a jelenlegi helyzetben csupân négy orszâg maradna, amely
létrehozhatna egy kôzép-eurôpai csoportosulâst: Lengyelorszâg, Szlo-
vàkia, Magyarorszàg és Horvâtorszàg. Ami az utôbbit illeti, nincs
kétségem afelôl, hogy szivesen tenné azt. Amikor jelenlegi elnôke,
Tudjman, néhâny éwel ezelôtt Torontôban jârt, talâlkoztam vele és
egy sajtôkonferenciân megkérdeztem: csatlakoznék-e orszâga egy



kôzép-eurôpai csoportosulâshoz? Még a felét sem mondtam el, amikor
mâr azt mondta: Da, da.

Kiilôn problémât jelentene egy ilyen csoportosulâsra nézve
România. A kérdésnek vaimak pozitiv és negativ oldalai. România fel-
vétele mellett szôl, hogy a românok nem szlâvok és nem nagy barétai
az oroszoknak, mint a szerbek és a szlovékok. Viszont România
balkâni âllam, amely sohasem volt része Kôzép-Eurôpânak. Ezzel
szemben Erdély szorosan beletartozik abba, attôl nem vâlaszthatô el.
Az sajnos, elképzelhetetlen, hogy Erdély kûlôn vâljon Româniâtôl és
akâr mint kiilônâllô egység lenne tagja a kôzép-eurôpai csoportosulâs-
nak. Ezt Bukarest katonailag is megakadâlyoznâ.

Fenti problémâk a jelenlegi politikai helyzetben igen nehézzé
tennék ma egy Monarchiâhoz hasonlô âllamszovetség megalakitâsât.
A visegrâdi hérom helyébe Horvâtorszâg csatlakozasâval lépô négy
orszâg létrehozhatna ugyan egy a Balti-tengertôl az Adriâig teijedô
ôvet, de sem gazdasâgilag, sem politikailag nem lenne elég silya.
Lehetne un. ûtkôzô terulet a Kelet és a Nyugat kôzott, de nem lenne
sem elég nagy - és Erdély nélkiil elég egységes - ahhoz, hogy eredmé-
nyesen tudjon mûkôdni.

Ilyen kôriilmények kôzott Magyarorszâg helyzete, mint mâr fent
emlftettem, igen nehéz. Nem marad mâs hâtra szâmâra, mint az
Eurôpai Uniôhoz valô csatlakozâs. A magyar nép, amint az 1956-ban
és 1989/90-ben kimutatta, feltétleniil a Nyugathoz akar tartozni.
Viszont a Nyugat, amint azt Trianonban és Jaltâban oly fâjdalmasan
bebizonyitotta, semmi megértést nem tanùsit problémâi irânt. Tâvolrôl
sem tâmogatja a tôliink elszakitott teriiletek magyarlakta vidékeinek
visszacsatolâsât, még ott sem, ahol az - mint Szlovâkia, Kârpâtalja és a
Vajdasâg esetében - lehetséges lenne. Még az e teriiletek autonômiâjâ-
nak biztositâsa irânt is hûvôs. A Nyugat szâmâra Magyarorszâg a
trianoni csonkaorszâg és semmi mâs. Mint ilyen, bizonyos jôindulat
nyilvânul meg vele szemben, ami gazdasâgi és tùrisztikai terén jelent
elônyôket, de politikailag nem sokat. Nyugat-Eurôpa azt vâija tôliink,
hogy mi béktiljiink ki szomszédainkkal minden âron. Kitûnt ez
Balladur francia elnôk magatartâsâbôl, amikor nyomâst gyakorolt a
magyar kormânyra a magyar-szlovâk alapszerzôdés sûrgôs megkôté-
sére. Sajnos, Horn Gyula miniszterelnôk szinte kapva kapott ezen az
alkalmon és szôt fogadott. Azôta valôszinûleg ô is megbânta ezt, de
mâr késô. Szlovâkia nem ratifikâlta az alapszerzôdést, viszont parla-
mentje olyan ûj nyelvtôrvényt szavazott meg, amely lehetetlenné teszi
az ottani magyarsâg kulturâlis fejlôdését. A magyar kormâny csak ùgy
tehetné jôvâ szômyû ballépését, ha felmondanâ az alapszerzôdést.



Kétségtelen, hogy a mai, nemzetkôzivé vâlô vilâgban Magyaror-
szégnak megoldâst kell talâlnia arra, hogy szomszédaival békében
éljen. Viszont ezt nem teheti azâltal, hogy feladja nemzeti céljait. A
hazâjuktôl elszakitott magyar testvéreinket megkérdezésuk nélkiil,
vagyis nem demokratikus, hanm diktatôrikus alapon szakitottâk el
hazâjuktôl. Magyarorszâg részérôl nemzetârulâs lenne, ha magukra
hagynâ ôket és belenyugodnék elnemzetietlenitésûkbe, beolvasz-
tésukba. A mindenkori magyar kormânynak ragaszkodnia kell ahhoz,
hogy elszakitott testvéreink mint magyarok élhessenek és fejlôdhes-
senek. Bosznia elrettendô példa arra, milyen kôvetkezményei lehetnek
annak, ha megtagadjâk a nemzetiségeknek ezt a jogat.

Tudjuk, hogy a teriileti vâltozâsokat--' a visszacsatolâst - ma nem
tekintik tôbbé idôszerûeknek Nyugaton. Vannak teriiletek, mint Erdély
esetében, amikor gyakorlatilag nem is lenne ma mâr megvalôsithatô.
Ott a Tôkés Làszlô piispôk âltal javasolt osztrak-olasz megegyezés
szolgâl példâul. Sajnos, a szomszédâllamokban fellângolt nacionaliz-
mus nem kedvez ilyen megoldésnak. Viszont ebbôl mi nem engedhe-
tiink, mert amint Deàk Ferenc, a haza bôlcse, mâr régen meg-
âllapitotta: "Amit erôszakkal vesznek el tôlùnk, annak visszaszerzésére
mindig van remény, de amiral magunk mondunk le, az ôrôkre
elveszett". Mi magyarok sohasem mondhatunk le nemzeti céljaink
megvalôsitâsârôl, arrôl, hogy minden magyar, bârhol éljen is, magyar
életet élhessen szabadon. Viszont azért gyakorlati politikusoknak is
kell leimiink: azt a vasat kell utniink, amely meleg.

Ma van Nyugaton bizonyos megértés a kisebbségeket megilletô
jogok irânt. Ezek jogainak biztositâsa benne van a Helsinkii szerzô-
désben és az Eurôpai Uniô emberi jogi rendelkezéseiben. Ezek érvé-
nyesitését kell hangosan kôvetelnûnk. Ha iigyesen és fôleg ha kitartôan
jârunk el, meghallgatâsra talâlhatunk. Nehéznek lâtszik ma a szlovâ-
kokat, a românokat és a szerbeket ràbimi, hogy vâltoztassâk meg poli-
tikâjukat a magyar kisebbségekkel szemben, ne nyomjâk el ôket, ne
igyekezzenek ôket beolvasztani vagy kiûzni. De ha el lehetne émi -
ami nem lehetetlen -, hogy az Eurôpai Uniôba valô felvételiiket ehhez
a feltételhez kôtik, akkor van râ kilâtâs. Fontes, hogy Budapest vilà-
gossà tegye a Nyugat elôtt: addig nerfi lehet ôszinte megbékélés
Eurôpàban, amig a szomszéd âllamokban élô magyarkisebbségek nem
élvezhetik az ôket megilletô emberi jogokat.

Ami pedig Eurôpât és annak jôvôjét illeti, az Eurôpai Uniô nem
olyan erôs és nem olyan egységes Uniô, mint amilyennek lâtszik. A
Maastricht-i szerzôdések végrehajtâsa, az eurôpai nukleâris erôk
kérdésének megoldâsa még elég sokâig vârathat magâra. Bârki bâmut



mondjon is, az Eurôpai Uniô ma dermedt, kezdeményezô erô nélkuli
tehetetlen ôriâs. A boszniai események mutatték meg igazân,
mennyire képtelen dôntéseket hozni még olyan kérdésekben is,
amelyek portéjân zajianak le. Azonban ez a helyzet nem lesz mindig
igy. Az orosz nacionalizmus elôretorése, vagy az isziâm funda-
mentalizmus erôsôdése Észak-Afirikéban, megadhatja a lôkést Eurôpa
ûjjàéledésére. Erre kell hazanknak felkészulnie, hogy ne éije
vâratlanul a vâltozâs, hogy kiaknâzhassa az esetleg kinâikozô lehetôsé-
geket egy erôsebb Magyarorszég és egészségesebb kôzép-eurôpai
helyzet kialakitasâra.

Az Irodalmi és Mûvészest kétfiatal hallgatôja:
Somogyi Lehel és Somogyi Hajnal.

(Somogyi F. Lél)
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A Magyar Tàrsasàg
gyàszjelentése

Az Ârpâd Akadémia elnôksége és tagjai
nevében szomorûsâggal tudatjuk, hogy

Dr. Somogyi Ferenc
a jog- és âllamtudomânyok doktora, egye-

temitanârtôrténész, orszâggyùlési képviselô,
az Ârpâd Akadémia aiapfté tagja, 1966. évi
megalakuiâsaôtafôtitkâra, 1992. évtôl einôke
1995. szeptember 5-én, éietének 90. évében
eihunyt.

Az EgyesuItÂlIamokba 1950-ben érkezett.
Magyarorszâgon és az Egyesûit Âilamokban
tôbb szâz tanuimânya és tudomânyos cikke,
29 kônyve jelent meg.

Egész életét magyar hivatâstudata, a ma
gyar haza és a magyar faj mélységes szerete-
te vezette cselekedeteiben és frâsaiban egy-
arânt.

EIhunyta komoly vesztesége magyarsâ-
gunknak.

Emlékét kegyelettel megorizzilk.



PERESZLENYINE MARTA

Màrta asszony a Magyar Térsasàgnak hosszù évtizedeken ât
mindenkor segitôkész tagja volt.

A kôvetkezô kedves verset Helene N. Turkemcz-Sanko a John
CarroII Egyetem professzora îrta angolul, aki Pereszlényiné Màrta
leânyânak, Dr. Marta Pereszlényi Pintér professzomak kollégâja.

Magyarra forditotta Dr. Katherine Gatto, professzor a John
Carroll Egyetemen.

Ha egy emigrâns eltâvozik fogadott hazàjâbôl,
Kônyvtérat kell utàna bezâmi:
Egy kônyv dalt, egy kônyv mesét, egy kônyv bolcsességet,
Egy kônyv tôrténelmet, amelyen fâjdalmasan osztozott.
A magânéletét, amelyet nem ôvott.

Ebben a XX. szâzadban

Erôs szél szôrta szét a népeket
És messze sziilôfôldjûktôl,
Mint a nyârfa "catkins" magja,
Ez a nép virâgbaborult fogadott hazéjâban.

Bar az élet nem volt kônnyu;
Elôszôr magânyossâg, aztàn fâjdalom,
A név rosszul kiejtett, és sokszor nem jôl betûzôtt
És naprôl-napra talâlgatni,
Melyik része hiânyzik a rejtvénynek?

îgy hât az emigrâns biztonsâga érzésére
Otthona kôriil kertet palântâl és boldogan szemléli,
Hogy az idegen fôldben hogyan virâgoznak.
És néha éjszaka hâza felismerhetô
A virâgok illatâtôl, amik virâgoznak, hol magjuk lehullott.

Mârta kertje csodâlatos volt.
Magyar szomszédai, amerikai barâtai
Legjobban igy emlékeznek ôrâ,
Mint egy mosolygô, nemes, elegâns hôlgyre,
Aki Budapest nyelvét beszélte.



VITEZ STUBNER GYULA

vitéz Stubner Gyula (Gardena, CA) tervezô mémôk,
kôltô, aki verseivel a magyar ôntudatot erôsitette,

az MHBK ottani vezetôje és koronâs emlékkeresztjének tulajdonosa,

1976 ôta az Àrpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak tagja,
73 éves korâban eihunyt.

TÀRSASEBÉD
1995. november 25-én, szombaton délben a târsasebéden a

Kongresszus résztvevôinek nagy része megjelent. A târsasebéd
keretében dr. Torgyàn Jôzsef (Budapest), a Kisgazdapért elnôke,
orszâggyûlési képviselô elôadâsâban részletesen beszâmolt az ottlioni
szomorù viszonyokrôl.

SZENTMISE ÉS
PROTESTÀNS ISTENTISZTELET

1995. november 26-ân, vasâmap délelôtt 9 ôrai kezdettel ft.
Mustos Istvàn, Sch.P. (Passaic, NJ), a kùlfbldi magyarok pùspôkének
helyettese ft. dr. Miskolczy Kâlmàn, Sch.P. (Derby, NY) rômai
katolikus lelkész, az Àrpâd Akadémia Hittudomânyi Osztâlyânak
elnôke kôzremûkôdésével szentmisét mutatott be és alkalmi szent-

beszédet mondott. A résztvevôk kôzul sokan jàrultak szentàldozâshoz.

Ugyanez alatt az idô alatt protestâns istentisztelet is volt, amelyet
nt. Orosz Csaba reformâtus lelkész mondott.

ISMERKEDO ES BÛCSÛEST
A XXXV. Magyar Kongresszuson megjelentek kôzul tôbben

érkeztek szâllâsukra mâr a megnyitâst megelôzô estén is. Ezek 1995.
november 23-ân, cstitôrtôkôn este, az amerikai hâlaadâs iinnepén a
szâlloda étkezôjében egyiitt vacsorâztak, majd ezt kôvetôen vidâm
ismerkedô esten jôttek ôssze.

1995. november 26-ân, vasâmap este nem tudott mindenki
tâvozni, egyiitt maradtak és a kôzôsen elkôltôtt vacsora utân vidâm
bùcsiiestet rendeztek s a késô éijeli ôrâkban vettek bùcsùt egymâstôl.

Tôbben kôzremûkôdtek rôgtônzôtt mûsor keretében énekkel, zon-
goraszâmokkal, szavalatokkal és szôrakoztatô kis elôadâsokkal.
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A vasàmap délelôtti szentmise énekszàmait Cecilia K. Bros. énekmûvésznô
vezette Marczi Zoltàn zongoramtivész kiséretével. (Somogyi F. Lél)



VIII.

DfSZVACSORA
KITÛNTETÉSEKKEL ÉS

A MAGYAR BÂL

A diszvacsora november 25-én, szombaton este 6:45-kor
kezdôdôtt. Tiszteletbeli diszvédnôke ft. dr. Miklôshàzy Attila, S.J.
piispok, a kiilfoldi magyarok fôpâsztora volt. A diszvédnôk tisztét
Voinovich V. George, Ohio âllam kormânyzôja, Perk J. Ralph,
Cleveland vâros volt polgârmestere és dr. Bomitti Karl, a Cleveland
State University professzora és Szlovénia tb. konzula tôltôtte be.

Az amerikai és a magyar himnuszt a kôzônség Buza Gyôrgyné
Ormai Ildikô (Bay Village, OH) énekmûvész és Relier Miklôs
(Westlake, OH) zongoramûvész vezetésével énekelte el.

Ft. Antal Andràs (Cleveland, OH) plébànos, a Szent Erzsébet
rômai katolikus magyar egyhâzkôzség lelkipâsztora, felemelôen szép
asztali âldést mondott.

Erdôs Irma, a marosvâsârhelyi Székely Szinhâz volt mûvésznôje
(Svédorszag), meleg szeretettel kôszôntôtte a diszvacsorén megjelen-
teket.

Az îzletes vacsora elfogyasztàsa utàn az 1995. évi "Ârpâd-
érempâlyâzat" eredményeinek kihirdetésére keriilt sor.

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

Az 1995. évi Ârpàd-érempàlyâzat Birâlôbizottsâgânak elnôke,
dr. Somogyi Ferenc nevében Somogyi F Lél, az Ârpâd Akadémia
titkâra bejelenti az érempâlyâzat eredményét s azok ûnnepélyes
âtadâsât:

Andrâsik Gyula
dr. Bakô Elemér

dr. Hasznos Miklôs



de Hohenlohe dr. Toronyi Etel
Samu Margit

dr. Szathmàry Lajos
vitéz Zàszlôs-Zsôka Gyôrgy.

*

Az 1995. éviÀrpàdSzôvetség érménék elnyerôi ésaz érmek
iinnepélyes âtadâsa:

Alapi Etel, vitéz Bànkuti Géza, Beodray Ferenc,
Cathry Emilia, Molnàr Istvànné.

*

Az Àrpâd Akadémia tagjai kôzul ùjbôl sikerrel pâlyâzott
Radnôthy Kâroly

*

Dr. Nàdas Gyula megkôszônte a megjelenteknek a diszvacsorân
valô részvételt, majd kis sziinet utân megnyitotta a Magyar Bàlt.

A clevelandi cserkészek "regôs csoportja"
ràbakôzi tâncokat mutatott be.

A diszvacsorét jôl sikeriilt Magyar Bal kovette, amelyhez a kitûnô
zenét Hegedeôs Kâlmàn kivélô zenekara szolgâltatta s amely reggel 3
ôrâig tartott.

A Magyar Bàlt a két lelkes ijjûsâgi bàlelnôk:
Szabolcs Andréa és ijj. Nàdas Gyula rendezte.

A nyitô tâncosok a kôvetkezôk voltak:

Horvâth Tiinde

Takâcs Cindy
Gulden llona

Szabô Zsuzsanna

Takâcs Erika

Mogyorossy Szabrina
Szatloczki Krisztina

Szabolcs Krisztina

Ludânyi Csilla
Makovits Yvette

Sooky Alida
Szentkirâlyi Kati

Kârpâthy Àrpâd Szilârd
Bessenyei Ôdôn
Bessenyei Istvân
Fricke Tôni

Vass Gergô
ig. Sziile Robert
ig. Gâl Tamâs
Megyimôri Jânos
Kun Vince

Sattelmaier Gyôrgy
Nâdas Zsolt

Sooky Àrpâd
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Fiatalok tàncbemutatôja. (Kemenes Istvàn)
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A tàncolôflatalsàg. (Somogyi F. Lél)
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Dr. Nàdas Gyula, Somogyi F. Lél (Cleveland),
dr. Hasznos Miklôs és dr. Giczy Gyôrgy orszàggûlési képviselôk (Soôs Jàzsef).

A két ijjùsàgi bàlelnôk: Szabolcs Andréa és ijj. Nàdas Gyula. (SomogyiF. Lél).
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Ludànyi Csillatàncosdval, KàrpàthySzilàrdÀrpàddal. (dr.Ludânyi Andrâs)

Szabô Zsuzsanna, Torontàli April, Szabolcs Krisztina és baràtnôjUk.
(ifj. Szabô Zoltàn)
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Dr. Nàdas Gyulafeleségével, Ibolyàval a Magyar Bàlon.
(Szathmàry Kamillo)
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Harkay Péter (Glendale, NY) a diszvacsora betnondôja. (Somogyi F. Lél)

Hegedeôs Kàlmàn és zenekarànak tagjai. (Somogyi F. Lél)
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Balrôl: Ruttkay Arnold, Bôjtôs Làszlô ésfelesége, PustAugust. (SomogyiF. Lél)

Vôrôsvàry Istvànné, a torontoi "Magyarsàg " cimû lap tulqjdonosa,
dr. Nagy Gyôrgy, a "Magyarsàg" munkatàrsa. (SoôsJôzsef)



Balrôl kôrbe: dr. Somogyi Ferencné hàtial, dr. Vitéz Ferenc pûspôk, nt. Kàlmàn
Szabolcs, dr. Mester Fiore, Ji. dr. Miskolczy Kàlmàn, Sch.P.,/i. Antal Andràs, ft. dr.

Mustos Istvàn, Sch.P. (Somogyi F. Lél)

jup-

Balrôl hàtul: dr. Torgyàn Jozsefés felesége, dr. Nàdas Gyulàné, fi. Tempfli Jôzsef
nagyvàradi pûspôk, dr. Nàdas Gyula. (Somogyi F. Lél)



A hàtsô félkôhvben: dr. Jajczay Frigyes ésfelesége, dr. Hasznos Miklôs.(Somogyi F. Lél).

%

Jobbrôl: NàdasJànos. M.D. ésfelesége, balrôl szemben Mozsi Ferenc kôltô.
(Somogyi F. Lél)
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Balrôl kôrben: ijj. Stirling menyasszonya, Soôs Jôzsef, BessenyeiÀgnes ésLàszlô,
Stirling hàzaspàr, dr. Sasvàri Làszlô egy spanyolorszàgifiatalasszonnyal. (Soôs J.)

Pust August (Columbus, OH), az âllam nem2etiségi ûgyeivel
foglalkozô osztâly vezetôje, Voinovich V George kormânyzô
nevében is meleg szavakkal iidvôzôlte a diszvacsorân megjelent
magyarorszàgi orszâggyûlési képviselôket és vendégeket, valamint a
mâs orszâgokbôl érkezett kikuldôtteket s a diszvacsora résztvevôit,
majd dr. Nàdas Gyulànak, mint a Kongresszus rendezôjének,
âtadta a kormânyzô Resolution"-îéLi.



STATE OF OHIO

^xccutiUc ^cpartmciit
OFFICE OF THE GOVERNOR

C^ofitrrtfytts
RESOLUTION

WIIEREAS. The Mungarisn Association of Cleveland, Ohio. Dr Julitis Nadts,
Président, will host the XXXV Ilungarian Congress, Banquet and Gala at the Grand
Baliroom ofthe Sheraton Cleveland City Centre, Novembicr 23-26, 1995; and

WIIEREAS. Ohio is proud to be called home by approximately 250,000 peuple
of Ilungarian ancestry - individuals who contribute daily to the vast social fabric of
America, the quality of life in the State of Ohio. and the mullicultural diversity of our
community This office recognizes the importance of the rich cultural héritage and
family values which are passed along to future générations through the many Mungarian-
American social, fratemal, cultural and religious organizations such as the Hungarian
Association of Cleveland; and

WIIEREAS. Hungarians that came to Ohio and to the United States and many
other places around the world have not forgotten the bravery of the Hungarian Freedom
Fighters who perished during their fight for freedom on October 23, 1956; and

WIIEREAS, The State of Ohio is proud of its close relationship with the
Republic of Ilungary, including contact with high-ranking govemmental ofTicials, sister
city and sister school programs, a joint military-to-imlitaiy exchange, an Ohio business
and trade mission, the Ohio Overseas Médical Mission , the Ilead Start teacher training
exchange, and the Honorary Consulate in Cleveland In .addition, the Cities of Miskolc
and Cleveland, and Szeged and Toledo enioy sister citv relationships; and

WIIEREAS, I am honored to bc a récipient of the Middie Cross of the Ordcr of
Merit of the Republic of Hungary, the highest medal awaided to civilians, which was
presented to me during our 1993 business mission by Prime Minister I3r. Geza
JcszenszJry on behalfof Président Arpid GOncz. The warm hospitality of the peuple of
the Republic of Hungary during our stay was very much appreciated.

NOW, TIIEREFORE, I, GEORGE V. VOINOVICII, Govemor ofthe
State of Ohio, acknowledge the contributions made by the Hungarian-American
community to the multicultural diversity of the state, and do hereby designate November
23-26, 1995 as

XXXV HUNGARIAN CONGRESS DAVS

throughoiit the State of Ohio and invite ail multicultural communities. especially the
Hungarian community. to juin in appropriate observances and célébrations of this most
distingiiished occasion.

On this 23"* dayof November, 1995;

Gcorof^. Voinovich
Govwnor



AZ ARPAD AKADEMIA

XXX. ÉVI
JUBILEUMI KÔZGYÛLÉSE

A szabad vilâgon élô magyar tudôsok, irôk és mûvészek Arpâd
Akadémiâjânak (The Àrpâd Academy ofHungarian Scientists, Writers
and Artists Abroad)XÔ'. évi jubileumi kôzgyûlésére 1995. november
26-àn, vasamap délelôtt kôzvetlenûl a rômai katolikus szentmise,
valamint a protestâns istentisztelet utân keriilt sor, amelyen az elnôki
tisztet az idôkôzben eihunyt Dr. Somogyi Ferenc elnôk
helyett ft. dr. Miskolczy Kàlmân Sch.P., az Àrpâd Akadémia
Hittudomânyi Osztâlyânak elnôke tôltôtte be.

Az Igazgatô Tanàcs ûlései
Az Àrpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsa - az Àrpâd Akadéma

fenntartô testiiletének, a Magyar Târsasâgnak vâlasztmânyi ulésével
egyiitt - két izben, 1995. januâr 22-én és szeptember 24-én tilt ôssze.

Eihunyt:

Dr. Somogyi Ferenc, tôrténész, a jog- és âllamtudomânyok
doktora, egyetemi tanâr, volt orszâggyûlési képviselô, 1966 ôta az
Àrpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak meghivott rendes tagja,
és fôtitkâra, az arany Àrpâd-érem tulajdonosa, az 1981. év magyaija,
1992-tôl az Àrpâd Akadémia elnôke, 90. életévében, az ohiôi
Clevelandben.

vitéz Stubner Gyula (Gardena, CA) tervezô mémôk, kôltô, aiâ
verseivel a magyar ôntudatot erôsitette, az MHBK ottam vezetôje és
koronâs emlékkeresztjének tulajdonosa, 1976 ôta az Arpâd Akadémia
irodalmi fôosztâlyânak tagja, 73 éves korâban.

Emlékuket kegyelettel megôrizzûk.
Hôdoljunk nekikpercnyifelàllàssal.



Egyéni mûkôdés

Bakô Elemér (Budaspest) "Nyugati szél" Vélogatott versek.
1946-1992. cimmel nagyszabâsù verseskôtetet adott ki. A kônyv
tejjedelme 403 oldal, Budapesten jelent meg.

Bëvenik Anna (Kôszeg) kiadta munkâjât "A félremagyarâzott
Anonymus. I. î^gurâtôl Lebediâig. 95 oldalon nagy alakban jelent
meg, a kôszegi Âltalânos Iskola és Diâkotthon nyomdâjàban késziilt.

Bcrki Kdihàly (Budapest) "Az âllamvédelmi hatôsâg" cimmel
222 oldalon alapos kutatâsi munkàt igénylô kônyvet adott ki 18
képpel.

Bihcir Berta (Los Polvorines, Argentina) kiâllitasokat rendezett
és tôbb konferenciân tevékenyen vett részt. A "Cultura Aguada"
(Provincia La Rioja-i) sorozatébôl mûvészi fénymâsolatot kiildôtt.

Buzàné Ormai Ildikô (Bay Village, OH) Szent Lâszlô lovag-
kereszttel és Àrpâd aranyéremmel kituntetett zeneszerzô, énekesnô,
templomi orgonista, ének, zongora, orgona szakon regisztrâlt magén-
tanâr, szerzeményeibôl kottaflizetet âllitott ôssze, amely most jelent
meg eredeti kéziratban "Piano solos" cimmel, amelynek fedôlapja is
sajât rajza és tervezése.

Dr. Czettler Antal (Bruggs) tôbb jelentôs publikâciôjét
jelentette meg, nagyrészt német nyelven. Nagy szâmù cikkét az
"Aargauer Tagblatt" cimû svâjci napilap, valamint a "Donaubote"
cimû muncheni német nyelvû magyar ùjsâg kôzôlte. Tovàbba szamos
magyar vonatkozâsû hosszabb kiadvénya-jelent meg. Jelenleg nyomâs
alatt âll a miincheni Ungarisches Institut kiadâsâban "Die
Aussenpolitik Pâl Telekis" c. kb. 380 gépelt oldalas mûve, amely a
jôvô év mârciusâbanjelenik meg a "Studia Hungarica" kiadâsâban.

Doma-Mikô Istvân (Tokio) a tongai kirâly udvari festô-
mûvésze. A japân televiziô egyik nemzetkôzi mûsora szerkesztôsé-
gének tagja. A sorozat minden héten mâs-mâs orszâgot mutât be. A
népszerû sorozat Doma-Mikô Istvân kezdeményezésére Magyarorszâg
ismertetésével kezdôdôtt.

Ferencz Béla (Budapest) fafaragô mûvész, az Ârpâd Akadémia
mûvészeti osztâlyânak tagja, a budapesti Szent Gellért-hegyi Szikla-
templom Szent Istvân termének megszentelése alkalmâbôl
hazalâtogatott, ahol mûvei, amelyeket 3 évig készitett, elhelyezést



Ôfelsége FV. Tupou, Tonga kiràlyaésDoma-Mikô Istvàn udvarifestômûvész.

nyertek. A falon egy felirat jelzi munkâssâgât eziist tâblâra vésve. 30
drb mûvét helyezték el a liturgikus térben.

Grandpierre Endre (Brookfïeld, CT) munkâjâban, "Miként
menthetô meg a magyar nemzet", részletesen tàrgyalja: a magyarség
eredetkérdéseit, felveti az ôshaza kérdésének végérvényes tisztâzâsàt, a
magyar-szkita-hun azonossâg tôrténelmi tényét. A kônyv 71 oldalon
nagyalakban jelent meg.

Hg. Hohenlohené dr. Toronyh Etel (Buenos Aires) ùjabb
kitûnô munkâja "Ôsmagyarvallâs" cimmel 68 oldalon a Buenos Aires-i
"Magyar Irodalmi és Kulturtârsasâg" kiadâsâban jelent meg.

Incze Lajos (Lewiston, ME) 2 kônyvet adott kl: 1. "Adventures
of a Vétéran Photographer" (Egy fényképész kalandjai) 15 eurôpai
orszâgban és ugyanannyi észak- és kôzép-amerikai âllamban félszâzad



alatt, 2. "Der Heimkehrer" (A hazatérô) cimmel, rôvid tôrténet,
Tirolbanjàtszôdik le a mâsodik vilâghâborù végén.

Dr. Juba Ferenc (Bées, Ausztria) orvos, tengerészeti tôrténész,
"A magyar tengerészet a mâsodik vilâghâborùban." Magyar sors
(1944-1957) m. Dokumentumkôtet. 88 oldalon, 20 oldalon képpel
Kaposvârott jelent meg, amelyben a szerzo joggal megâllapîtja, hogy
"az Adriai-tengeren valamikor a magyar tengeri hajôhad volt a
leghatalmasabb tengeri erô".

Katona Sàrtdor "A mi eurôpai ÔSTELEPES NÉPÛNK
nyomâban, a szulôhazânktôl a kozbeesô ôshazânkon ât a beérkezésig a
Kârpât-medencébe. KETTÔS NÉPNEVUNK - a Magyar és Hungâr -
eredete, ôsisége és értelme" cimen Somogyi Zoltân kiadâsâban 88
oldalas értékes mûvétjelentette meg.

Dr. Kazàr Lajos (Canberra, Ausztrâlia) "documentary" video-t
készitett, adottki "Transylvania - The Facts" cimmel, amelynek ismer-
tetését részleteiben 18 oldalon kôzli.

Dr. Kosztin Àrpàd (Budapest) "A magyar-român hûbéri-
hûbéresi viszony" cimû 79 oldalas munkâja Ungvâron az Intermix
Kiadô gondozâsâban jelent meg.

Kosztolànyi Kàroly (Nancy, Franciaorszâg) "Emlékezéseim. A
bolcsôtôl a hontalansâgig" cimmel kôzvetlen hangon rajzolja meg
fiatal éveinek jellegzetes kisvârosi hâtterét, katonâskodâsât, orosz
fogsâgba esését a nyugati hatârszélen, szerencsés szabadulâsât és az
egyre keményedô évek szorltâsât. Megrâzô egyszerûséggel szâmol be
a bortônévek viszontagsâgairôl, az ÂVO bôrtôn falai môgôtt âtélt
eseményekrôl. A kônyv Lakiteleken, az Antolôgia nyomdâban lâtott
napvilâgot 1995-ben 217 oldalon szép kivitelben, sok képpel.

Laffers Zoltân (Németorszâg) orvosprofesszor, az Àrpâd
Akadémia tagja, a drezdai angol-amerikai terrorbombâzâs
szemtanûjaként az 50. évfordulôn résztvett, inteijut adott, ami a
drezdai és lipcsei napilapokban megjelent. Jelenleg egy drezdai
hadtôrténésszel âll szoros kapcsolatban, aki a drezdai gamizon
(20.000) katona szazéves tôrténetét lija. Érdekesség ebben az, hogy
1945-ben magyar katonâk is tartôzkodtak ott. Megkérte, iija meg -
mint egyetlen szemtanù - ott-tartôzkodâsa (Ludovika II. évf.
gyalogsâgi szâzad) tôrténetét, amelyet meg is irt kb. 12 oldal
teijedelemben. A Magyar Hadtôrténeti Levéltâr is nagyon érdeklôdik
ezutân a munka utân.



Marczi Zoltàn (Cincinnati, OH), a kivâlô virtuôz,
zongoramûvész, zeneszerzô, ôstehetség, aki - kivânsâgra - bârmely
kôzismert zenei darabot kivtilrôl tud lejâtszani, most késziil
doktorâtusâra.

Dr. Mester Fiore (Toronto, Kanada), az Àrpâd Akadémia
egyik legaktivabb tagja, aki a mùltban is gazdagltotta értékes
elôadàsaival a Kongresszus elôadâsait. Mostani Kongresszusunkon
"Loyolai Szent Ignâc gondolatai az élet végsô realitâsârôl és céljairôl"
cimmel adott elô, amelyet majd jôvô évi Krônikânkban kôzlûnk.

Dr. Mester Fiore az Arpàd Akadémiàn elôadàsat tartja. (Somogyi F. Lél)

Dr. Nagy Akos CAusztrâlia): Angol kônyve, amelynek cime:
"The Historical Development of Europe from 20,000 B.C."
nyomdakész âllapotban van. A mâsodik részben bemutatja, hogy az
utolsô ezer évben mivel jârultunk hozzâ s milyen kulturhatâst gyako-
roltunk eurôpai kultùrânk fejlôdéséhez. A két rész 320 oldalt tesz ki.
"A Cultural and Historical Review of Central Europe" cimû kitûnô
munkâja, amely 1995-ben Melboume-ben jelent meg 340 oldalon,
gyarapitotta azoknak a mûveknek sorât, amelyek a magyarsâg valôs
képét kôzvetitik a nagyvilâgnak és bemutatjâk értékeinket. Az
Ausztrâliai és Ûjzélandi Magyar Szôvetség tb. ôrôkôs taggâ
vâlasztotta.



Dr. Nàdas Jànos, M.D. (Dayton, OH) "Joumey toward
Energy" cimmel értékes kônyvet adott ki. A 20 alcimbôl csak néhânyat
idézunk: Dlusion, Conventional Hypnosis, Losing Control, Pain,
Anxiety, Relationships, Satan, Faith stb.

Nàdas Gyula (Chicago, IL), az Àrpâd Akadémia rendes tagja, a
chicagoi Wright Collège szâmtan és komputer professzora,
tanszékvezetô, egyeteme részérôl "Most distinguished professer of the
year" kitiintetésben részesiilt.

Noël Péter (Edmonton, Alta., Kanada) "Egyetemistâk az
ostromgyûrûben" cimmel (A m. kir. 1. honvéd Egyetemi Rohamzâsz-
lôalj tôrténete 1944. oktôber 1-tôl 1945. februâr 14-ig) elesett hôs
bajtârsai emlékére 69 oldalon részletesen beszamol a 11. viléghâborù
utolsô hét hônapja alatt hazânkban, Budapest ostromânâl tôrtént
egyetemi rohamzâszlôalja hôsi harcainak tôrténetérôl.

Radnôthy Kàroly (Calgary, Alta, Kanada) a Kanadai Magyar
irô Szovetség 1996-os antolôgiâjâban a tôrôk idôkrôl szôlô novellâjât
hozzak "A komâromi viziôrdôgôk" cimmel. Ugyancsak néhâny magyar
ûjsagban cikkei jelentek meg. A Magyarok Vasâmapjâban "Honfog-
lalâs vagy hazatérés" cimû irâsaval nagy elismerést szerzett.

Révffy Làszlô (Leicester) ùjsâgirô és tôrténész "Hungary Dis-
membered" cimen részleteket gyûjtôtt ôssze 20 oldalon Sisa Istvén:
"The Spirit of Hungary" c. kônyvébôl.

Saly Gyôrgy (Montréal, Kanada): Megjelent "Nehéz tiizérségre
valô visszaemlékezés" cimû kônyve. Visszaemlékezések a magyar
kirâlyi honvédség nehéztiizérségére, a hâdsereg kôzvetlen nehézlôve-
geirôl és a huszonegyesekrôl. Élô és mâr elhunyt tuzérbajtârsak
kôzremûkôdésével irta és szerkesztette ezt a visszaemlékezést, amely
mint ilyen, egyediilâllô.

Dr. Somogyi Ferenc (Berea, OH), az Àrpéd Akadémia elnôke,
a XXXIV. Magyar Talâlkozô/Kongresszus Krônikâjât — gyengulô
egészségi âllapota ellenére — még megszerkesztette. A "Review" cimû
idôszaki lapba ("The Second One Hundred Years"-be) — amely a
"Clevelandi Tôrténelmi Tàrsulat" kiadâsa, s amelynek életre szôlô
(ôrôkôs) elnôke volt, — tôrténeti tanulmânyokat irt. Mint az Àrpâd
Akadémia elnôke, ugyancsak ellâtta a fotitkâri tennivalôkat is. Az
"Egyesûlt Magyar Egyletek", a "Clevelandi Magyar Tôrténelmi
Târsulat" és a "Magyar Club" 1995. oktôber 15-én nagyszabâsù



posztumus bankettet rendezett tiszteletére, amelyen még szândékâban
volt megjelenni.

Somogyi Lél (Parma Heights, OH), az Ârpâd Akadémia rendes
tagja, eivâllalta a Magyar Târsasâg fotitkâri tisztét. Budapesten és tôbb
magyar vârosban, mint computer mémôk, szakelôadésokat tartott,
tovâbbé Amerika néhâny nagyobb vârosâban ("Business Manage-
ment"-rôl), valamint nagyméretû kiâllitâsokat rendezett komputerek-
kel kapcsolatos târgykôrbôl. Dolgozik édesapja szerkesztésében és
kiadâsàban megjelent "A clevelandi magyarsag vâzlatos tôrténete"
cimû, 112 oldalon megjelent mû angolra forditâsân.

Stirling Gyôrgy (Arlington, VA) irô, lapszerkesztô, folytatta
lapja, az 1977-ben alapltott "Fiiggetlen Magyar Hirszolgâlat" kiadâsât.
Szâmos emigréns lapban, tôbbet kôzott a "Califomiai Magyarsâgban"
hétrôl hêtre "Vilâghelyzet" cimen kitûnô vezércikkei jelennek meg. Az
"Ûj Magyarorszàg", illetve a "Kapu" cimû hazai ùjsâgokban is kôzlik
cikkeit. Mint a Szabad Magyar Ùjsagirôk elnôke, orszagszerte tôbb
elôadâst tartott.

Stirling Gyôrgyné Tàrczy Kovàcs Erzsébet (Arlington,
VA) énekmûvész, egész éven ât résztvett a San Francisco-i magyar
kulturâlis élet szervezésében. Mint vendég, nagy sikerrel lépett fel a
Crestmount Conservatorium vizsgaelôadâsân s végul énekelt a San
Mateo-i kôrhâz karâcsonyi koncertjén. (Ebben a kôrhâzban egyébként
egész éven ât ônkéntesként dolgozik.) Legujabb lemeze és kazettâja
nagy sikert aratott hârom kontinensen. A Clevelandi Magyar Kong-
resszusok mûvészestjeinek rendszeres szereplôje.

Dr. Szablya Jànosné Barta-Kovàcs Ilona (Bellevue, WA)
kônyve, "The Fall of the Red Star" cimmel a forradalom 40. évfor-
dulôjâra jelent meg, angol nyelven. Azért, hogy a magyarul nem
tudôkkal is megismertesse a hôsies magyar nép szabadsâgharcânak
tôrténetét. A szerzô egy illegâlisan mûkôdô cserkészcsapat tôrténetén
ât mutatja be az 1956-os forradalmat. Nagy sikere van orszâgszerte,
megnyerte a Washington Press Association és a National Fédération of
Press Women elsô dijât. IQùsâgi regény, de a felnôttek sem tudjâk
leteimi, ha mâr a kezûkbe vették. A Szablya hâzaspâr sok elôadâst
tartott mâr a szabadsâgharcrôl ezzel a kônywel kapcsolatban.



Elôadàsok

Az ÀrpâdAkadémîa XXX. kôzgyulésén
elhangzott elôadàsok

Dr. Nàdas Gyula:

EMLÉKEZÛNK, EMLÉKEZZÛNK

DR. SOMOGYI FERENCRÔL

A mâsodik viléghâborù, a kommunista szovjet embertômegek
kegyetlenkedései elôl a magyar tarsadalom vezetôrétegének jelentôs
része menekiilt Nyugatra, s miutén a "megszallâs" igen hoszùra
nyùlott, nagyjâbôl 5 éwel a vilâghâborù utân nagy résziik Amerikâba
vândorolt.

Amerikânak legnagyobb magyar telepûlése Clevelandben volt,
amely vârost Budapest utân a legtôbb magyart szâmlâlô vârosnak
ismert a vilâg.

Emigrâciônk vezetôi nem politikai alapon, hanem târsadalmi
sîkon kivântâk magyarségunkat ôsszefogni, megszervezni és egyben
tartani mindaddig, amîg a hazatérésre lehetôség adôdik és a
Clevelandben mûkôdô tlz magyar egyhâz és kôzel szâz "ôregamerikâs"
szervezet mellett ùjra elindîtottâk a mâr korâbban dr. Nàdas Jànos
âltal Innsbruckban létrehozott Magyar Târsaségot.

1952-ben 68 személy jelentkezett, mint alapitô tag, de azt
kôvetôen tôbb szâz személy csatlakozott ehhez a szervezethez és az
elmûlt tobb mint négy évtized sorân az egyik legnagyobb szervezetté
nôtte kl magât.

Magyarsâgunk legkivâlôbb tagjai tartoztak és tartoznak soraikba,
kôzottiik is az élen Dr. Somogyi Ferenc tagtârsunk, akitôl most
bùcsùzunk, mert itt hagyott benniinket kôzel 90 éves korâban.

Prqfesszor Dr. Somogyi Ferencrôl sokan emlékeztek meg
elhunyta alkalmâbôl, a Magyar Târsasâg pedig most itt ùjbôl
megemlékezik, mint leghûbb tagjârôl, aki egész életén ât ônzetlenûl
szolgâlta Hazânkat és itt kint az emigrâciôs magyarsâgot. Az ideâlis
embertipust képviselte, aki onzetleniU szolgâlta Istent, Hazânkat és
embertârsainkat. Az a ritka személy volt, aki hatalmas tudâssal és
akaraterôvel rendelkezett, aki nem ismerte azt a szôt, hogy "nem", aki



minden kôzérdekû munkât dytalanul ellâtott, aki ùgyszôlvân
valamermyi magyar szervezet aktiv, szerény dolgozô tagja volt, a
Magyar Târsasâg keretén belûl pedig az Àipâd Akadémia fotitkâra,
életének utolsô hârom évében pedig az Ârpâd Akadémia elnôkeként
mûkôdôtt, aki 3 és fél évtizeden ât szerkesztette ezt a Krônikét, amely
a jôvô hosszù évtizedein keresztiil bizonysâgtétele lesz a kulfôldre
szakadt magyarsâg pozitiv tevékenységének.

Érdeme az is, hogy feleségével, Saroltàval egyiitt két derék
gyermeket nevelt fel, Lélt és Ildikôt, akik megmaradtak jô
magyamak és remény van arra, hogy folytatjâk azt az onzetlen
hazaszeretetet jelképezô munkât magyarsâgunk érdekében, amit
édesapjuk végzett.

Ismételjiik: Fel sem sorolhatô tevékenysége mellett 29 kônyvet irt,
igy pl. a "Kiildetés. A magyarsâg tôrténete" cimû tôrténelem
kônyvet, amely magyar tôrténelmiinket foglalja ôssze 656 oldalon, s
egész életében irâsban és szôban is, mint kitûnô szônok és kivâlô
elôadô magyarsâgunkat szolgâlta.

Tudjuk, kulfbldôn élô magyar sorstârsaink kôzul tôbben fejtenek
ki hasonlô onzetlen tevékenységet magyarsâgunk szolgâlatâban, de
biiszkék vagyunk Dr. Somogyvàry Somogyi Ferencre, hogy ô is
az élen haladt. Munkâiban ôrôkké él majd!

"Requiescat in pace et lux perpétua luceat ei."



KovàcsyJôzsef(Seven Hills, OH):

A kôvetkezô mély értelmii versével mondott bûcsût e lànglelkû
magyarnak, és kivâlô tudôsnak, a tiszteletére rendezett banketten:

JELENTES

DR. SOMOGYI FERENCNEK

1906 - 1995

Egy csillag kialudt -

s egy pillanatra sôtétebb lett a vilâg -
egy élet ma megâllt
a végtelenség zenitjén, hova a sors
kifiirkészhetetlen keze helyezte,

mint egy izzô, lângolô ustôkôst,
hogy tuzében égesse el magât!

Egy sziv ma megpihent
a nemes kiizdelmek hâborgô tengerén,
hogy feladja lelkét

irgalmas Teremtôjének, ki Ura volt,
kibe beleâgyazta gyarlô testét,
mint egy hazatérô, igaz Titan,
ki megâllta helyét csataterén!

Szegényebbek lettunk!
Az iiresség fâjôn kongatja harangunk -
ùtunk keményebb lett,
bar grânitjainkba vésted nemes Neved,
mégis gyâszunk sikolya, mi visszhangzik
felejthetetlentil bùs keblûnkben,
ma elfojtja meg-megcsnklô hangunk!



Te, a mienk voltâl!

Mint egy tôlgyfa, ki teljessé érett,

mert hazâjâért élt

és soha nem ismerte a megalkuvâst,
ki nem hajtott fejet bitang zâszlôknak,
de ott âllt a vârtân hôsen, bâtran,

mint egy mârtir, ki mâsokért vérzett!

Kinod, sebed - miénk,

elmenésed fâjdalmassâ-^ette Neved,
de magyarsâgod él, -

egy maroknyi nép nevében ôrizzuk meg,
mint az Egek legszentebb ajândékât,
hogy nyugodhass ôrôkké békében -
a viszontlâtàsig - Ferink, Isten Veled!

Az Ârpàd Akadémia XXX. kôzgyûlésének kôvetkezô elôadôja;
Lux Andràs, a Westinghouse Corporation nyugalmazott kohômér-
iiôke, volt egyetemi docens, a Zenemûvészeti Fôosztâly elnôke, az
Ârpâd Akadémia meghlvott rendes tagja, "Visszatekintés az Àrpâd
Akadémia 30 évére" cimmel tartotta meg elôadâsât.

Lux Andràs (Westlake, OH):

mSZATEKINTÈS
AZ ÀRPÂD AKADÉMIA 30 ÉVES MÙLTJÀRA

A 30 év kôtelez benntinket, hogy visszatekintsûnk egy megtett
ùtra. Egy ilyen évfordulô azt is kérheti, hogy beszâmolôt adjon az
elnôk, fôtitkâr, aki - sajnos - emberi halandôsàga miatt csak lélekben
van veliink. Az uresen hagyott elnôki szék jelképezze ôt.

Âlljunk fel egy néma percre és hajtsuk meg fejiinket Professzor
dr. Somogyi Ferenc emléke elôtt, aki az Àrpâd Akadémiânak
nemcsak egyik alapitôja, de 30 éven ât aktiv fôtitkâra és az utolsô 3
évben az elnôke is volt.



E visszatekintés témâjât nem én vâlasztottam. Felkérésre és kôte-
lesség tudatâtôl vezettetve vâllaltam, noha nem tartom illetékesnek
magamt, hogy beszémolôt tartsak, mivel csak a 15 éwel ezelôtti, a
Magyar Târsasâgban elhangzott elôadâsaim nyomàn kaptam meg-
hîvâst az Akadémia Tanâcséba. Àm ùgy érzem, mintha Somogyi
Ferencet idézhetném, amikor az ô kuldetéstudatâval és alâzatâval
tekintek vissza az elmùlt 3 évtizedre.

Felbecsulhetetlen érdeme azoknak a lelkes kezdeményezôknek,
elsôsorban a Clevelandi Magyar Târsasag Elnôki Tanâcsânak és
munkatârsainak, akik lelkesedéssel fogadtâk dr. Somogyi Ferenc
eiképzeléseita Magyar Târsasag, majd a Magyar Kongresszus szerve-
zete mellett egy akadémia fontossâgàra, akik nemcsak felmérték egy
ilyen szellemi fômm sziikségét, de azt létre is hoztâk - ahol Tôth
Aladâr esztéta gyengéden âtfésûlt szavait idézve "a hâborgô vizeken
dobâlt emigrâns magyar mûvészet és értelem hajôja a sajât kultùrâ-
jânak kikôtôjében vethetett horgonyt". îgy tekintve vissza, csodanak
tûnik, hogy egy vilâgégés kataklizmâja kôvetkeztében az ôt vilâgrész
szabad orszâgaiba szétszôrôdott magyar tudôsok és mûvészek kôziil
mintegy félezret hivott meg és szervezett be e megszenteit falak kôzé,
hogy gondolataikat, tudâsukat és mûvészettiket a hazajàt vesztett
magyar kultùra megôrzésére és âtmentésére szentelhessék és szentelik

Ezt egy kicsit jobban meg kell vilâgitanom és e visszatekintés
elméUcedésének kôzponti mondanivalôja legyen az akadémia szô
fogalmânak és eredetének tisztâzasa, hogy az abbol vont analôgiâk és
kôvetkeztetések szemuvegén âttekintve még élesebben ismeijiik fel
nagy elôdeink érdemeit ésaz Ârpâd Akadémia jôvôfeladatait.

Kinn az életben szinte minden harmadik utcasarkon talâlkozunk
az akadémia megjelôléssel és a telefonkônyvben is hemzsegnek az
akadémiâk. A lovardakat és a lovaglâst tanitô iskolâkat is akadémiâ-
nak hiyjâk. îgy vannakvivâssal foglalkozô akadémiâk és amikor meg-
kérdeztem, hogy miért nevezik igy ezt a foglaikozâst, azt a vâlaszt
kaptam, hogy: "Uram, mi itt nem verekedést tanitunk, hanem a kard-
és a tôrvivâs mûvészetét". De a keletrôl imf)ortâlt és a verekedést tanitô
karâti tanfolyamokat is "karâti akadémiânak" nevezik. Lâttam mâr
szépségâpolô és fodrâszmûhely elnevezését is az akadémia szôval
megjelôlni, bâr itt a "mûhely" szôban félig-meddig sejthetô a
mûvészet. Magâtôl értetôdô az orvosok tovâbbképzését szolgâlô ùn.
"Academy of Medicine", s hasonlô célja van a gyôgyszerészek egyesii-
letének is. Szinte széditô a sokféle akadémiaféleség, ezért bementem a



kôzponti kônyvtârba, hogy az értelmezô szôtârakban bùvârkodva
jobban eligazodjak, noha nem volt szémomra ismeretlen e fogalom,
mivel fiatal koromban mint egyetemi tanârsegéd, majd docens hârom
akadémikus professzor keze alatt is szolgâltam egy olyan oktatâsùgyi
intézményben, ami tôrténelme folyamân az elsô mûszaki akadémia is
volt.

Az akadémia szônak valôban igen sok jelentése van. Am meg
lehet talâlni azokat a jellemzôket, amelyeknek segitségével kôzôs
nevezôre hozhatôk a kiilônbôzô akadémiai intézmények, tudôsok
tarsaséga és aktivitésa. A modem értelmezés szerint a legelsô meg-
jelôlés az "a legmagasabb szellemi intézmény, ami egy orszàgon belùl
a haladàs érdekében a kutatâs legfôbb irànyitôja, amely intézmény az
àllam anyagi tàmogatàsàt élvezi". Ez âltalâban igy is van vilâgszerte,
még itt Amerikâban is, ahol a kutatésokra a nagy magânvâllalatok
ôriâsi energiât és pénzt âldoznak. Az amerikai "National Academy of
Science" szervezete megfelel a Francia Akadémiânak, amely utôbbit
1668-ban alapitottâk. Ennek relativ kevés szâmù tagjât akadémikusok-
nak nevezték, akiknek nagy jôvedelmet biztositott mâr a francia kirâly-
sâg is. A Francia Akadémia mellett a Francia Tudomânyos és Mûvé-
szeti Akadémia, mint felsôoktatâsiigyi intézmény fîiggetlenul mûkô-
dôtt, aminek diâkjait "akadémistâk"-nak nevezték, amely mintâul
szolgâlt mas nemzetek szâmâra is.

Angliâban, a Londonban székelô "Royal Society"-t, amit még
korâbban, 1662-ben alapitottak elsôsorban a természettudomânyok
fejlesztésére, ez tôkéletesen megfelelt a modem értelemben vett akadé
miânak, noha a Royal Society taglétszâma nem volt kôtôtt, mint a
francia akadémiâé, és a tagjainak sem adott semmiféle anyagi tâmoga-
tâst, még tiszteletdijat sem.

Mâs orszâgokban a tudomânyos akadémiâkat szintén vagy az
âllam vagy egy vagyonosabb vâros vagy e^hâz, avagy egy herceg
udvara tartotta fenn. Igy itt az Egyesiilt Àllamokban az 1756-ban
alapitott Pennsylvaniai Egyetem eredetileg "Academy and Collège of
Peimsylvania" nevet viselte és a gazdâja az otthont adô vâros volt. A
XVIII. szâzadban a New Hampshire âllamban az Exeter Académiât és
a Massachusetts âllamban a Phillips Andover Académiât ~ amelyek
ma is léteznek ~ az angol puritân egyhâz tartotta feim, amiknek az
akadémiai feladatât Angliâban 1664-ben John Milton puritân irô
fogalmazta meg, amelyek az akadémiai szabadsâgjog védelmében nem
engedtek beleszôlâst a tanrendjûkbe és amelyek elsôsorban a lelkészeik
képzését szolgâltâk.



Eurôpâban méga ftanciâknâl is koràbban, a XV. szâzadban alapî-
tottak tudomânyosakadémiakat Itâliéban, foleg a Mediciek udvaréban.
De olyanok is voltak, mint az 1560-ban Nâpolyban alapitott Tudôs
Târsasag, amelyet 1603-ban étkereszteltek Nâpolyi Akadémiâra,
amelynek Galilei is tagja volt. Ez a nâpolyi kirâlysâg tâmogatâsâval
mûkôdôtt.

Kôzép- és Észak-Eurôpâban, Svédorszâgban, Németorszâgban, a
Habsburg birodalom teriiletén, igy hazânkban is a XVIII. és XIX.
szâzadokban gomba môdra szaporodtak a tudomânyos akadémiâk.
Tudjuk, hogy a Magyar Tudomânyos Akadémiât a mùlt szâzadban grôf
Széchenyi Istvàn fôldbirtokainak egy egész évi jôvedelme felajân-
lâsâval alapitotta a nyugati orszâgokban szerzett tapasztalatai nyomân,
amely nemes példât a tôbbi tehetôs mâgriâs és végiil a magyar tôrvény-
hozâs is kôvetett.

A XX. szâzad magyar emigrâciôjâban a szellemi munka anyagi
tâmogatâsa a mai napig megoldatlan maradt, mert délibâbkergetés lett
voina sùlyos anyagi terhek vâllalâsât elvâmi az elsô évtizedekben
azoktôl, akik ûres kézzel menekiiltek ki az orszâgbôl vagy egy orszâg-
égésutân csakaz életet mentveérkeztek ide, a tengerentùlra. Mâr az is
ôriâsi ajândék volt a becsiiletes munkâért kenyeret adô ùj hazâtôl, hogy
tôrvényesen biztositotta a sajât kultùrânk âpolâsât és az Ârpâd
Akadémiânak a Clevelandi Magyar Târsasàg égisze alatt az adôkôte-
lezettség mentességének kedvezményét adta. Az emigrâns pedig tanult
és dolgozott. Megfeszitett erôvel tanult egy ùj nyelvet és munkakôrt.
Feldûlt otthona utân teremtett magânak egy ùj otthont és kâbultan
âlmodott egy olyan magyar életrôl, amelyet tônkretett a tôrténelem
kegyetlensége. Ezért lett mâs és felépitésében is szerényebb az Àrpâd
Akadémia szervezete, bâr céljâban és szellemében ugyanaz, mint ami
Széchenyi Istvàn elgondolâsa volt. Lâsd az Àrpâd Akadémia ùgy-
rendjében a 7. és 8. pontokat, amelyekben a célt és a feladatot bôlcs
szavakba ôntôtték az alapitôk.

Felmeriilhet a kérdés, hogy komolyabb anyagi tâmogatâs hijân
nem volt-e tùlzâs mégis akadémiânak elnevezni egy olyan szerény
szellemi kôzôsséget, mint az Àrpâd Akadémia ma is? Nem volna-e
helyesebb ônmûvelô egyesuletnek vagy ônképzôkômek avagy képzô-
târsasâgnak nevezni? Ez utôbbiak ellen szôl az a fogalom-szûkùlés,
hogy ezekhez kôzépiskolâs-, tehât alacsonyabb szintû jelentés tapadt.
Igy a helyes vâlaszadâs nem kônnyû, bâr a klasszikus gôrôg mûvelt-
séggel rendelkezôk azonnal vilâgosan lâtjâk, hogy megàllja az eredeti
elnevezés a kôvetelményeket.



A dolgok jobb megértése érdekében vissza kell meimûnk a klasszi-
kus ôkorba, Krisztus Urunk sziiletése elôtti negyedik szâzadba, Athén
vârosâba, ahol az elsô akadémiât Academos gôrôg hôsrôl elnevezett
parkban Aristocles teremtette meg. Aristocles ismertebb lett a gôrôg
"széles" jelentésû/jelzô ragadvâny-nevérôl, mivel széles melle, magas
homloka és sokirànyù mûveltsége volt ésJgy Platon volt a neve, akit a
rômaiak Plato néwel irtak. Feltétlen ismemiink kell a kôriilményeket
is, hogy jobban megértsuk az elsô akadémiât, amelyhez egy test-
gyakorlô gimnâzium is jârult. Ismemiink kell a megteremtés szuk-
ségességét és ami most itt szamunkra a legfontosabb, a tôrténelem egy
bizonyos ismétlôdése folytân: az analôgiât is.

Ki volt Platon valôjâban? Egy korâbbi athéni kirâlyi csalâd saija.
Dùsgazdag, akit igen gondos nevelésben részesitettek. Egészen fîatal
még, amikor a kirâlysâg elharapôdzott zsamoksâgât és a târsadalom
romlottsâgât làtva ezt iija bâtran; "Akirâlyt filozôfusok kôziil kell ki-
vâlasztani vagy a kirâly legyen filozôfus is". Az igazsâg feltétlen hive,
az idealizmus megteremtôje, akinek ideâlja és mestere Szôkratész volt
és akinek olyantanitvânyai voltak, mint Arisztotelész és Archimedész.
Anyugati fehér ember lôiltùrâja a hires rômai jog megteremtésére, sôt
még a rômai katolikus egyhâz hierarchiâjânak kialakitâsâra is hatott.
E mûvelt athéni gondolkodônak ideâlja volt a szegénység és
szerénység elônyeit hirdetô, tôrvénytisztelô, de az erkôlcstelenséget
ostorozô, utcai prédikâtor, Szôkratész, akit a mûveletlen tômeg kine-
vetett és csùfolt. Amikor azonban Szôkratész kôvetôinek szâma
nôvekedett, Szôkratészt ârtatlanul perbe fogtâk és a hamis birâk a
zullesztés vâdjâval halâlra itélték. Szôkratész nem vonta vissza tamtâ-
sait és nem fogadta el hivei âltal felajânlott szôktetést, de kiitta a
méregpoharat, ami akkor a kivégzés môdja volt. Platôntannyirameg-
dôbbentette Szôkratész halâla, az igazsâg. megcsùfolâsa, hogy undor-
ral otthagyta Athént és emigrâciôba kényszeritette ônmagât. Megiija
tovâbbi kétvilâghirû, leghatalmasabb mestermûvét, a "Kôztârsasâg" és
a "Tôrvény" cimû munkâit. Bejâija Itâlia déli részét, megismerkedik
Puthagorasz iskolâjâval. Eljut Sziciliâba, sôt Egyiptomba is. Meglâto-
gatja Syracuse urolkodôjât, Dionuszoszt, akinek kérésére foglalkozik
az erkôlcstelenségben fetrengô trônôrôkôssel, de sajnos mâr ered-
ménytelenûl. És ekkor, 388-ban tudatosul szâmâra a korai és kôvetke-
zetes nevelés szukségessége. Hazatér Athénbe és a kôvetkezô évben,
387-ben létrehozza az elsô Athéni Akadémiât. Az Academos Park
bejâratânâl egy tâblât is kifuggeszt, hogy oda "csak az lépjen be, aki
ismeri a geometriât". Ott kiilônbôzô tém^ôl minta-elôadâsokat tart és



megkôveteli, hogy hallgatôi a tiszta ész erejével megvitassâk azokat és
igy dolgozzâk ki a mindennapi élet gyakorlata szémâra.

"Àlljunk csak meg itt egy pillanatra! Alâ kell hùznom Platônnak
az emigrâciôja nyomorùsagâban kipattant gondolatât, hogy hazéja és
az emberiség szâmâra az elmélet és a gyakorlat "ôlelkezô" egységét
kell megteremtenie az akadémiân. A jelenkori magyar emigréciô tôr-
ténetében ezért lett felbecsiilhetetlen érték Professzor dr. Somogyi
Ferenc gondolata, aki dr. Nàdas Jànossal egyutt megteremtette az
Ârpàd Akadémiàt egy szellemi ùj honfoglalâsra, hogy a magyar
menekiilt megtalâlja ôn-identitésât idegenben is, mas kultùrâk javânak
âthasomtasâvd erôsôdve mûvelje a sajâtjât. Ezért kell meghajtanunk
fejiinket az Àrpâd Akadémia volt elnôkeinek emléke elôtt, akik
vâllaltak a szolgâlatot.

igy a premontrei rend tôrténésze, Gabriel Aszdrik elôtt, aki
1966-tôl 1968-ig az elsô elnôk volt. Ôt kôvette dr. Szdsz Béla,
szintén tôrténész 1970-ig. Majd dr. FUry Lajos irô vàllalta az
elnôkséget 1973-ig. Béky Zoltân reformàtus puspôk làtta el az
elnôki teendôket 1978-ig, akit Flàriàn Tibor kôltô és irô kôvetett
az elnôki székben 1986-ig, dr. Nàdas Jânos 1992-ig, majd az
utolsô hàrom évben, 1995-ig professzor dr. Somogyi Ferenc
tôrténettudôs vàllalta és làtta el az elnôki teendôket fôtitkàri
megbizatàsa mellett.

De meg kell hajtani az elismerés és hâla kôszônetét azok emléke
elôtt is, akik ônként vallaltak munkât. Az Àrpâd-érmekkel kitiintetett
szellemi tevékenység szerzôit, akiket most érdemeik szerint csak fel-
sorolni nemcsak méltatlansâg lerme, de idô hiânyâban lehetetlenség is.

Nemcsak Platon ideâival igazolhatom az Àrpâd Akadémia helyes
megjelôlését. Hârom magyar vonatkozâsù példât kôtelességem itt meg-
emliteni. Az egyik a vilâgon az elsô olyan természettudomânyok
mûvelésével és oktatâsâval foglaUcozô intézmény, amely az elméletet a
gyakorlattal kôtôtte ôssze, a Selmecbânyai Bânyâszati Akadémia jog-
elôdjét, a Selmecbânyai Bânyatisztképzô Iskolât, amelyet 1735-ben
alapitottak. Meg kell emlitenem ennek az iskolânak elsô hires tanârât,
a fôldmérô tudôs Mikoviny Sàmuelt, aki fényes diadalt aratott a
Francia Akadémiâban uralkodô nézettel szemben a Fôld alakjârôl. Ez
jô szâz éwel azutân tôrtént, hogy Kepler és Galilei a Fôld gômbalak-
jârôl aUcotott tanait mâr âltalânosan vagy hallgatôlagosan elfogadtâk,
de a francia geodétâk tisztân okoskodâssal arra a kôvetkeztetésre



jutottak, hogy a Fôld alakja nem tôkéletes gômb. A sarkokon az ott
uralkodô hidegebb éghajlat miatt bekôvetkezett termikus ôsszehù-
zôdâs kôvetkeztében hegyesebbnek kell lennie a Fôld gôrbûletének,
mint az Egyenlitô tâjékân. Mikoviny azonban a pozsonyi vâr egyik
tomyân felvett zérus fokos meridiân mentén észak felé egészen
Skandinâviâig, majd dé! felé Itâliâig csillagâszati méréseket végzett,
amelyeknek mérési hibâi elenyészôk voltak a mai modem mérésekhez
képest, és minden kétséget kizârva a francia elképzelésekkel szemben
bebizonyltotta, hogy a Fôld gômb alakja a sarkokon belapult és az
Egyenlitôn kihasasodott a forgâs okozta centrifugâlis erô kôvetkez
tében. Ez a példa éles reflektorféimyel vilâgitja meg az akadémia
kardinâlis lényegét és céljét: az elmélet és a gyakorlat ôlelkezésébôl
sziiletett ùj tudomâny lényegét. Ez a cél Jelôli ki az igazsâgra tôrekvô
tudomânyok irânyât mondvân, hogy "minden olyan elméletet, legyen
az akârmilyen szép is, ki kell dobni a tudomâny salakhânyôjâra, amit a
gyakorlat, a kisérlet, a prôba, tehât az élet nem igazolt". Igy sziiletnek
egymâsutân az élet igényei szerint a kûlônbôzô tanitô akadémiék, mint
a katonai, szépmûvészeti, szinmûvészeti és zenemûvészeti akadémiâk
vilâgszerte. A Selmeci Bânyészati Akadémiât tekinti mintânak késôbb
a modem kémia atyja, Lavoisier francia akadémikus is, akinek
tanâcsâra Fourcroy akadémikus 1794. szeptember 24-én a francia
nemzetgyûlés plénuma elé teijeszti a pârizsi École Polytechnique
Superior megalapitâsât. (Lâsd a Gazette National mâsnapi szâmât.)

A zenemûvészet tôrténete is gyônyôrû bizonyitâst kinâl az olyan
akadémiâkrôl, amit az elmélet és a gyakorlat vezérel. A XVIII. szâzad
mâsodik felében a magyarorszagi Eszterhâzâhoz kapcsolôdik, hogy az
ottani hercegi udvar kitûnô zenekara jâtékâban prôbâlhatja ki évtize-
deken ât Franz Joseph Haydn mûvészete stilusvâltozâsait, amelyeket a
104 szimfôniâi jôl demonstrâlnak. A rendszeres heti zenekari esteket
"akadémiéknak" hivta a zenekôltô.

A harmadik magyarorszagi példa az itâliai Mediciek akadémiâjâ-
val egyidôs; a Debreceni és a Pâpai Reformâtus Kollégiumok Theolô-
giai Akadémiâi. Ez az elnevezés a gyakorlati lelkészképzést dombori-
totta ki a lutherânusok Arisztotelésztôl szârmazô liceimâval és a kato-
likusoknâl hasznâlt szeminârium elnevezésekkel szemben.

igy tôkéletesen érthetô, hogy a magyar kultùrât idegenben âpolô,
szerény Ârpâd Akadémia tiszteletbeli tagsâgâra szôlô meghivâst miért
fogadtâk el szivesen olyan szellemi kivâlôsâgok, mint Mécs Làszlô
papkôltô, Béky Zoltàn piispôk, Macartney Carlyle professzor,
Magyarossy Sàndor vezérezredes, Szabô Jànos piispôkhelyettes,
Mindszenty Jôzsef biboros, Yves de Daruvàr magyar szarmazâsù



francia âllamférfï, Dâlnoki Veress Lajos vezérezredes, Dittrich Imre
szerzetestanâr, Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes, Kurner Béla
irodalomtôrténész, Laurisin Lajos operaénekes és a Szinmûvészeti
Akadémiân volt irodalomszakos tanér, Szabô Pâl szerzetespap és irô,
Szitnyai Zoltân îrô és Zàdor Jenô zeneszerzô és a ma élôk kôziil olyan
kiemeikedô magyarorszâgi akadémikusok és tudôsok, mint Pungor
Ernô volt mûszaki fejlesztésugyi miniszter, a tôbb doktorâtussal ki-
tûntetett Horvàth Zoltân mûszaki egyetejpi tanâr és Legàny Dezsô, a
Liszt-kutatâs vilâgszerte kiemeikedô alakja, a Zenemûvészeti Akadé-
mia tanâra. E két utôbbi szellemôriâs érdemeit nekem volt szerencsém
néhai elnôkûnk, dr. Somogyi Ferenc figyelmébe ajânlani, aki aztén a
meghlvàsokat foganatositotta.

E visszatekintésben a magam nevében is szôlnom kell. Sohasem
felejtem, mert nem felejthetem azokat a szavakat és tanâcsokat, amiket
15 éwel ezelôtt fôtitkârunktôl kaptam, amikor elôszôr târgyaltam vele
az Akadémia Zeneesztétikai Osztâlyâba szôlô meghivâsrôl. Noha a
meghivâs a Clevelandi Magyar Târsasâg szabadegyetemi elôadésaim
nyonmn szûletett, mégis problémât éreztem, mert a zenetôrténelem és
esztétika csak a vesszôparipâm, de nem a szakmai képzettségem volt.
Ez utôbbi eredményeirôl azonban az Egyesûlt Àllamok honvédelmi és
biztonsâgi szerveinek engedélye nélkul nem beszélhettem. Azonban
Somogyi Ferenc mutatott râ, hogy a Jénos Vitéz daljéték zeneszerzôje
sem volt professzionista zenész és kért, hogy a zenemûvészet berkeiben
tett barangolâsaim élményeit osszam meg az Akadémia tagjaival is. Az
ô tanàcsa nélkul talân sohasem szûletett volna meg Bartok Bélàrôl és a
"Szabadban" cimû zongoramûvérôl irt esztétikai magyarâzatom és
Mozart "A varazsfuvola" operâjânak selmeci hâtterérôl irt munkâm,
aminek alapjân ùjitotta fel Maestro Christoph von Dohnànyi ezt az
opérât 1985 nyarân a Blossom Music Centerben. A hâla indokolta,
hogy kivâlô szakmabeli professzoraim emlékén kivul dr. Somogyi
Ferencnek is ajânlottam ez utôbbi munkâm magyar nyelvû vâtozatât.
Kôtelességem, hogy ezt nemcsak az ô ravatalânâl, de itt halâla ôta az
Akadémia elsô ûlésén is ùjra megkôszônjem.

E visszatekintés utân engedjék meg, hogy egy-két gondolattal
elôre, a jôvôbe is tekintsek. Hangsûlyozni kivânom, hogy esetleges
tovâbbi szerepvâllalâsra mâr semmiféle amblciôm sem ôsztôkél.
Korom és hanyatlâsra hajlô napom reâlisan azt parancsolja, hogy ezt
îgy tegyem, hogy a mai legyen az utolsô szereplésem, mert érzem és
tudom, hogy az én idôm is lejârt. A jôvôre vonatkozô gondolataimat,
kérem, tekintsék ùgy, mint aki bùcsùzik a kuldetésétôl - ô, nem a
szereplési csillogâstôl, hanem a szerény tanâri hivatâsâtôl, aminek igaz



mozgatô ereje az a belsô ôrômteli kielégiilés, amit szavakba ônteni alig
lehet, mert csoda. A tudâs âtadésânak boldogitô csodâjât, amit minden
tanitô érez, a bibliai "4.000 ember megvendégelése az ôt kenyérrel és
két hallal" tôrténete pontosan leirta, mert a tudés is csak ùgy
szaporodik, ha azt megosztjuk màsokkal. Ez volt a csoda lényege a
felebarâti szeretet kiteljesedésében. Àm a bibliai tôrténetnek itt még
nincs vége, mert az Ûr Jézus példét mutatott a jôllakott és a felesleges
ételt mâr akkor nem becsiilô emberiségnek megparancsolva a tanit-
vânyainak, hogy szedjék kosârba a maradékot, az Ûristen ajândékât. -
Itt, az Akadémia tagjainak szellemi tâplâléka ingyen szétosztâsa igen
kegyes és ônfeléldozôan nemes cselekedet, de mégsem az életet
tiikrôzô feladat. A szellemi munkàt a gondosan ôsszegyûjtôtt és meg-
ôrzôtt szellemi "maradékbôl", a szakszerûbb irodalmi kiadâsok bevéte-
lébôl kellene anyagiakkal is viszonozni és nemcsak csillogô érmekkel
kitiintetni. Ez még nagyon hosszù és fârasztô utat és programotkôvetel
az Akadémia jôvô szervezôitôl. De nem lehetetlen hârom évtizedes
szerény szegénység utàn, hogyha az emigréns magyar ôntudat ùjra
olyan kirobbanô reformkorra buggyan, mint a "ràérô Patô Pâlok" utân
Széchenyi lelkiilete és âldozatos adakozésa volt.

Ha figyelmesebben kôriilnéziink, meg kell lâtnunk a kôzerkôlcs
megdôbbentô leziillését és a mûveletlenség nôvekvését vilâgszerte.
Kérdezem: a mai idôk nem ugyanolyan romlottak-e, mint Szôkratész
korâban volt; és ami miatt Platon megundorodva emigrâciôra kény-
szeriilt, majd felmérve feladatât visszatéfése utân Athénbe, az elsô
akadémia létrehozâsâra sarkallta? Fiaink, unokâink és a toyâbbi
magyar nemzedékek sorsânak viziôja asszociâlja szamunkra azÂrpâd
Akadémia jôvôjét és helytâllâsât is. Meriiljôn fel benniink annak a
bebizonyitott tény szélesebb hirdetésének kôtelezettsége, hogy a két-
nyelvû gyermek logikai készsége kifinomultabb és igy nemcsak anya-
nyelvén kommunikâlhat, de jobb tudôs, mémôk, matematikus vâlhatik
belôle. Ez pedig csak a sziilôk âldozatos szeretetén mùlik. Ismeijiik-e
és kôzoljiik-e magyar barâtainkkal, hogy a zenetanulâsbôl nemcsk
kôzvetleniil lehet megélni a szôrakoztatô pôdiumon, de kôzvetve is,
mert a kottaolvasô gyermek az élet ritmusâban pedânsabb és még
ezenkiviil azt a nagy ajândékot is kapja a zenei élmény révén, hogy az
elképzelô tehetsége nô, ami nélkiil nincs semmiféle tudomânyos
kutatâsi eredmény sem. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozô akadémiai
elôadâsok âldâsosak lesznek, mert Platon szellemében ideâl-teremtôk.
Igen, ideâlokra van sziikség, ùj magyar Szôkratészekre, mert az igaz
ideâlokat az tÇùsâg mindig szivesen kôveti. Àm dore naivsâg volna azt
kivâimi, hogy egy âttâncolt bâli éjszaka utân, a Magyar Kongresszust



bezârô napon itt tolongjon az ifjùség. Meggondolandô a Kongresszus
egész mûsorânak gyôkeres âtrendezése Platon szellemében. A legér-
tékesebb tanâcskozési idôpontra, a szombat délelôttjére kell be-
ûtemezni az akadémiai ûléseket, arra az idôre, amit eddig a
hordôszônok politikusok bitoroltak. "Vâlasszâtok a kirâlyokat, értsd
politikusokat a fîlozôfiisok, érts a mûvelt szellemiségek kôziil" - ajânija
Platon. Mésszôval, az egészséges és mûvelt szellem vezesse a politi
kusokat és ne a mûveledenség uralja a szellemet, majd akkor és csakis
akkor talâlja meg ônmagât az iflùség is, hogy hajôjét a sajât kultûrâ-
jânak kikôtôjébe vezesse. A sotét magyar éjszaka utân felkelô remény-
ség sugarai a tengemél is kékebb kék ég tengerében ragyogjâk be a
jôvô horizontjât.

A selmeci szellemû bânyâsz akadémisték ùdvrivalgàsâval
bùcsûzom; "Vivat Academia! Vivat! Crescat! Floreat!

Ft. dr. Miskolczy Kàlmàn (Derby, New York):

"AZ EMBERl JELENSÉG "
ÉS A SEGiTÔ ISTENIKEGYELEM

Isten elôszôr a szellemi vilâgot teremtette meg, népszerûen szôlva
az angyalok vilâgât. Ezt prôfétai kônyvekbôl és a Jelenések Kônyvébôl
kôvetkeztetjûk. Mâsodik lépésként pedig az anyagi vilâgot. Ekkor
kezdôdik az idô, ami a vâltozâsok egymâsutânisâgât tételezi fel. Ezért
kezdôdik ûgy a Biblia, hogy "keâietben...". Harmadik lépésként
teremtette az embert, ôsszekôtô kapocsként a tisztân szellemi és anyagi
vilâg kôzt. Testunkkel beletartozunk a 93 elembôl allô anyagi vilâgba.
A Times Magazine alapjân a csillagok fiai vagyunk, mert a testûnk
ugyanabbôl az anyagbôl âll, mint a csillagoké. Ugyanakkor van egy
részunk, amit léleknek vagy szellemnek nevezunk, ami fôlébe emel a
tisztân anyagi vilâgnak. Az ember tehât egy sajâtos jelenség, hogy
Pierre Teilhard de Chardin neves jezsuita antropolôgus kifejezésével
éljûnk. Egyik hires tanulmânya "Az emberi jelenség" fô gondolata az,
hogy fbldûnk bioszférâjân kiviil - ami az életet lehetôvé teszi és eddigi
vizsgâlataink alapjân csak a fôldunknek van meg - van egy lâthatatlan
nooszférâja is (noo = értelem, gôrôgul). Ez a nooszféra az emberi
ôntudat, ugyanùgy a fejlôdés tôrvényének van alâvetve, amig el nem
éri a csùcspontot, az omegapontot, a tôkéletes krisztusi ember
kialakitâsât.

Szent Àgoston szemléltetésével élvë': 'Isten az élô vilâg magvait
belehelyezteaz anyagba, s ahogyan a magban potenciâlisan beime van



mâr az egész nôvény, ùgy bontakoztatta ki ezeket a fejlôdés. Ugyanigy
az embemek a krisztusi ember tôkéletességére kell fejlôdnie. A bibliai
teremtéstôrténetben feltûnhetik, hogy a nôvény és âllatvilâg létre-
hozésakor a Teremtô ezt a kifejezést hasznâlja: "hozzon elô a fôld...".
Ez a kifejezés ôsszeegyeztethetô a fejlôdés elméletével. Az ember
teremtésekor viszont azt mondja: "Alkossimk embert a mi képiinkre és
hasonlatossâgunkra".

A Teremtôt ùgy kell felfognunk, mint test nélkûli ôrôk szellemi,
mindentôl fiiggetlen (abszolùt) legfobbértelem és akarat. Ez a teolôgia
mai megfogalmazâsa a Teremtôrôl. Az ember hasonlôsâga tehât csak
az értelemre és az akaratra vonatkozik. A Szentirâsban azt is meg-
talâljuk a maga egyszerû, de mély értelmû kifejezésével, hogy Isten az
ember orrâba lehelte az élet leheletét. A régi emberek megfigyelése,
hogyha az orron keresztiil âramlik a levegô, akkor az ember él. A
Szentirâs ezzel azt akaija mondani, hogy Isten magàbôl beleadott
valamit az emberbe. Az ember ezâltal lett az élôlénybôl személlyé.

Mit értunk személy alatt? A személyiség egy vonatkoztatâsi koz-
pontot jelent. Az ember képes ônmagéra vonatkoztatni a dolgokat. Én
lâtok, Én értek, Én akarok. Sôt képes ônmagâra reflektâlni és ùgy
hatârozza meg ônmagât: Én vagyok. Hasonlôan mint ahogy Isten
Môzes kérésére hatârozta meg ônmagât: az, aki Van ("Jahve"). Ez a
leglobb tulajdonsâgaIstennek. Ô az, aki igazân van. Minden mâsnak a
létezése csak esetleges (kontingens), lehet hogy egy darabig van, majd
megint nincs. Ezért a legnagyobb kâromiâs Isten ellen az ateizmus
(istentagadâs), mert igazân cs^ Ô Van.

Az embert tehât a reflektâlô képessége emeli az âllatok fôlé. Egy
âllat nem valôszinû, hogy azon tôprengene: Ki vagyok, mi vagyok,
miért vagyok és miért szùlettem âllatnak? De mi, meg tudjnk temu.
Miért vagyok én? Mi az értelme az életemnek? Az âllatoknâl tehât
hiânyzik az én kôzpontùsâg, a személyiség. Ezért mondta Wunt, a
hires német filozôfus: "Amelyik pillanatban a lovam kimondja, hogy
én, ugyanabban a pillanatban leszâllok rôla és megemelem a
kalapomat elôtte" (személyi tisztelet). Adynak is igaza van, amikor azt
mondja:

Vagyok, mint minden ember,
Felség, titok,
Északfok, idegenség,
Lidérces messzi fény.



Az emberi személyiség is bizonyos fokig misztérium, mint maga
az Isten, annak megfelelôen, ahogy Isten a sajât képére és hasonla-
tosségâra teremtette az embert.

Az embemek a két fô képessége az értelem és a szabad akarat. A
szabad akarat szintén fejlôdésnek van alâvetve. Az értelem nôveke-
désével az ember felelôssége is nôvekszik. A felelôsség viszont fel-
tételezi a szabad akaratot. A keresztény felfogâs szerint Isten szabadon
teremtette az embert és ezt a szabadsâgât megadta az embemek is,
mert a maga képére teremtette. Az embemek ez a szabadsâga szintén
teremtô (kreativ) jellegû. Nemcsak a jô és rossz kôzti szabad vâlasztâst
jelenti, nemcsak az isteni parancsok és tôrvények elfogadâsâra vagy
elvetésére vonatkozik, hanem sajât életének szabad formélâsâra. Isten
nem azt vârja, hogy szabadsàgunkat csak arra hasznàljuk, hogy a
tôrvényeit figyelve engedelmeskedjunk vagy se, hanem vele egyiitt
alakitsuk az életûnket, persze mindig figyelemmel tôrvényeire. Szent
Àgoston ezt tômôren igyfogalmazta: Szeress, azutân tégy, amit akarsz.
Ha van benned Isten és ember szeretet, akkor nem fontos a tôrvényeket
figyelni, mert a szeretet megmondja, hogy mit kell tenned. A
tôrvények amùgy sem tudnak minden esetre elôirâst adni. Az én
helyzetem (szituâciôm) dônti el, hogy mi a helyes. Ez persze vissza-
élésre is adhat alkaimat.

A felelôsségérzet minden egészségesen fejlôdô emberben kifej-
lôdik, ami feltételezi a szabad akaratot, kulônben nincs értelme a
Jutalmazâsnak vagy a biintetésnek. Ez egyben a szabad akaratot
tagadôk dilemmâja, amit ùgy prôbâlnak feloldani, hogy miné! tôbb
mentô kôriilményt kutatnak fel és ezzel nevetségessé teszik az igaz-
sâgszolgâltatâst. Mert ha a kômyezet, a kôriilmények, a târsadalom, a
csalâdi nevelés, az ôrôklési tényezôk feleiôsek az ember tetteiért, akkor
nincs kit biintetni, legfeljebb csak szidni vagy okolni leliet valamit.

Mi, keresztények, nem tagadjuk e tényezôk befolyâsât, amelyek
csokkenthetik vagy meg is sziintethetik a felelôsséget, de ezeket a
kényszerftô kôriilményeket esetenként kell felûlvizsgâlni és mértékét
eldônteni.

Az étlagos értelmi képességgel rendelkezô egyén felelôs a tetteiért,
ez az érettségének a bizonyitéka. Természetes, hogy a 7, 17, 27 éves
ember felelôssége kiilônbôzô fokù az életkorânak megfelelôen.

A katolikus teolôgia azt tanitja, hogy az emberi szabad akarat az
eredeti bûn âltal sùlyosan megsériilt, ami ôrôklôdôtt. Azonban annak
eilenére, hogy megsériilt, nem szûnt meg és gyôgyithatô az isteni
kegyelem révén. Ezzel szemben viszont a hitvédô Luther Mârton



szerint ez teljesen tônkrement. Szerinte az ember ônmagâtôl képtelen
az Istennek tetszô jô cselekedetre. Hasonlata szerint az ember olyan,
mint a paripa, amelyre hol az Isten, hol az ôrdôg iil fel és oda irânyîtja,
ahova akaija. Ezt a mentséget manapsag is halijuk: az ôrdôg mondta,
hogy ezt tegyem; vagyis âthâritom a felelôsséget.

Sajnos, az anyagelvû (materialista) és szabadfelfogâsù (liberâlis)
nézetek, valamint a veluk rokon lutheri felfogâs hibâja, hogy gyengiti
a bûntudatot, amivel egyiitt gyengiil a felelôsségérzet. Ennek gyumôl-
csét lâthatjuk az elrettentô bûntényekben a kommunista erkôlcstôl
megfertôzôtt nëpeknél, ahol csak az a bûn, ami a part érdekeit sérti,
minden mâs egyéb megengedett.

Mârpedig a lélek ùgy van megalkotva, hogy ôsztônôsen kivânja a
megsértett erkôlcsi rend helyreâllitâsât. Ezt érzékelteti Dosztojevszkij
hires"Bûn és bûnhôdés" cimû regénye. Sokszor ez az oka az ônként
vâllalt szigorù vezeklésnek és az ônbûntetés legvégsô formâjénak, az
ôngyilkossàgnak is, amiben nemcsak egy kétségbeeséstôl valô szaba-
dulâs, hanem egy ônbûntetés is van. A "Pillangô kisasszony"-ban Cso
Cso Szân azt mondja a magénszâmàban' (monolôgjâban): "Ha nem
tudtâl becsûletesen élni, tudj becsûletesen meghalni" vagyis ônmagât
akaija bûntetni. Humorosabban, de jôl érzékelteti ezt az igazsâgot az
egyszerû anya esete, akinek a fiacskâja rossz fat tett a tûzre és a jô
anya - aki nem hitt a testi fenyitésben - erkôlcsi prédikâciôba kezd. A
gyerek azonban ezt meglehetôsen ùnta és azt mondta: "Anyu, adj
inkâbb egy pofont és hagyj menni jâtszani!"

Az anyagelvû (materialista) erkôlcstan mâsik tévedése a tùlzott
derûlâtàs (racionalista optimizmus). Szôkratésznek is ez volt a téve
dése, és Pelâgiusz révén felbukkant a kereszténységben is. Pelàgiusz
tagadta az eredeti bûnt és azt àlHtotta, hogy az embeh természetJô,
csupàn nevelésre, àpolàsra szonil. Ahogy Rousseau is mondta: az
emberi természet Jô, csak természetiink diktàlâsât kell kôvetniink s
akkor rendben lesz minden. Ezek szerint ha a fiatalokat kora ijjù-
sàguktôl kezdve értelmileg arra neveljûk, hogy mi a Jô és mi a helyes,
akkoraztfogjùk is kôvetni. îgy vanez?Sajnos, nem!

Maga Szent Pal is panaszkodik: "Gyônyôrkôdôm Isten tôrvényei-
ben a belsô ember szerint, de mâs tôrvényt lâtok tagjaimban, ellen-
kezôt Isten tôrvényével és ez rabbâ tesz engem" (a bûn tôrvénye), és
felkiâlt: "Ô, én szerencsétlen, ki szabadit meg engem a halâlnak
tôrétôl?" (a bûn romlâst és halâlt okozhat), és hozzâteszi: "A mi
Urunk, Jézus Krisztus kegyelme".



Young, a hîres pszicholôgus is kimutatta, hogy az emberben van
egy ôrôkletes bûntudat. Ez valôszinûleg leszàrmazàs ùtjàn jôtt az elsô
emberpàrtôl. Ennek a gyôgyitâsa nem megy egyszerre, vannak csodàs
megtérések, gyôgyulàsok, de a legtôbb ember életében ez egy âllandô
folyamat. Az embemek àllandôan hasznâlni kell a kegyelmet, hogy
megmaradjon a jôban, vagy valamicske elôre haladâst tegyen, s ha
visszaesik, kezdheti ùjra. Ez egy âllandô lelki harc, lelki kiizdelem.

Teilhard de Chardin vonzô elképzelésének az a veszélye, hogy
kikûszôbôli az eredeti bûn tanât, amely szukségessé tette a megvàltàst.
Azért jôtt a Megvâltô, hogy a megsebzett bûnrehajlô emberi termé-
szetet felemelje és megmentse. Ez a raegvâltâs értelme. Az ember
képtelen erre ônmagâtôl.

Viszont az "Emberi jelenségben" a fejlôdés tôrvénye, hogy mind
az anyagi, mind az erkôlcsi vilàgban van egy meghatàrozott tôrekvés
(tendencia) a tôkéletesebb felé vagyis az alfàtàl - az ôsember
dzsungeli erkôlcsétôl - jutni az oméga pontig, a tôkéletes krisztusl
emberig. Ez nagyon szép gondolât, de csak az isteni kegyelem àltal
valôsulhat meg, ahogy Szent Pàl mondja: "Testvéreim, akiket ûjjà
szùlôk az evangéliummal, amig kiformàlôdik bennetek Krisztus". És ez
a kereszténység lényege: eljutni oda, hogy ùgy éljek, ahogy Krisztus
élne a helyemben.

Pvz elôadâs mâsodik részének alapvetô kérdése: mennyiben csôk-
kenti az emberi akarat szabadsâgât a kegyelem? Mivel a segitô ke
gyelem, a katolikus dogmatika meghatârozasa szerint, egy természet-
feletti inditâs a helyes irânyba, marad-e hely a szabad dôntés szâmâra?
S ha az ember ellenâllhat a kegyelemnek, akkor hol van Isten
mindenhatôsâga? Ha viszont minden esetben Isten akarata gyôz, akkor
hol van hely a szabad akaratnak? Mint lâtni fogjuk, ez nem csupân
elméleti kérdés, hanem gyakorlati kôvetkezménye is van.

Hogy jobban belelâssunk a problémâba, tudnunk kell, hogy a
katolikus teolôgia kiilônbséget tesz segitô és megszentelô, tovâbbâ
elégséges és hatékony kegyelem kôzott. A segitô kegyelem két irânyba
hat:

1. értelmunk megvilâgitâsa

2. akaratunk befolyâsolâsa (indittatâs),

aminek célja a megszentelô kegyelem elnyerése. A megszentelô
kegyelem pedig a megigazulâs âllapotânak elérése, a lélek belekap-
csolôdâsa az isteni szenthâromsâgos életbe. Emiatt ez âllapotszerû,
âllandôsult (statikus), mig a segitô kegyelem âtmeneti (aktuâlis).



mégis mindkettô dinamikus, célra tôrô. A segitô kegyelem kiviilrôl
hat, hogy eljuttasson az isteni életre, mig a megszentelô kegyelem
âtjâija az értelmi és akarati képességiinket, hogy minél inkâbb Istenhez
méltô életet éljen, hogy a krisztusi élet kgpe kirajzolôdjék benne.

A témâhoz visszatérve, amikor ôsszehasonlitjuk az isteni
kegyelmet az ember szabad akaratâval, akkor kell kûlônbséget
tennUnk az elégséges és a hatékony kegyelem kôzôtt. Az elégséges
kegyelem az, amely nem vâlt kl ûdvôs cselekedeteket, pedig elég volna
hozzé, csak hiânyzik az ember kôzremûkôdése. A hatékony kegyelem
pedig az, amit az akarat hozzâjârulâsa kôvet. Az elôbbinél Isten
mintegy râhagyja az emberre a dôntést, az utôbbinâl pedig maga dont
helyette. E kiilônség létezését alâtâmasztomnéhâny bibliai idézettel:

Az elégséges kegyelmet illetôen:

Jézus igy panaszkodik: "Jeruzsâlem, Jeruzsâlem, hânyszor
akartam fiaidat szamyam alâ gyûjteni, mint tyùk a csibéit, de te nem
akartad" (megvolt az isteni kegyelem, de ellenâlltak).

Vagy Istvânnâl, az elsô vértanùnâl, amikor korholja a nagy
tanâcsot: "Ti kemény nyakùak, mindig ellenâlltatok a Szentléleknek"
(vagyis ellen lehet âllni az Isten kegyelmének, a Szentlélek indit-
tatâsânak).

Viszont a hatékonykegyelemre nézve ilyeneket olvashatunk:

Jeremiâs azt mondja; "Ko sziv helyett ùj szivet adok belétek, hogy
megtartsâtok parancsaimat".

Ahogy az Ûr Jézus mondja: "Én vâlasztottalak titeket és arra
rendeltelek, hogy menjetekés teremjetek maradandô gyiimôlcsôt".

Szent Pâl pedig egyenesen ezt mondja: "Isten maga ébreszti
bennetek a szândékot és hajtjavégre a tettet tetszésének megfelelôen".

igy tehât kell lennie elégséges kegyelemnek, amivel ha egyiitt-
mûkô^ék, akkor hatékony lenne, és van hatékony kegyelem, ami
Isten hatâsâra létrehozza azt az udvôs cselekedetet, amit Isten elvâr.

Mitôl fiigg hât végsô soron az ember ûdvôssége?
- az Isten szuverén, minden akadàlyt legyôzniképes akaratân,

- vagy az ember hozzàjàrulàsàval, kôzremûkôdésével?

Szent Àgoston azt mondja: "Aki teremtett téged kozremûkôdésed
nélkiil, nem fog megmenteni a kozremûkôdésed nélkiil. Itt ùgy lâtszik,
hogy az embertôl fiigg az iidvôsség. A tomista és a dominikânus
teolôgia viszont azt mondja, hogy az Isten kegyelme erôsebb, mint az



ember akarata. Itt jôn az elrendeltség (predestinâciô) problémâja: Isten
egyeseknek ad elégséges kegyelmet, de nem ad hatékony kegyelmet,
màsoknak viszont nemcsak elégséges, hanem hatékony kegyelmet is
ad, és gondoskodik rôla, hogy az a kegyelem ténylegesen hatékony
legyen.

Kâlvin elgondolâsa szerint az egész emberiség az eredeti bûn
miatt egy kârhozatra méltô tômeg,

egyeseket kiment a Jézus Krisztusban valô hit àltal,

a tôbbieket viszont a kârhozatra hagyja. Ahogy a Szentirâs
mondja: "Kônyôrulôk, akin akarok" (Rôm. 9:15).

A Szemtiràsban viszont ezt is olvashatjuk Pâlnak a Tituszhoz irt
levelében: "Isten azt akaija, hogy minden ember iidvôziiljôn és az
igazség ismeretére jusson" (2 Tim. 3:7).

A katolikus teolôgiâban is két nézet âll egymassal szemben: a
tomista - Szent Tamâs alapjân - és a molinista - Molin Jakab alapjân.
A molinizmust képviselô jezsuitak szerint Isten a kôzbensô tudâsaval
elôre lâtja, hogy ki fog egyuttmûkôdni a kegyelmével és annak
megadja a hatâsos kegyelmet, és akirôl lâtja, hogy nem fog
egiittmûkôdni, annak is megadja a kegyelmet, de az nem lesz hatâsos.
Ebbôl a szempontbôl az ember oldalân âll és tôle teszi fuggôvé az
iidvôsséget. Ez megfelel Szent Ignâc katonâs egyéniségének: harcolj az
udvôsségedért, rajtad is mùlik.

A tomizmus erre azt mondja: akkor hol van az Isten minden-
hatôsâga? (Mert igy végeredményben nem az Istentôl fiigg az
iidvôsség, hanem az embertôl.) Ôszerintiik: Isten a természetiinknek
megfelelôen mozdit minket, az ember természetéhez viszont hozzâ-
tartozik a szabad akarat, igy mikor mozdit minket, akkor nem sérti a
szabad akaratunkat, hanem inkâbb elhâritja azt, ami akadâlyozza a
szabad akaratunk hasznâlatât. Jô belegondoini abba, hogy mennyi
minden akadâlyozza azt: elôitéletek, kôzvélemény, szenvedélyek, rossz
barâtok stb. Isten tehât amikor segit minket, akkor nem kényszerit,
hanem inkâbb elhâritja az akadàlyokat, hogy tényleg szabadon dûnt-
hessûrik!

Kôzbiilsô megoldâsok:

1. Szent Âgoston szerint az embert egyik vâgya a leiki dolgok felé,
a mâsik a foldi dolgok felé vonzza. Akkor lesz hatâsos a kegyelem, ha
Isten megadja, hogyJobban vâgyôdjak az égi dolgok iront. - Szent Pàl
szerint is: "Ha ûjjâszulettetek (a keresztségben), akkor ne a fôldi,
hanem az égi dolgokat keressétek".



2. Liguori Szent Alfonz szerint: Isten mmdenkinek megadja az
imàdkozàshoz valô kegyelmet (a budhistâknak, a mohamedânoknak
is), de az imàdkozàs hatékonnyâ vàlâsâhoz az ô kegyelmén klvul az
ember hozzàjàrulàsa is sziikséges. Az ember minél tôbbet imàdkozik,
annàl tôbb kegyelmet kap.

Az Ùr Isten a legvâltozatosabb formàban adja a kegyelmet.
Nemcsak a Szentirâs âltal, hanem a Jô kônyvek, Jô tanàcsok, intések,
egy tragikus eset, egy betegség vagy egy vàratlan megmenekulés, egy
âlomlàtàs, az ôrangyal megjelenése àltal. Mindez az Isten kegyelme
lehet, amitfôleg az imâdsâg àltal nyerhetûnk el.

Manapsâg az Egyhâz isJobban figyelembe veszi az ember szabad
akaratàt. Nem olyan legalisztikus, mint azelôtt volt, amikor fôleg
tôrvényekkel irânyltott. A vilâgi hiveknek nagyobb szerepet ad, hogy
teret adjon kreativ szabadsâguknak. Tehàt: Ne a tettek kôvetkezmé-
nyétôl féljùnk, hanem bizzunk Isten kegyelmében. Ha valamit
âtgondoltan jônak làttam, akkor ne féljek azt megtenni, Isten azt
vârja, hogy hasznàljuk szabad akaratunkat - aztàn belesegit.

Helyesen tehât, hogy mi katolikusok reggel, délben és este imâd-
kozzuk (vagy legalâbb is kellene imâdkomunk): "Kériink Téged, Ûr
Isten, ôntsd ieUoinkbe szent kegyelmedet (malasztodat), hogy akik
szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesiilését megismertiik, az ô
kinszenvedése és keresztje âltal a feltâmadâs dicsôségébe juthassunk".

Ezt adja meg Isten mindnyâjunknak. Amen.



ZARONYILATKOZAT

A XXXV. Magyar Kongresszus, amely 1995. november 23 és 26
kôzott Cleveland vârosâban, Ohio âllamban, az USA-ban ulésezett, az
alâbbi zârônyilatkozatot adta ki:

A Magyar Kongresszus ebben az évben is fokozott fontossâgù
kifejezést adott annak a célnak elérhetése érdekében, hogy a hazai
magyar nemzeti alapon gondolkodô partok ôsszefogjanak és egysége-
sen induljanak az elkôvetkezô vélasztâsok alkalmâval. Ebbôl a célbôl a
résztvevô magyarorszâgi pârtvezetôk részére alkalmat nyùjtott, hogy
politikai felfogâsukat részletesen ismertessék és azt kôzôs nevezôre
tudjàk hozni.

A Magyar Kongresszus részletesen foglaikozott azzal az ôrvende-
tes eseménnyel, hogy 1996-ban Magyarorszag honfoglalâsânak 1100.
évfordulôjât ûnnepli. Sziikségesnek tartja olyan munkâlatok kiadésât,
amelyek egyrészt ismertetika vilâggal, hogy mit kôszônhet a kulturâlis
fejlôdés tekintetében a vilâg Magyarorszâgnak, mâsrészt râmutatni
azokra a sorozatos igazsâgtalansâgokra, amelyek Magyarorszag meg-
semmisitésére irânyulnak. Nyomatékosan felhivja a jelenlegi magyar
kormâny figyelmét, hogy tôrvényszegést kôvetnek el, amikor az orszâ-
got kiâmljâk, a szomszédos âllamok javâra teriileteket engednek ât s
kéri a szabad vilagban szétszôrôdott magyarsag értelmiségét, hogy
mindenki ebben a szellemben nyùjtson felvilégositâst ismerôsei
korében. A Magyar Kongresszus vilâgkampânyt hirdet meg igaz-
sàgunk ismertetése és kôveteléseink érdekében.

A Magyar Kongresszus sajnâlattal âllapitja meg, hogy a jelenlegi
magyamak nevezett kormâny - a szerb-boszniai-horvât târgyalâsoknâl
- mint érdekelt fél, nem vett eddig részt és nem ismertette kôveteléseit
a vilâg elôtt.

A Magyar Kongresszus ugyancsak a jelenlegi kormânyt marasz-
talja el azért, hogy a Magyarorszâgon megtervezett Vilâgkiâllitâst el-
sikkasztotta, amivel ùgy anyagi kârt oko^; 9z orszâgnak, valamint aka-
dâlyozza orszâgunk jô hirének, magyar kultùrâjânak kiemelését a
vilâgon.



A Magyar Kongresszus megâllapitja, hogy a kârtalamtâst egyolda-
lùan csak egy rétegnek biztositja, mig kizarta azokat is, ahol a kârtala-
nitâs az elidegenitett javak természetbeni visszaadâsât is megtagadta,
olyan esetekben is, ahol azokat - âllami kezelésben lévén - minden jogi
vita nélkul vissza lehetett volna adni.

Magyarsâgunk âllagânak érdekében ismételten lerôgziti a Magyar
Kongresszus, hogy mindenkit elismer magyar âllampolgâmak, akik-
nek elôdei az 1914, év elôtti Magyarorszâgon sziilettek vagy éltek, az
azôta betelepitett idegeneket pedig vissza kell telepiteni szârmazâsuk
szerinti szulôhelytikre.

A Magyar Kongresszus kifogâsolja és kultur-botrânynak tartja,
hogy Magyarorszâgon a magyar nyelvû oktatâst, tanitâsi-tanulâsi lehe-
tôségeket csôkkentik, megnehezitik és szinte el akaijâk sorvasztani.
Sehol a vilâgon (lélekszâmukhoz viszonyitva) nincs annyi mûvész, irô,
kôltô, mint Magyarorszâgon, és kôtelességiink az is, hogy a még
Klebeisberg Kunô kôzokatâsûgyi minisztersége alatt felépitett 5 ezer
magyar iskola szellemének megfelelôen az i^ùsâg nevelése magyar
szellemben ùjra elinduljon. Egységes tankônyvek kiadâsât kelI biz-
tositani, a magyar nemzet szellemének megfelelôen. Helyteleniti
tovâbbâ, hogy az ùn. nemzeti kisebbségeknek elônyôsebb iskolai okta
tâst biztositsanak, mint a magyar iÇùsâgnak.

A Magyar Kongresszus szomorùan bùcsùztatta az emigrâciôs
târsadalom elhunyt vezetôit; tovâbbâ kôszôni a Kongresszuson részt-
vevô szervezetek vezetôinek egyiittmûkôdését: a Magyar Nemzeti
VilâgtMâcsnak, a Magyar Mémôkôk Vilâgszôvetségének, a Szabad-
fëldi Ûjsâgirôk Szôvetségének, a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend, a
Vitézi Rend, valamint az Ârpâd Akadémia Orientalisztikai Fô-
osztâlyânak rendezéseit, az Irodalmi és Mûvészest elôadôinak és az
Ârpâd Akadémia 30. kôzgyûlésén elhangzott elôadâsok elôadôinak
értékes kôzremûkôdését. Kéri ezeknek a szervezeteknek mind
vezetôségét, mind tagjait, hogy kulônôseh â magyar îQùsâg magyamak
megmaradâsa és kulturâlis tovâbbképzése érdekében hathatôsan
mûkôdjenek kôzre.

A Magyar Kongresszus nagy elismeréssel kôszôni a Kongresszus
keretében megrendezett magyar emigrâciôs képzô- és iparmûvészeti
kiâllitâs megrendezését is, amely tanùbizonysâgul szolgâlt kiilfoldi
irôink és mûvészeink kivâlô alkotâsairôl.

A Magyar Kongresszus rendezôsége mindazok részvételét ôszin-
tén kôszôni, akik Magyarorszâgrôl vagy mâs vilâgrészekbôl, âllamok-



bôl és vârosokbôl jôttek, s hogy megjelenésûkkel jelentôs anyagi
âldozatot is vâllaltak magyarsâgunk reprezentalasa érdekében.

Végezetiil a rendezôség kôszônetét fejezi ki a hirkôzlô szervek - a
râdiô, televiziô és a sajtô - vezetôinek és munkatérsainak ônzetlen hir-
szolgâlatukért, amellyel elôsegîtették Kongresszusunk sikerét.

Cleveland, 1995. december havaban.

Dr. Nàdas Gyula

a XXXV. Magyar Kongresszus
elnôke



A XXXV. MAGYAR KONGRESSZUS
KERETÉBEN RENDEZETT

ÛLÉSEK ÉS ELÔADÂSSOROZATOK

A mérnôkSk talàikozéja
Az Àrpàd Akadémia mérnôktudomànyi osztàlya a Magyar

Mérnôkôk és Èpitészek Vilàgszôvetségével egyutt 1995. november 25-
én, szombaton délelôtt tartotta ûlését a Sheraton Cleveland City Hôtel
termeiben.

November 24-én este einôkségi ûlést tartottak, majd mâsnap
egésznapos elôadàsokat rendeztek. Délben târsas ebéden vettek részt.
ATalâlkozô sikeres megrendezéséért kôszônetet mondunk dr. Nàdas
Rôzsànak, aki azôszi sùlyos mûtéte utân megszakltotta kôrhâzi âgyât
azért, hogy résztvegyen a XXXV. Kongresszus megszervezésében.
Kôszônet testvérének, Gyulànak és mindazoknak is, akik
hozzâjârultak a sikerhez, akâr mint rendezôk, akâr mint elôadôk.

Kiilôn kôszônet jâr az elôadôknak, akik nagy szakmai felkésziilt-
séggel âlltak a hallgatôsâg elé. Kôszônjiik értékes elôadâsukat, az erre
forditott nem kevés idôt és fâradsâgot.

Burgyàn Aladàr, okl. vm. (Cleveland, OH):

BEKOSZÔNTÔ

BurgyànAladàr arany okleveles vegyészmérnôk, a MagyarTàrsasag
alelnôke, azMMÈV igazgatôsàgi tagja.

Megint eltelt egy esztendô s én megint itt âllok elôttetek, hogy
igazszivbôl megkôszônjem Nektek, hâzigazdânk, a clevelandi Magyar
Târsasâg elnôkének, dr. Nàdas Gyulànak és dr. Nàdas Rôzsànak a
magam nevében is, hogy az idén is vettétek a fâradsâgot és az anyagi
âldozatot, hogy - néhabizony igen messzirôl - eljôttetek ide Cleveland



Dr. Nàdas Gyula, a Magyar Tàrsasàg elnôke és
Burgyàn Aladàr, a Magyar Tàrsasàg alelnôke

(Somogyi F. Lél)

vârosâba, hogy jelenléteitekkel emeljétek az immâr XXXV. Magyar
Kongresszus szînvonalât és értékes elôadàsokkal megnagyitsâtok a
magyar mémôk amùgyis jô himevét.

Amikor ôszinte hâlâmat és ôrômômet fejezem ki, hogy megint
egyutt leheffink, szîvbéli kôtelességemnek tartom, hogy elbùcsùzzak
Professzor dr. Somogyi Ferenctôl, emigràciônk egyik leg-
nagyobb, leglànglelkubb magyarjàtôl, kôzel ezer tanulmâny, 29
kônyv, és megszâmlâlhatatlan tudomànyos cikk irôjâtôl otthon és kinn,
a Magyar Tàrsasàg vezetô egyéniségétôl, a 34 Krônika szerkesztôjétôl,
az Àrpâd Akadémia elnôkétôl, a MMÉV ôrôkôs tiszteletbeli tagjâtôl,
a mi bon szeretett Fevi Bàtyànktôl, aki ez év szeptember hô 5-én
visszaadta lelkét Teremtôjének és pôtolhatatlan ûrt hagyott maga utân.

Kérem, hogy Dr. Somogyi Ferenc professzor, kivàlô magyar
tudôs, magyar kôzôsségi vezetô, és a mi ôrôkôs tiszteletbeli tagunk
emlékére egy perces néma felâllâssal adôzzunk.

A kôvetkezôkben Hamvas Jôzsef okl. vm. (Toronto, Ont.
Kanada), az MMÉV iigyvezetô elnôke - mint a Râkôczi Alapitvény



elnôke - Bânkuty Gézânak, az MMEV ùj elnokének a Rakôczi
aranyérmet és az azzal jârô oklevelet adta ât, az Alapitvâny irânyéban
tanùsitott nagyleikûségéért.

*

vitéz Bânkuty Géza okl. gm. (Holmes Beach, FL), "Az ùj vilâg-
szôvetségi einôk terveinek ismertetése" cîmmel megtartott beszédében
rôviden ismertette a budapesti kôzgyûlésen elhangzott székfoglalô
elôadâsât, amelyet az Egyuttmûkôdés és Téjékoztatô 36/3. szâmàban
teljes teijedelmében kôzôltunk. Az ùj, môdosîtott MMEV alapsza-
bâlyzat felolvasésa utén kérte a tagsâgot, az igazgatôkat, hogy tegyék
magukévâ az alapszabâlyt, segîtsenek javaslataikkal, irâsaikkal,
szôijanak hozzâ, adjanak segitséget a magyar szellemi erôk âpolâ-
sâhoz. Ezùton is gratulâlimk elnôkunknek a Rakôczi aranyérem
elnyeréséhez.

vitéz Bânkuty Géza elôadàsàt tartja azMMÈVôsszejôvetelén. (Làngi Maria)

Ûrmôs Antal okl. gm. (Woodstock, Ont. Kanada), az Ârpâd
Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagja, mint a Magyar
Mémôkôk és Épitészek Vilâgszôvetségének fôtitkâra és pénztârosa
meleg szeretettel kôszôntôtte a 25. Clevelandi Magyar Mémôkôk



Talâlkozôjân résztvevô kartérsakat, kôztùk a megjelent Bànkuty Gézât,
a MMEV megvâlasztott ûj elnôkét, Hamvas Jôzsef ùgyvezetô elnôkôt,
tovébbâ Burgyân Aladàr, Balogh Zoltàn, Fejér Pàl, Falk Viktor,
Somogyi Lél MMEV igazgatô urakat.

Tolmâcsolta Koncz Tihamér, Mitnyàn Làszlô, Noël Péter, Pungor
Ernô, SimonffyGyula, Zolcsàk Istvàn volt MMÉV elnôkôk udvôzletét.

Elbùcsùztatta az ezévben eihunyt kartârsakat, kollégâkat; Jacoby
Gyôrgy okl. gm., Dr. Herodek Istvân, Prof. Dr. Somogyi Ferenc, Bay
Zoltànfizikus, WignerJenô Nobel-dijasfizikus.

Kivânunk nekik békés, ôrôk nyugodalmat
és boldogfeltâmadàst!

Majd rôviden ôsszefoglalta az MMÉV elnôkségének mârciusban
az Argentin és Brazil MMEV csoportnàl tett létogatâsât és ôrômmel
jelentette be azok ùjraszervezését, amit az Egyiittmûkôdés és Téjékoz-
tatô 36/1. szâma részletesen kôzôlt.

Ezt kôvetôen ismertette az MMÉV ez év augusztus 28-ân Buda-
pesten megtartott kôzgyûlésének eredményeit, valamint a Kanadai
Magyar Mémôk Egyesulet munkâjât, amit szintén e lap 36/3.
szâmâban részletesen kôzoltiink.

Elmondta és ismertette az ùj alapszabâly-javaslatot, amit az
MMEV igazgatô urakjavasoltak és elfogadtak. A talâlkozôn megjelent
kollégék az MMEV Alapszabâly môdositâsât megerôsitették.

A beszâmolô végén Ûrmôs Antal, mint pénztâros, a Vilég-
szôvetség anyagi helyzetét ismertette, s felhivta a tagok figyelmét a
csekély tagdij befizetésére.

Dr. Bartha Istvàn okl. gm. (Svédorszâg), "Az ôkolôgia Noé
bârkâjân" cimmel vetitett képek hozzâadasâval tartotta meg elôadâsât,
amire 20 perc helyett 40 percet kért. Bartha kollégânk kitûnô elôadô,
aki annyira lekôtôtte figyelmùnket, hogy észre sem vettiik az 1 ôra 10
perc elteltét, amikor Noé bârkâjât elhagyva az ûrkutatô-âllomésokig
jutottunk el.

Tréfâs bemondésai nagy deriiltséget keltettek a hallgatôség
kôrében. Kôszonjùk valôban értékes és szinvonalas elôadâsât.



Dr. Bartha Istvàn a mérnôkôk talàlkozôjàn elôad. (Làngi Maria)

Fejér Pàl okl. gm. (Bloomfield Hills, MI), a "Taylor experiment
alkalmazàsât" mutatta be, majd ôsszefoglalta kiadott kônyveit és
ismertette azok elhelyezését. A kônyvek az alâbbi cimen meg-
rendelhetôk: Fejér H. Paul 1472 Timberview Trail, Bloomfield Hills,
MI 48013 USA.

Bozôki Barnabâs okl. gm. (North York, Ont. Kanada) "Fôld-
mâgneses viharok okai és kôvetkezményei" cimû elôadâsât vetitett
képek kiséretében tartotta meg.

"A nap a folyamatosan sugârzott fény és hôenergia mellett nagy
mennyiségû elektromosan tôltôtt atomi részecskét sugéroz. Ez a sugâr-
zâs, amit napszélnek neveznek, azonban nem folyamatos, hanem a
naptevékenységek fuggvényében vâltozik. A Fôldûnk mâgneses tere, a
magnetoszféra, ennek a sugârzâsnak a nagy részét eltérlti, de amikor a
napszél tevékenység kiilônôsen erôs, a sarkok kôzelében egy része be-
hatol az ionoszféréba és ott sarki âramokat indukâl. Ennek az âramnak
a kôvetkezménye az aurora fényjelenség, ami âltalâban a sarkok kôze
lében lâthatô és mint északi fény ismeretes.



Aimkor a sarki âram olyan erôs, hogy jelentôsen megzavaija a
Fôld mégneses terét, akkor beszélùnk fbldmâgneses viharrôl. Ilyen
viharok az ùn. aktiv naptevékenységek idején jelentkeznek. Pl. a
legutôbbi aktiv periôdus alkalmâval, 1989-1993 kôzôtt, tôbb mint szâz
mâgneses vihart regisztrâltak. Ezek az aktiv periôdusok kb. 11 éven-
ként ismétlôdnek meg. A mâgneses viharok a modem technika vivmâ-
nyaira kâros hatâssal lehetnek, kiilônôsen a villamos tâwezetékek
vaimak kitéve a vihar âltal kivâltott ùzemzavamak. Jelen pillanatban
nincs megbizhatô foldmâgnesesvihar elôrejelzés, igy a villamosener-
gia-rendszereket nem tudjuk hatâsosan megvédeni az ilyen jellegû
zavaroktôl. Azonban megvan a remény, hogy mire a kôvetkezô viharos
idôszak elérkezik, az ezredfordulô idején, mâr lesz megbizhatô
fôldmâgneses "idôjârâs-jelentés". Egy nemzetkôzi geofizikai program
keretében a kôzeljôvôben mintegy tiz ûrszondât fognak az ûrben el-
helyezni a magnetoszféra és a napszél mérésére. Az igy szerzett adatok
segitségével valôra vâlhat a lehetôsége egy gazdasâgos és hatâsos
védelmi stratégia kidolgozâsânak".

*

VeresJôzsef okl. gm. (Cleveland, OH), a NASA Lewis Kutatô
Kôzpontjânak munkatârsa, ismertette az ùjrendszerû szivpumpa tervét,
amelyet a Cleveland Clinic Foundation szémâra készitettek.
Elôadâsânak cime: "A mesterséges sziv elôâllitâsa".

Ez a tervezett szivpumpa azt a célt szolgâlja, hogy âllandôan beiil-
tetve a testbe, a szivbaloldali kamrâjânak segitségére legyen. Lényege:
folyamatos forgâsû (nem szivô-nyomô) mesterséges szivpumpa, centri-
fugâlis hajtôlapjait egy elektromotor hajtja meg, amely ugyancsak a
testbe van beépitve.

A késziilék tôbb tizezer életet ment majd meg, mert a szivrohamos
betegek 80%-a helyrehozhatatlan kârt szenved a sziv baloldali kamrâ-
jâban, amely a vér keringetésének legnagyobb részét végzi. A kisérle-
tek megindultak, és kideriilt, hogy maga a vér kulônleges kôvetelmé-
nyeket âllit a tervezô mémôkôk elé: a vérben ùszô kulônféle sejtek
érzékenységét, amely problémât okoz a hemolyzis terén, a lerakôdâ-
soknâl, keringési zavarokban. Tekintetbe kell venni a szivattyù hatâs-
fokât, a rotor nyomâsi egyensùlyât és a csapâgyak kenését. A mûkôdô
szivattyùt nemcsak a folyadék dinamikâja, de a hôtani és szerkezeti
kôvetelmények is szabâlyozzâk.

A kisérletek elsô fâzisa ki fog alakitani egy laboratôriumi alap-
tipust glycerinA'iz keverékkel, amely a vért helyettesitené, késôbbi



fàzisban âllatkisérleteket terveznek. Ezek a kîsérletek még kb. 3-5 év
mûlva jutnak a végsô megoldâshoz.

Csukly Andor okl. gm. (Montréal, Kanada), a Kanadai Magyar
Mémôk Egyesiilet alelnôke, a montreali csoport elnôke, beszamolt a
montreali magyarsâg életérôl. Bemutatta a magyar egyesûleteket és
azok munkâjât, kûlôn ismertette a Montreali Magyar Ôreg Otthont és
annak tevékenységét. Csukly kollégânk értékes adatok gyûjteményét és
tizenegy oldalon ôsszefoglalt elôadésânak anyagét a fôtitkârtôl
kérhetik az érdeklôdôk.

Dr. Bartha Istvàn (Svédorszàg):

JUDO- VAGYCSELGÀNCS-EFFEKTUS
A mûszaki nyelv gyakran szorul kiilônbozô kôlcsônzésekre a nyelv

egyéb teriileteirôl, hogy fogalmait jobban, lehetôlegkézzelfoghatôbban
tudja kifejezni. Ilyen a cselgâncs- vagy a judô-hatâs fogalma is.

Ezt az elnevezést a japân nyelvbôl, s amiak is a harcimôdszerek
szôtârâbôl kôlcsônôztem, hogy az âllatoknak és nôvényeknek bizonyos,
mâr anyagukban és szervezeti felépitéslikben megnyilvânulô tùlélési
tôrekvését rôviden kifejezhessem.

Ellentétben az emberiségnek a szazadfordulôi nagy természet-
alakitâsi, âtalakitâsi szindrômâival, az élôlények nem "akaijâk"
lekuzdeni a természetet, hanem azzal egyuttmûkôdve, hozzâ alkal-
mazkodva, mintegy hozzé simulva, igyekeznek a magukkômyezetéhez
jôl alkalmazkodva, "békében" megélni.

A cselgâncsban a harcos felek az iitést nem rugalmatlan
ûtkôzésként fogjâk ki, hanem a lehetô legrugalmasabban, engednek
annak, hozzé alkalmazkodnak. A tamadô ellenséget, mintegy az utés
irânyâban tovâbb "segitik", s ez âltal annak bukâsât idézik elô.

Erô, mozgâs és alak nagyszerû ôsszhangjârôl van itt szô, ami az
egyed megôvâsâhoz, tùléléséhez vezet.

Ha arra gondolunk, hogy gépeink, hâzaink, ùthâlôzataink és egyéb
létesitményeink hânyszor "iitkôznek" rugalmatlanul a természettel, az
ôkolôgiai rendszerrel vagy aimak egyes képviselôivel, helyréhozha-
tatlan kârokat okozva ez utôbbiaknaik, akkor kôimyen belâthatjuk,
hogy a judô-hatâs technikai alkalmazâsa az emberiség tùlélésének is
egyik igen fontos tényezôje lehet.



A szélben rugalmasan lehajlô fûzfa engedékenysége âltal a szélerô
nagységétôl fuggôen egy felfelé mutatô erôkomponenst nyer, amely a
tôrzset megôyja attôl, hogy ledûljôn.

A tengeri makk (balanides) csonkakùp alakù hâza mâr magâban
véve egy ùn. egyenszilârdsâgù tartô. Nagy tùlélési lehetôség az âllat
szàmàra, mivel a hâznak nincs gyenge keresztmetszete.

Ettôl fuggetleniil a tengerimakk a szîîdâhoz tapadva ùgy alakitja
ki a hâzât, hogy a gyakran tâmadô hullâmok irànyâban elhajlik,
mintegy megadja magât a râhatô erôknek. A hullâmok ilymMon
kisebb ellenâllâsba iitkôznek, az âllat pedig nôveli hâza stabilitâsât, s
vele egyiitt tùlélési esélyeit is, mivel a hullâmok legôrdiilnek rajta.

A hâz kialakitâsâban a hullâmmozgâs is résztvesz. A hâz igy
belenô abba a kôrayezetbe, ahol ezek az erôk hatnak, s igy a tengeri
makk hâza stabilan âll a sziklân, a hajô oldalân vagy bârhol, ahova
magât "telepitette".

Ez a judô-hatâs nemcsak az egyes egyedeknél észlelhetô, hanem
az egész telepnél megfîgyelhetô, hogy a hâzak valamennyien egy
bizonyos kôzpont felé orientâlôdnak.

Ezek a tengeri makkok telepet alkotô râkfajtâk, amelyek ha
megfelelô alapra talâlnak, pâr hét alatt az egész feliiletet ellepik.
Érdekes megrigyelni, hogy a cselgâncs-hatâs nemcsak az egyes
egyedekre, hanem a telep (kolônia) ôsszességére is jellemzô.

Ha az ember jôl megfigyeli, kônnyen felfedezhetô, hogy
valameimyi hâz nagyjâbél 11 ôra irânyâba mutât, tehât ott van ennek a
"târsadalmi-kùpossâgnak" a csùcsa.

Meleg tengerekben ezek a tengeri makkok âltalâban 48 ôra alatt
alakulnak ât 0.5 - 1.0 mm nagysâgù lârvâbôl, hâzzal rendelkezô kis
makkâ, amely aztân kb. 4-5 hét alatt "kinôvi" magât. Arnig csak a
sziklâra nônek, nincs is velùk semmi baj, de nagy gond, ha a hajôk,
vagy vegyi iizemek hûtôviz csôveiben telepszenek meg.

Az ék, mint a judô-hatàs helyes alkalmazôja
Egyik, talân legrégebbi gépelemunk maga az ék. Ez az egyszerû

kis kôtôelem, ha x-szôgét helyesen vâlasztjuk meg, jô kôtést biztosit.
Az Fi erô szabja meg az A-ékerô nagysâgât, ami kôtésunket stabillâ
teszi.

Charles de Coulomb (1736-1806), amikor kisérleti ùton meg-
hatârozta a sùrlôdâsi tényezô nagysâgât, bizonyâra nem gondolhatott
arra, hogy ezt késôbb a cselgânccsal hozzâk kapcsolatba, de azt mâr



tudta, hogy a felûlet simaségân stb. kiviil tôbbek kôzott az egymâson
elcsùszô anyagoktôl is fugg, tehât olyasmitôl, ami az anyagban
kezdettôl fogva benne van.

Ez mâr viszont természeti dolog, vagyis okolôgia és ezért nem
hathat furcsân az a tény, hogy a judô-hatast ilyen ôsszefiiggésben is
hasznâljuk.

Itt nem nôvény vagy âllat hozza egymâssal harmôniàba az erôket
egy bizonyos cél elérése érdekében, hanem maga az ember alkotott egy
olyan gépelemet, amely az erôk jâtékât helyesen hasznâlja ki.

A boltiv, mint a judô-hatàst alkalmazô ôsi konstrukciô
Az ember még nem is ismerte a fémeket és mégis râjôtt arra, hogy

kôbôl, téglâbôl lehet boltiveket épiteni, amelyek az épitô tudomâny
fejlôdésében talân a legfontosabb mérfoldkôvet jelentik.

Felsô Mezopotâmia folyôvôlgyeiben mâr a hatodik évezredben
épitettek kôralakù és alacsony boltozatos mennyezetû épûleteket
(tholos), valôszinûleg kultikus célokra. A szerkezeti elv ezeknél a
boltiveknél ugyanaz volt, mint késôbbi târsaiknâl vagy a kôhidaknâl;
ùgy ôsszehangolni az erôket, hogy a rendeUcezésre âllô anyaggal
komoly teherbirô épitményeket tudjanak létrehozni.

Az emberiség talân soha nem ment keresztiil valamely intellek-
tuâlis evolùciôn... A homo sapiens mâr..szuletése pillanatâban olyan
ésszel és fantâziâval rendelkezô lény volt, mint mai utôdai. Hogy nem
tudott technikai csodamûveket létrehozni, az kizârôlag azon mùlott,
hogy nem voltak még megfelelô anyagok s nem âllott az ember
rendelkezésére kônnyen âtalakithatô energia.

Platon, a nagy gôrôg bolcs mondta; "A bôlcsesség a csodâlkozâs-
sal kezdôdik. Aki nem tud csodâUcozni a dolgokon, amelyek kôriil-
veszik a vilâg felett, amelyben él, az igazân bôlcs sohasem lesz". Az
ember pedig ha valamikor egyâltalân, akkor "ôskorâban" csodâlkozô
volt és eltérôen mai utôdjaitôl, tudott is csodâlkozni.

Ennek a csodâlkozâsnak aztân lettek csodâs alkotâsai, amelyek
még mai is bâmulatba ejtenek bennunket. Ôt-, hatezer éves épûletek,
épiilet romok hirdetik az alkotô ember agyânak és kezének fantâziadùs
teljesftményét, remekmûveit, amelyek egyben tanùskodnak ôseink
mûszaki felkésziiltségérôl és tapasztalatârôl.

A boltiv csak eszkôz volt ahhoz, hogy Nyugat és Kelet kultùrâi
megmutassâk nekiink, hogy ugyanaz a szerkezeti megoldâs hogyan
olvad be egy, az illetô kultùrâra nagyon jellemzô épuletbe. A sokféle-



ségnek olyan gyônyôrû vâltozatai fejlôdtek ki, amelyeket uniformizâlô
technikânk és egyveleg-kultùrânk monotoniâjâban mâr nem is tudnânk
megvalôsîtani.

A judô-effektus érvényessége, fôleg annak figyelmen kiviil hagyâ-
sakor érvényesiil a leginkâbb.

Elsô példa: Malmô egyik legszélesebb negyedében politikai
hatârozatra megterveznek egy lakônegyedet, hârom és nyolcemeletes
lakôtômbokbôl, 40.000 ember szâmâra.

Megépûl az elsô tizezer fot befogadô negyed és kideriil, hogy az
épûlettestekaz ott uralkodô szelekkel annyira nem "mûkodnek" egyiitt,
hogy erôs fiivâsban az ôregek és a kisgyermekek egyszerûen képtele-
nek kinyitni a bejârati ajtôkat, amelyeicnek a felùlete kb. 2.5 - 3.0
négyzetméter. Sokszor még a gyenge szél is orkânként nehezedett az
ajtôkra.

A kellemetlen szélhatasok és az àllandô zizegô hangok miatt nagy
volt az elvândorlâs a negyedbôl, aminek az lett az eredménye, hogy a
tovâbbi 30.000 lakô szâmâra tervezett lakônegyedeket mâr nem
épitették meg. Néhâny éwel késôbb a vârosi épitészeti osztâly az
Épitészeti Kutatô Intézethez fordult, hogy szélcsatomâban
kisérletezzenek ki "szélterelô feliileteket". Sajnos, ez a milliôkba kerult
kisérletezés sem csendesitette le a szeleket. A negyed kôzelében levô
dombok kôzott lakô fôldmûves elmondta, hogy "erre a helyre
évszâzadok ôta senki nem épitett, éppen a szelek miatt"...

Ha hâztesteket esetleg a tengeri makkok mintâjâra "ônvédô" alak-
zatban és nem sorban épitették volna meg, talân meg lehetett volna
szeliditeni a rakoncâtlan szeleket.

Mâsodik példa: Cuxhavenben, a Tengerbiolôgiai Laboratôrium-
mal szemben levô ôbolnek kellemes szinuszgôrbéhez hasonlô profîlja
volt. A hullâmzâs és a vizalatti âramlâsok igy alakitottâk az ôbôl kôr-
vonalât évszâzadokkal azelôtt. Aztân jôttek a vârosrendezôk és az
egész ôblôt "egyenesre" szabva betonbôl rakpartot épitettek. Eredmény:
a rakpart bizonyos szakaszait a viharok âllandôan megrongâltâk ùgy,
hogy a rakpart elé, talân szâz métemyire attôl, hullâmtôrôket kellett
épiteni. A probléma még igy sem szûnt meg teljesen.. Errôl természe-
tesen a vârosatyâk nem szivesen beszéltek, annak ellenére, hogy
éppen ezért szerzô leutazott, hogy a tényekrôl meggyôzôdjék.

A jelenségre néhai dr. Heinrich Ktihl^-a kutatô laboratôrium veze-
tôje - akivel szerzô mâr 1963 ôta tudomânyos egyiittmûkôdésben és
barâti kapcsolatban volt -, hivta fel a figyelmet.



Harmadik példa: Ez egy kissé visszapillantàst nyùjt a hajô-propel-
ler tôrténetével kapcsolatban. Az elsô hajôcsavart 1826-ban Joseph
Ressel osztrék technikus talâlta fel, de csak 1836-ban sikeriilt F. Smith
angol és John Ericsson svéd mémôkôknek hasznâlhatô konstmkciôt
késziteniôk.

Az elsô csavarok tùl hosszùak voltak, mint egy szâllîtôcsavar.
Alacsony volt a hatésfoknk és a hajô haladâsi sebessége is. Tôrtént
egyszer, hogy az egyik angol hajô hosszù csava^a felébe tôrôtt, s ettôl
kezdve a hajô gyorsabban kezdett hala4hi- Allitôlag kétszer olyan
gyorsan. Azôta hajôpropiilziôban uralkodôvâ lett a tôbbszamyû (lapù),
rôvid agyù hajôcsavar, amely nagy zajjal és vibrâciôval jâr.

Alig par évet kisérletezett Douglas Faulkner skôt professzor a
Glasgow-i mûegyetemen, egy a haluszony mozgâsâra alapozott pro-
pnlziôval, s 1990-ben az Intem. Association Eco-Design 8. svedalai
szimpôziumân mâr beszâmolhatott errôl az ôkolôgikus hajô meghajtâs-
rôl és kimutatta, hogy a konvencionalis csavarmeghajtâshoz képest
10%-kal jobb hatàsfokot ért el. Még azt a kijelentést is megkockâz-
tatta, hogy még kb. ùjabb 10%-nyi lehetôség rejlik ebben a halùszony
tipusù propulziôban.

Figyelembe véve a nyersolaj ârakat, 20%-nyi iizemanyag meg-
takarités ôriési gazdasâgi jelentôséggel bir.

A judô-effektus arra hivatott, hogy az âltalénositâsokat és az ideâ-
lizâlâsokat, amelyeket mûszeki egységeink méretezésénél el kell kôvet-
niink, hogy a feladatot matematikai, mechanikai szempontbôl meg-
oldhatôvâ tegyiik, "kikorrigélja", ôsszhangba hozza az anyagok tény-
leges teherbirâsâval, a szerkezet formâjâval, valamint a râhatô erôk-
kel.

Hogy a judô-eflfektust helyesen tudjnk hasznâlni, sziikséges az
ûzemi feltételek és kiilônbozô adottsâgok alapos ismerete, tovâbâ
tisztâban kell lenniink a kômyezet védelme szempontjâbôl megkivânt
elvârâsokkal, s nem utolsô sorban ismemùnk kell mémôki szempont
bôl azt a természeti modellt, amely tervezésiink alapjâul szolgâl. Ez a
judo-efîektus figyelembe vételével valô tervezés sztikségessé teszi a
tervezômémôknek biolôgusokkal, ôkolôgusokkal és mâs szakmabeliek-
kel valô szoros egyiittmûkôdését; legalâbbis ami a prototipus elô-
àllitàsàt illeti.

ZàrÔSZÔ'. Douglas Faulkner professzor eredményes ki'sérletei arra bâtorithatnak vala-
mennyiûnket, hogy a merev lapàtù szivattyuk és szellôzôk létjogosultsâgât, épp a judô-
effektus alapjàn megkérdôjelezzak.



Az Arpâd Akadémia
orientalisztikai osztâlyânak iilése

Az Ârpâd Akadémia orientalisztikai osztâlyànak iilése —dr. vitéz
Lengyel Alfonz osztàlyelnôk vezetésével, s megnyitô elôadâsâval,
1995. november 25-én, szombaton reggel 9 ôrakor kezdôdôtt.

Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA):

CHOLNOKYJENÔ
SZULETÉSÉNEK125. ÈVFORDULÔJÀRA

Cholnoky Jenô egyetemi tanâr, fôldrajztudôs, 1870-ben Vesz-
prémben szuletett. A kôzépiskolai érettségi utân a budapesti
Mûegyetemen 1892-ben mémôki oklevelet szerzett, majd Loczy Lajos
tanszékén, mint annak tanârsegéde doktorâlt. Fôidrajzi-geolôgiai
tamilmânyùtjât Âzsia felé vâlasztotta és Kinén keresztiil eljutott
VladivosztoWg. Kutatâsi eredményei kôzôtt volt a lôszformélôdas és a
folyôk melletti népek ontôzéses rizs és gabonakultùréjânak megfigye-
lése. Az akkor még nem nagyon ismeretes geomorfolôgiai megfigye-
lései igen nagy nemzetkôzi tudoményos értéket jelentettek.

Tudomanyos utazasait doktorâtusa megszerzése utân is folytatta.
igy 1900-ban egyetemi hallgatôival Finnorszâgig jutott el, majd
Erdély, Moldva, Havasalfold, Dobrudzsa es a Déli-Kârpâtok hegyeinek
tanulmânyozâsa utân Olaszorszâgig jutott el. Észak-Amerikâba Teleki
Pâllal 1912-ben jôtt tanulmânyùtra, akkor mâr 1905-tôl a Kolozsvâri
Egyetem Fôldrajzi Tanszékének vezetôje volt.

Kutatâsi eredmények publikâlâsâra 1904-tôl a Fôldrajzi Kôzlemé-
nyek szerkesztôje lett, késôbb a Fôldrajzi Târsasâg fotitkârâvâ, majd
elnôkévé vâlasztotta.

Tudomânyos eredményeinek hatâsa a mai napig is befolyâssal van
a foldrajztudomânyra és annak kutatâsi môdszereire, valamint tudomâ
nyos szelvényekkel valô âbrâzolâsâra. Cholnoky âlma, hogy egy
Magyar Fôldrajzi Mùzeum létesiiljôn, csak jôval halâla utân Érden
valôsult meg.

A magyar emigrâciô a magyar nemzettel egyiitt kôzôsen hajtja
meg fejét a nagy tudôs sziiletésének 125. évfordulôja alkalmâbôl.



Dr. vitéz Lengyel Alfonz megnyitô megemlékezése utân megtar-
totta elôadàsét.

Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA):

ORECSENEK KÎNÀBAN
ÉS SZIBÉRIÀBAN ÉLÔ ROKONAINK

Az orecsenek (oroqen) a Tunguz Birodalombôl visszamaradt és
Eszak-Kinâban, valamint Szibériâban tôrzsi életet élô sâmân-hitû
csoport. A tunguzok ôsei "Akuta" vezér alatt nemcsak Mongôliât,
hanem Kinât is elfoglaltâk, majd beolvadtak a kinaiakba (1). A
mongolok viszont 1276-ban a Song-dinasztiât kiûzték, s elfoglaltâk
Kinât és megalapitottâk a Yuen-dinasztiât, amely 1363-ig tartott (2). A
mongol csapatok kôzott tunguz népek is voltak.

Eredetileg a mandzsuk is tunguzok voltak. NeAôiket Li Man-Dzsu
vezériiktôl kaptâk, aki 1430-ban a "Yalu" folyô partjân alapitotta meg
birodalmât. Ezek a mandzsuk késôbb megdôntôtték a Ming-csâszâr-
sâgot és 1644-tôl 1911-iguralmuk alatt tartottâkKinât.

Az egyik timguz csoport az "ewenki", a forrâsok szerint két részre
oszlott. Az egyik lovât, a mâsik pedig rénszarvast tenyésztett. A rén-
szarvas-tenyésztôket tunguz nyelven "orochi" vagy "orochiang"-nak
hivtâk. Ezeket a kinai jelek latinra valô mai "pinyin" âtirâsa szerint
"oroqen"-nek és a magyar irâs latin betûi szerint "orecsen"-nek iijâk.

A kinai Han-ok az ewenki és orecsen tôrzseket "erdôlakôk"-nak
hivtâk. A Ming oklevelekben (1368-1644) az orecseneket, akik a
Heilongjiang folyô vôlgyében, a kiilsô Hinggan hegységben, az Usuli
folyôtôl északra, Léna folyôtôl keletre és Kuye szigeten éltek, az
"északi hegyek vademberei"-nek nevezték. Azokat az ewenki tôrzshôz
tartozôkat, akik a Qing-dinasztia alatt (1644-1911) az Okhotki-tô
partjân éltek, "erdei emberek"-nek, "szarvas tenyésztôk"-nek vagy
"16tenyésztôk"-nek nevezték.

Az 1600-asévek kôzepe tâjân az orecsen migrâciô a Shilege folyô,
Jingili folyô és Niumanjiang folyô vôlgyébôl a magas és alacsony
Hinggan-hegyek vidékén kezdôdôtt. Ezek a mai Kinâban élô orecsen
(oroqen) népnek az elôdei (3).

1691-ben Emperor Kangxi (1661-1722) hogy a tôrzsi vezetôiken
keresztiil uralkodni tudjon rajtuk, a szétszôrôdott és a kinai
adminisztrâciôban nem levô orecsen tôrzseket a Buteha megye 8.
keriiletébe csoportositotta. A 8. keriileten beliil még két focsoportot



alkotott; a "Morin'a" és a "Yafahan" orecsenek csoportjàt. Manchu
nyelven Morin'a orecsent jelent, hogy azok lovasok és Yafahan
orecsenek pedig "talpasok" voltak.

A lovasokat harci eszkôzokkel lâttâk el és mint zsoldosokat
hasznâltâk fel a hatâr védelmére. A talpasokat az ùn. "ôt ùt és nyolc
segéd" csoportosîtàssal a hegyekbe kiildték vadészni és a kinai veze-
tôséget âllatbôrrel és szôrmével ellâtni, amit az arra kikiildôtt
kereskedôk "anda" vettek ât. A férfiak âllandô katonai szolgâlata és
vadâszata hosszù ideig tâvoltartotta otthonâtôl ôket, ami lecsôkkentette
az orecsenek gyermekâldasat és igy a lakossag szàmât.

Az orosz fbderâciôban élô "orok" és "oroch" tôrzsek magukat még
"iilta"-nak vagy "nani"-nak hivjâk. Az otoks-ok tôrzsei Sachalin-
szigeten élnek. Szâmuk kb. 2.600 volt 1979-ben. Ezek fajilag a
szibériai mongol csoporthoz tartoznak. Az orok nyelv hasonlô az
orecsenek nyelvéhez. Ezt a nyelvet és az oroszt minden szibériai
orecsen beszéli.

Az oroch-ok Khabarovsz kôriil laknak. Szâmuk kôzel 1.200 volt

1979-ben. Ezek is a szibériai mongol népek fajtâjâba tartoznak, akik
szintén az orecsen nyelvhez hasonlô nyelven, valamint oroszul
beszélnek.

A japânok tâmadâsai és Északkelet-Kinânak elfoglalâsa az
orecsenek kôziil sokat menekulésre kényszeritett s elhagytâk Kinât.
Tôbben vlsszajôttek 1991-1995 kôzott, amikor a kinai kormâny
segitette ôket, hogy Észak-Klnâban falvakat képezve véglegesen
letelepedjenek.

Azok kôziil, akik iimen Kina nagyvârosaiban telepedtek le, mâr
sokan egyetemet végeztek. Mint tanârok, tanitôk, tudomânyos munka-
erôk, orvosok, irôk, mûvészek és sportolôk dolgoznak. Akik pedig a
falvakban maradtak, nemcsak vadâszattal foglalkoznak, mint elôtte,
hanem megismerték a modem fôldmûvelést és âllattenyésztést is.

Jelen korunkban megâllapithatô, hogy az orecsenek Kinâban,
Szibériâban vagy a Sachalin szigeten a manchu-tunguz familiânak az
altai nyelvjârâshoz tartozô ewenki nyelvhez hasonlô nyelven
beszélnek. Ezeknek 19 mâssalhangzôja és 18 magânhangzôja van. A
szôrendjûk: âllitmâny, alany és a tôbbi mondatrész. Az orecsen
nyelvnek nincsen irodalma. Jelenleg szâjrôl-szâjra tanuljâk az eredeti
nyelviiket, de azok az orecsenek, akik Kinâban élnek, kinaiul is
beszélnek.



A Kinâban levô és még tôrzsi életet élô orecsen telepûlések lakôi a
sâmânhitet gyakoroljâk. A samânoknak fo szerepe: a gyôgyités, âldo-
zatok bemutatâsa és a halott szellemének a mâsvilagra valô kisérése. A
sàmân beiktatàsânak hàrom része van: a sâmân szimbolikus halâla, az
alvilâgbamenetele és feltâmadâsa.

Ahogy a kinai nagyvârosokba bekeriilt orecsen mâs kômyezet
hatâsâra elhagyta a samànizmusba vetett hitét, ùgy azok a rokon népek
is, amelyek nyugatra keriiltek, teljes egészében, de akik északra
keriiltek, azok csak részben hagytâk el sâmân vallâsukat. A Behring-
szoroson keresztiil Alaszkâba, Kanadâba, az Egyesult Àllamokba és
Dél-Amerikâba vândorolt âzsiai tôrzsek egy része - bâr môdosîtâ-
sokkal és helyi vâltozatokkal - a mai napig is gyakoroljâk a sâmân
vallâst.

Lâbjegyzetek:
1.SZILVAY Gyula, A magyar és a testvérnépekôstôrténete. SanFrancisco 1984,p. 314.

2. BAI,Shouyi, An OutlineHistory ofChina, Beijing 1982, p. 306.
3. XU,Liqun, még ki nem adott kinai kézirataibôl Dr. Liu-Lengyel Hongying forditâsâban.

Az orecsen népek kutatâsa nem régen induit meg Kinâban.
Engem is meghivtak a kinai kollégâk a kutatâsbanvalô segédkezésre.

hg. Hohenlohené dr. Toronyi Etel:

ÔSMAGYARWT
Szeretettel kôszôntôm a XXXV. Magyar Kongresszus ônzetlen és

âldozatkész kivâlô vezetôségét, akik lehetôvé tették, hogy itt idegen
fôldôn, hazânktôl tâvol, a vilâgba mindeniitt szétszôrt magyarok ôssze-
jôhessiink, egymâssal talâlkozhassunk, mind azok, akik egyiittes erôvel
az ôsszetartâs gondolatâval tovâbbra is fenn akaijuk tartani a magyar
szellemiséget, a magyar kultùrât, âpolni édes anyanyelviinket és
nôvelni a magyar ôntudatot.

Ugyancsak szivbôl kôszôntôm a Kongresszus jeles tagjait és a
nagyrabecsûlt hallgatôsâgot.

Tisztelt Magyar Testvéreim, igen, mi mindnyâjan testvérek
vagyunk, mert ugyanazon szent magyar foldbôl vétettiink és ugyan-
azon ôsapânkra teMntiinkvissza, akik az idô elején magasztos egyisten



hitiinket kialakitottâk, létre hivték édes anyanyelvunket és leraktâk
kulturank alapkôveit, valamint ezer éwel ezelôtt kemény harccal és
hôsi vérrel visszaszerezték szâmunkra a Kârpât-medencét, tôbb mint
ôtezeréves ôrôkségiinket.

De mindazonâltal nemcsak a vérségi kapocs, nemcsak a dicsô
elôdôkre valô emlékezés, nemcsak kôzos mùltunk kovâcsol minket
testvérekké, hanem az, hogy egy szivdobbanàssal, egy lélekkel, egy
akarattal, szôval és tollal kuzdûnk a trianoni békeparancs igazsâgta-
lansâga ellen, valamint aggôdva figyeljûk hazànk sorsét és
mindnyâjan lankadatlan erôvel dolgozunk nemzetiink helyzetének
jobbrafordulâsân.

Én messzirôl jôttem, Dél-Amerikâbôl, ahova az emigréciôs sors
ûzdtt ezelôtt 45 éwel, azzal az elhatàrozâssal, hogy egyszerû szavak-
kal, de nagy lelkesedéssel beigazolom itt testvéreimnek, hogy
ôsmagyar hitiink minden idôben fenséges egyistenhit volt és
évezredekre tekint vissza. Fennmaradt egyes krônikàsaink egy-egy
adataibôl, a magyar nép ajkân még ma is élô, szertefoszlô hagyomâ-
nyokbôl és mondàkbôl prôbâlom ùjfajta vallâsfilozôfiai rendszerem
alapjân rekonstruâlni az ôsi magyar hitet.

Elôszôr is megàllapithatô, hogy a magyar nyelvben kikristalyo-
sodva talâljuk még a pogâny korbôl az "Isten" szôt, mint az ôrôk
Teremtô, Alkotô, Mindenhatô megjelôlését. Biztosan âllithatô, hogy az
Isten szô a pogâny korbôl maradt, mert a magyarsâg a latin nyelvû
papoktôl tanulta és vette ât a keresztény vallâst és igy, ha a magyar
nyelvben mâr akkor nem lett volna szô a Mindenhatô megjelôlésére,
aldcor a "deus" latin szô valamelyik vâltozatâbôl alakult volna ki a
magyar nyelvben a legfôbb Hatalom megjelôlésére a szô. Àllitâsom
bizonyitâsara ide mellékelve kôzlôm 1183-1210-bôl maradt magyar
nyelvû legrégibb nyelvemlékunket, amelyet a Pray-kôdex nevû misés
kônyvben talâltak. Ez a nyelvemlék egy halotti beszéd, amelyben az
Isten szô hâromszor fordul elô.

A Pray-kôdexet a Magyar Nemzeti Mùzeum ôrzi még ma is Gnart
Hung 387 jelzés alatt.

Tehât, ha a "deus" latin szôt mâr akkor le tudtâk forditani magyar
nyelvre, az Isten szôra, akkor ez fényes bizonyitéka aimak, hogy a
magyar nyelvben ôsidôk ôta megvolt. Az Isten szôt gyakran a magyar
nyelvben azÙristen szôval vâltjuk fel. Az Isten szô elé helyezett "Ur"
szô azt igazolja, hogy az Isten Ur mindenek felett. Tehât ôseink nyelvi
hagyatékâbôl tisztân kimutathatô, hogy magyar ôseink egyistenhivôk
voltak. Ezt az âllitâsomat igazolja tovâbbâ az a tény, hogy egyetlen egy



ôsi nyelvhagyomânyunk vagy szôlâsmondésunk sem beszél vagy tesz
emlîtést kisebb hatalmù vagy az Ûristennek ellentétes hatalmù
Istenrôl.

Meg kell emlîtenem, hogy az Ûristent a magyar még az "Ég Ura"
néwel is jelôli. Az "ég" szô a magyar nyelvben kettôs értelmû: az
egyik a mermybolt, a mésik pedig az égni ige jelentô môd, jelen idô
harmadik személyének alakja és azt jelenti, hogy valami ég. Ez a
kettôs értelem viszont hatârozottan arra mutât, hogy ôseink az izzô
Napot égni lâttâk és igy az egész mennyboltot késôbb egyszerûen "ég"
szôval jelôlték, mivel az égrri létszô tûzô Nap egész napon és egész
éven keresztiil uralja a mermyboltot. îgy az "Ég Ura" kifejezés tehât
nem mâs, mint a Nap megjelôlése, amely viszont megszemélyesitôje az
ôrôkkôn uralkodô Ûristennek.

Anonymus és Kézai Simon krônikâsaink arrôi imak, hogy pogâny
papjaink vagyis mâgusaink, illetve tâltosaink, mindig a szent mâglyâk
lângjaiban égették el az Isteimek felajânlott âldozatot.

A szent tiizek, mint ahogyan mâr az elôzô fejezetben kifejtettem, -
véleményem szerint -, minden népnél a Nap fôldi mâsât jelentették és
a papok ezért dobtàk tûzbe az âldozatot, hogy ezzel a cselekedetiikkel
kifejezzék azt, hogy engesztelésiil vagy dicsôitésiil mutatjék be azt a
napistennek vagyis jobban mondva: az egyistent szimbolizâlô Napnak.

Meggyôzôdésem szerint a nomâd népeknél annyira elteijedt ùn.
"tûzimâdâs" mind a Nap tiszteletébôl szârmazik, mind a perzsâknâl,
mind a magyaroknâl és mâs népeknél. E szerint nyugodtan kijelent-
hetô, hogy a tûzimâdâs, mint vallâstrpus megjelôlése, teljesen
helytelen, mert ezek a vallâsok mind a Nap tisztelôk, illetve Egy Isten
imâdôk kôzé sorolhatôk. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a tûz
imâdâsvagy tûztisztelet, kûlônbôzô népeknél mâs és mâsformâban jôn
elô és a legtôbb esetben a ma élô természeti népek e kultuszok
gyakorlâsa kôzben teljesen elfelejtették, hogy a tûzdmâdat a Napimâ-
datbôl és ezen keresztiil az egyisten imâdatbôl szârmazik.

Ez az égô Nappai és Tûzzel valô szoros szôvetkezés a magyar
ember minden életszakâban: a szûletésnél, a hâzassâgkôtésnél és a
temetésnél megismétlôdik.

Az ôsmagyarok elôszôr is az ûjszûlôttek tôrzsbe valô felvételét
ûimepelték. A tâltos, vagyis a tôrzs vagy nemzetség papja, hajnal
tâjban ôsszehivta a nagy csalâd tagjait a szent berkekbe, ahol tûzet
szitott és mâglyât rakott folé. A rôzsék lângjât behintette illatos
olajokkal és varâzsfuvekkel. Az ôsszegyûlt csoport felé fordulva
hangos szôval szôlitotta az ùjszulôtt apjât, hogy lépjen a szent mâglya



elé gyermekével. Az atya kezében az ùjszulôttel, a mâglyatûz pappal
szemben tisztelettel megâllt, majd a tâltos ùjabb felszôHtâsàra a tuzôn
keresztiil âtadta a gyermeket a papnak, aki egy pillanatra a ùjszulôttet
a mâglya felett tartva a felkelô Napnak bemutatta, hogy a tûz fïistje
âthassa a gyermeket és egyesitse lelkét a Nappai, az Isten legma-
gasztosabb szimbôluméval. Ugyanekkor fennhangon kért a
Mindenhatô Ûrtôl âldast a magasban tartott gyermekre. Azutân a
fôpap a nép felé fordult és kijelentette, hogy a gyermeket csaléd,
nemzetség és tôrzs tagjaként elfogadtâk és a gyermek a csalâd neve
mellé egyéni nevet kapott. Prisées gôrôg tôrténész feljegyzése szerint a
hunok az ùjszulôtt gyermeket a tôrzs kôzôsségébe ùgy avattàk be, hogy
a mâglya szent tiizében a fopap egy vasdarabot hevitett és amikor az
pirosra izzott, a gyermek arcâra nyomta azt. Priscos rektor eimek a
szertartâsnak okât sehogysem tudta megmagyarâzni, hanem azt
tételezte fel, hogy a hunok azért alkalmaztâk ezt a brutâlis szertartâst,
hogy amikor a gyermek férfivé serdiil, akkor a rùt, sebhelyes arcétôl az
ellenség megrémûljôn. E borzalmas sebhely nyomât - mondja a szerzô
- szakâllnôvesztéssel tiintették el és csak a harc elôtt borotvâltâk le a
szôrzetet az arcukrôl, hogy rémûletet keltsenek az ellenségben.
Véleményem szerint tévesen âllapitotta meg ezt a kôvetkeztetést a
sorok feljegyzôje, mert a hunok, mint ahogyan azt mâr kifejtettem,
szintén a Nappai azonositottâk az egyistent és annak az âllandô fôldi
mâsét nâluk is, mint a tôbbi turâni népnél, a tûz képviselte és minden
valôszinûség szerint eimek a tûzbélyegzésnek a célja az lehetett, hogy
ezzel vélték magukat az Isten védelme alâ helyezni. Ebbôl a hun
szokâsbôl szârmazhatik a tûzkeresztség fogalma, amit a keresztény
vilâg ezzel a néwel jelôlt a hunok elôretôrése idején. Ma mâr ez a
kifejezés elvesztette értelmét és lényegét és a tûzkeresztség alatt
âltalâban azt értik, amikor az iJQù âtesik az elsô harcon.

Az ember életének mâsodik legnagyobb mozzanata a hàzassàg-
kôtés. A magyar ember ôsidôktôl kezdve vâlasztott élettârsat magânak
és a legtisztâbb egynejûségben élt. Nejét feleségnek vagyis fele-segit-
ségnek nevezte és vagyona feles târsânak tekintette. Hitvesének is
hivta, mivel kôzos hit szerint kôtôtték menyegzôjûket. Maga a
menyegzô szô is azt jelenti a magyar nyelvben, hogy az éggel vagyis a
meimyel hoztâk kapcsolatba a hâzassâgkôtést. A hâzassâgkôtés fô
motivuma a tûztânc, vagyis a tâltos âltal rakott szent mâglyât mind a
vôlegény, mind a menyasszony tôbbszôr âtugrâltâk, hogy a szent
mâglya fïistje az iigù pâr lelkét egybeforrassza és hâzassâgukat
megszentesitse.



Ennek az ôsi magyar hagyomânynak emlékét ôrzi - szerintem még
ma is - az a helyi népszokâs, hogy a menyasszonyt gyertyâval kisérik
az eskiivôre és a hâzassâgkôtés utân a vôféllyel és mâs egybegyiiltekkel
a menyasszony égô gyertyâval a kezében jâija a menyasszonytâncot.
Egy ôsi magyar kifejezésûnk is erre a tûztâncra mutât vissza, amikor a
takaros fiatalasszonyra azt mondjâk és ùgy dicsérik, hogy valôban
"tûzrôl pattant menyecske". Ugyancsak az ôsi tûztiszteletre mutât
vissza az a magyar kifejezés is, hogy a vôlegény, amikor menyasszony-
kérôbe megy, akkor a lâtogatâst "hà2tuznézés"-n&\i nevezik. Mâs
magyar vidéken olyanképpen marad meg az ôsi tûzzel valô kapcsolat,
hogy az rQù féij a menyassznyt nem a kuszôbôn ât emeli be a hâzba,
hanem a hâz elôtt rakott rôzsetûzôn keresztul emeli ât jôvendôbeli
asszonyât. Âltalânos szokâs falùhelyen, hogy az ijQù asszony parazsat
visz régi otthonâbôl az ùj hâzba.

A magyar nép harmadik legjelentôsebb életmozzanata: a temet-
kezési ritusa bizonyitja leginkâbb kikristâlyosodott hitvilâgât és a
tûlvilâgi életben biztos tudatât. Az ôsmagyarok meg voltak arrôl
gyôzôdve, hogy a test halâla utân egy ùjabb lét kôvetkezik, ami igen
hasonlit a foldi élethez, szinte tiikôrképe aimak. Erre a hittikre abbôl
tudunk kôvetkeztetni, hogy az ôsmagyar feltârt sirok csoport-temet-
kezéseinél âltalânos, hogy a fovezér baloldalân fekszik a felesége és a
felesége utân kôvetkezik mâs kedves hozzâtartozôja, gyereke, testvére
és vitéz katonâja, a jobb oldalân pedig tâvolabbi rokonai vagy kisebb
rangù vitézei. Viszont Ipolyi Arnold leirâsâbôl biztosan tudjuk, hogy a
fbldi életben a feleség ûlt a csalâdfo jobbjân és ezutân kôvetkezett a
nagy tisztességben âllô vendég és kôzeli csalâdtag. Tehât a temetési
forma az élet tiikôrképét vetiti elénk. A magyar sirokban éppen ùgy,
mint a sumer sirok mélyén nagy âltalâban megtalâljuk a fémtûkrôket.
igy feltételezhetô, hogy a tùkôr nagy tiszteletben âllt és vallâsi miszti-
kuitmak egy emblémâja volt. A japânoknâl még ma is nagy
tisîleletben âll a tùkôr és mâgikus erôvel ruhâzzâk fel azt. A keleti
vallâsok ismerôi, kutatôi és magyarâzôi kulônôsnek és érthetetlennek
nyilvânitjâk egy egyszerû sima tiikômek, mint értéktelen pipere
târgynak a tiszteletét. A jelenkor japân vallâsgyakorlôi valôban
nincsenek tudatâban a tùkôr ôsi, eredeti mély hitvilâgot kifejezô
értelmével. Szerintem pedig a tùkôr-tiszteletnek a lényegekézenfekvô.
Ugyanis a tùkôr âltal a lét és a nemlét olyan kôzel kerùl egymâshoz,
hogy szinte megfoghatôvâ vâlik. Ônmagunkat csak a tùkrôn keresztùl
tudjuk anyagtalanitani és szinte a végtelenségbe, az anyagtalan trans-
cendens vilâgba âthelyezni. A tùkôr âltal a reâlis vilâgot egy megfog-
hatatlan és testetlen vilâgba tudjuk âthelyezni. Minden valôszinûség



szerint a tiikur a tûlvilâgi élet szimbôlumaként szerepel a japânoknâl
és egykora magyaroknâl, sumeroknâl és mas turâni népeknél. Semmi
esetresema hiùsâg kifejezôje és a tùlvilâgra kôitôzôtt egyén tetszelgési
vâgyânak kielégîtésére szolgâlô eszkôz a sirok mélyén a tiikôr, hanem
a tûlvilâgi élet, az anyagtalan vilégban valô tovâbbélés kifejezôje.
Ezért kerul balra mindaz, ami a fôldi életben jobbra volt.

Lehel magyar vezér szava is arra utal, hogy a magyar nép lelkében
biztos tudatként él a tûlvilâg hite, amikor III. Konrâd német csészâr
csapdâjâba esett, s azt hatalmas kurtjével agyonùtôtte; "Gaz ârulô,
menj elôttem és szolgâm leszel a tûlvilâgon" !

A magyar ôsôk hittek abban, hogy az Ûr az erényeket a halâl utân
megjutalmazza. A magyar elôdôk legnagyobb erénye az ôsôk tisztelete
volt, valamint a honszeretet, a bâtor kiâllâs, a rettenthetetlen harci
készség. Szerintuk a tûlvilâgon boldog csak az lehetett, aki a honért, a
nemzetség fenntartâsâért hait meg a csatamezôn. A magyar krônikâsok
egyôntetûen megemlékeznek arrôl, hogy ha fejedelem vagy fôember
nem csatâban, hanem betegségben, âgyban, pâmâk kôzt hal meg,
akkor hozzâratozôi megsebezték az elhunytat és ûgy tették a ravatalra.
Ezt a szokâst pedig azért kôvették, hogy a hadisten kegyesen fogadja
az elhunytat a tûlvilâgon. A halott hozzâtartozôi nagy fâjdalommal
bûcsûztattâk az elhimytat, megszaggattâk ruhâikat és megsebezték
arcukat. Ha fejedelem hunyt el, akkor hôs katonâi vallon kôrbe vitték a
nagy vezért, meg-megâllva a legfontosabb, legjellegzetesebb helyeken,
ahol életében szokott tartôzkodni. Azutân folyôk partjâhoz kôzel
eltemették vagy mâglyân elhamvasztottâk. A temetés utân a sir fôlôtt
szâmtalan fehér lovât âldoztak, aszerint, hogy az elhunyt fejedelem
volt-e vagy kôzember, és halotti tort ûltek. A fehér lô âldozâsa még a
keresztény korban is gyakori jelenség volt. A magyaroknâl fogsâgba
esett gôt fejedelem haragosan jegyzi fel, hogy megtagadtâk tôle a 16-
âldozatot. Viszont a magyar krônikâsok mind megemlékeznek arrôl,
hogy Ârpâd fejedelem siija felett tôbb mint szâz fehér lovât âldoztak
fel és ezt az âldozatot megismételték tôbbszôr halâlânak évfordulôjân.
Szâzadok mûlva a nemzet egy fehér hâzat emelt a honfoglalô nagy
fejedelem hantja fôlé, hogy ott tartsâk meg az évenként megûjulô
âldozatot és âldomâst. Az 1848. év idején élt legnagyobb magyar kôltô,
Arany Jânos azt iija a hires "Tetemrehivâs" cimû balladâjâban, hogy:
"a barâtoknak fâjt a hôst véréban lâtni és nem a harc mezején
elomlania". A magyar tôrténelem feljegyez tôbb esetet, amikor a nagy
vezér halâla alkalmâval hûséges barâtai vagy szolgâi ônként mennek a
halâlba, hogy megosszâk szeretett vezériikkel a sir magânyât és
ridegségét. Feljegyzések maradtak arrôl is, hogy a feleség féijével



egyiitt eltemetteti magât fehér lôhâton lilve éppen ùgy, mint halott
féije, vâllalva az élve eltemetés kegyetlen borzalmait. A magyar nép
gyâszâban nemcsak a leverô fâjdalom, az elvâlés gondolata, a bânat
jutott kifejezésre, hanem a hitvesi hûség, a barâti egyiittérzés, az
alattvalôi tisztelet és az âldozatkészség, ami nemcsak a jôszag felâl-
dozâséval jutott kifejezésre, hanem sokszor az ôncsonkitéssal és néha
ônként vâllalt halàllal is.

A vezériô fejedelem elvesztése neitt 'egy nap gyâszât jelentette,
hanem az egész nemzet heteken keresztiil bânkôdott a fejedelem
elhunyta felett. A nôk a nagy halott mellett napokon és éjszakâkon
keresztiil ôrkôdtek és hangos zokogéssal és sirâssal bùcsùztattâk el az
elmenôt. A férfiak pedig mély sebeket iitôttek a testiikôn, hogy a gyâsz
ne csak egy sôhajtés legyen, hanem hosszantartô fâjdalom is. Nincs
nép, nincs nemzet, amely az alattvalô hûséget olyan megrazôn tudta
volna kifejezésre juttatni, mint a szkita kôzôsségbôl szârmazott magyar
elôdôk.

A lenyûgôzô gyâsz tompa sôtéstségén mégis âtsziiremlett egy
fénysugâr, hitiiknek az a nagyszerû tétele, hogy az elkôltôzôtt tovâbb
fog élni egy nagyszerûbb, tisztultabb létformâban, amit a magyarok
azzal juttattak kifejezésre, hogy a halottal eltemették vagy elégették a
legkedvesebb târgyakat és eszkôzôket, amelyekre az elhunytnak a
tùlvilâgon sziiksége lehet.

Évezredek elteltével a 42. szélességi fokon tùl mind Àzsia, mind
Eurôpa széles pusztâin barmaikat legeltetô ôs pâsztor népek éjszakân-
ként a csillagos eget kémlelve észrevették, hogy az egyisten, a
Mindenhatô jelképe a Nap, egy bizonyos csillagcsoportban jelent meg
ragyogva, a tavaszi napéjegyenlôség hajnalân. Ezért a csillagâszati
tudomânyok értelmében ezt a jelenséget a szarvasrôl nevezték el.
Szerintem, ez lehetett az emberiség elsô -zodiâkus jegye, amelyet az
idôk hullâmai elmostak és a szarvas, mint mitikus lény maradt fenn,
igyelsôsorban a magyaroknâl, mint a sumeroknâl, a perzsâknâl és mâs
pâsztomépeknél. Azért nevezték el az ôsôk a szarvasrôl ezt a csillag
egyiittest, mert abban a korban ez az âllat volt a legjelentôsebb.
Ugyanis ez szolgâlt nekik tejjel, hùssal, bôrrel, aganccsal, sôt még a
teher hùzâsâval is, ez képviselte a fôldôn a Napot, az egyistent
megjelenitô égitestet. Nâlunk, magyaroknâl kimutathatô a szarvas
fenséges jellege, amit igazol a Kôrôsi-kulturâbôl fennmaradt gabona-
târlô hambâr, ahol mint isteni lényt, kôriilveszik a csillagok (Nemzeti
Mùzeum).1936-ban az âsatâsok nyomân "Ma" sirkamrâbôl sok egyéb



lelet kôzott elôkeriilt a napkorongbôl éppèn kilépô szarvas. Nalunk a
szarvas tisztelete képzômûvészetunkben éppùgy, mint iparmûvésze-
tiinkben follelhetô. A szarvas képe ott ragyog az ôsi pajzsokon és a
szyvégeken.

Anonymus îràsaiban megemlékezik a mùltba visszatekintô
mondâinkban, ahol a szarvas mint mitikus lény elôtérben van, igy
ôrôkul hagyja rânk a "Csodaszarvas" mondât (amit mindannyian jôl
ismeriink). Ugyancsak Bars vezér vadâszatât, ahol egy elôtte gyors-
jâratu szarvast csak ùgy tud elejteni, hogy az felért a hegytetôre, ahol
kivâlô kôrultekintés volt az egész kômyezetre. Ezt a vezér Isten
intésének lâtta és itt épittette fel a Felvidék bûszkeségét, a legszebb
vârat. Egy mâsik mondâban Anonymus megemlékezik arrôl, amikor
Gézaés Szent Lâszlô legyôzték Salamon kirâlyt, mitikus szarvas jelent
meg elôttiik, amelynekagancsain egy-egy gyertya ragyogott.

Mindazonâltal a fent emlitett mondâk mâr a szarvastiszteletnek a
leâldozâsét mutatjâk, mivel mâr a szarvas nem isteni lény, hanem
mitikus szimbôlummâ alakult, mivel eltûnik az ûldôzôk elôl. Biztosan
âllfthatom, hogy a szarvastisztelet az ôsmagyaroknâl alakult ki és a
tôbbi pâsztomép tôliik vette ât.

A Nap mâr egy kôvetkezô csillagképben jelenik meg a tavasz
hajnalân évezredek mùlva az eget jôl ismerô pâsztomépek elôtt és a
letûnô szarvastisztelet helyett a mâsik csillagcsoportban felkelô Nap
lesz az uralkodô, amit a legfenségesebb iényrôl, a magasan szâmyalô
sasrôl neveztek el a megfigyelôk. Igy minden tisztelet ezutân a sasnak
jâr ki és teljesen ônâllôan a sas jelenti a Nap fôldi mâsât. A sas tiszte-
letét szintén megtalâljuk nemcsak a magyaroknâl, hanem a szkita
népeknél, valamint sumeroknâl, perzsâknâl egyformân, sot még az
ôsrômai zodiâkus kôrben is ott ragyog, sot Zeus isten jelképeként
szerepel.

Ârpâd fejedelmûnk még nagy tisztelôje volt a sasnak, illetve a
"turulmadâr"-nak, mert Szvatopluk fejedelem legyôzésének emlékére
hatalmas turulmadarat âllitott fel Dunântùlon. A magyar cimerekben
még mindeniitt fellelhetô a heraldikus turul, mint az archaikus ôsôk
dicsô multjâra valô emlékezés. A magyar egyetemi hallgatôk a napba-
nézô turulrôl egyestiletet alapitottak.

Anonymus éppùgy, mint Kézai Simon, leiija az "Emese àlmà"-TÔl
szôlô mondât, ahol a sas, mint égi vôlegény Emese âlmâban megjele-
nik és nâszukbôl hatalmas utôdok szârmaznak. Az Emese âlma oly-
aimyira fontos és érdekes, hogy a kômyezô népek mind âtveszik a



monda értelmét a magyaroktôl, de hatârozottan kimutathatô, hogy az
Emese élma ôsmagyar eredetû és tôliink szârmazik.

Az Isten rendelése kôvetkeztében a bolygôk haladnak az àltala
elôre kiszabott pâlyéjukon, nincs megâllâs, a mozgâs ôrôk "Pamte
rhei" (Herakleithos ôkori filozôflis elve). îgy a Nap is làtszôlag
elhagyja a sas zôdiâkus jegyben levô égi palotéjât, kb. 2500 év utân és
egy ùj 16 csillagcsoportban jelenik meg legyôzve a sôtét éjszakât a
tavasz, az ùj élethozô évszak hajnalân.

A sastisztelet emléke ugyan megmarad, de a foszerepet a kinai
zôdiâkus jegyben megjelenô 16 veszi ât. Ezutân a lô lesz a legszentebb
lény és ez lett a legnagyszerûbb âldozat, amit bemutatnak az elôdôk az
Umak, az Egyistennek. îgy berkekben, forrâsok mellett, hegyek
tetején, bércek ormân âldozatként mutatjâkbe az Istennek napkeltekor.
Anonymus, valamint Kézai Simon keresztény krônikâsaink megem-
lékeznek arrôl, hogy a magyar nép igen hithû volt és minden uimep
alkalmâval az ôrôkkôn uralkodô és égben lakozô Isteimek foldi
jelképét, a fehér lovât âldoztâk fel. Tehât a fehér lô âldozata ôsi
szokâs, vallâsi ritus volt a magyaroknâl.

A "Budai krônika" 38. oldalân feljegyzett sorok arrôl értesitenek
minket, hogy amikor Ârpâd fejedelem dicsôségesen bevonult a Kârpât-
medencébe, amit elfoglaJt, akkor a Dima mellett minden magyar alatt-
valôi elôtt fehér lovât âldozott és kônnyek kôzott kérte a Mindenhatô
kegyelmét és âldâsât az ôsrégi visszafoglalt hazâra és népére. Ârpâd
fejedelem halâlakor siija folôtt tôbb mint 100 lovât âldoztak fel a
sâmânok és ezt megismételték minden évbenhalâla évfordulôjân.

Igy tehât ôseink kôzvetlen a kereszténység felvétele elôtt fehér
lovai szimbolizâltâk a felkelô Napot, mint a Nap foldi jelképétés azon
keresztiil a Mindenhatôt. Sôt, még grôf Zrinyi Miklôs kônyvének 105.
oldalân levô vers szintén ezt tanùsitja:

Ihol jon a szàrnyas lovàn szép, piros hajnal,
mosôsik szablyàjafehér tajtékjàval
orra likjâbul tûz, szemébôlJôn halâl
kisfejér patyolat, magànakfejében
de az û orcàja van nagyfényességben
ô maga ôltôzôtt arany pàncél ilngben:
két szâl hebànum csid van fényes kezében
minden kis veriték, mely lôrul cseppenik
szép gyônge harmattà azfôldôn vâltozik;
elôtte sôtétség nagy futâssal oszlik,
kôrûlôtte az ég messzirôl tundôklik".



igy most mindnyâjunk elôtt beigazolva lâthatjuk, hogy ôseink
mindig tiszta egyistenhitûek voltak és mind a tûz, mind a zodiâkus
jegyek âllatképei csak a foldi megjelenését jelentették a Napnak és
ezen keresztiil az Egek Urânak.

Ràcz Marra (Pasadena, CA);

A SÂMÂNOKAKKOR ÈS MOST
A sâmânnak elsôsorban a gyôgyîtâs vagyis orvoslâs volt a

tevékenysége.

A sâmân szô magyarul ugyanaz, mint saman oroszul vagy
sramana szanszkritiil vagy shamen klnaiul. Mindezek és még sokkal
tôbb szôhasznâlat (amelyekrôl késôbb lesz szô) ugyanazt az
elhivatottsâgot iQ\Qn\\k. Egyszerûbb nyelvre leforditva: az, aki gyôgyît,
akinek kulônôs tehetsége és gyôgyltâsi môdszere van, amit az âtlag
ember nem tud felfogni. Ahogy az emberiség fejlôdôtt, természetesen
vele egyiitt haladt a sâmàn 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 fizetésiik. Akkor a sâmân nem kért fizetséget, a cél nem a
meggazdagodâs, hanem a segités volt. Tehât akkor, aki érezte
magâban a hivâst, mindent megtett, hogy sâmânnâ avassâk.

Mindkét esetben egy dologban megegyeznek a sâmânok és most:
hosszû 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 tàltos, mert
egyiitt vonult, vândorolt a vilâgban népiinkkel. A honfoglalâskor is a
magyar sâmân végezte el a szertartâsos lôâldozatot. A szomszéd
tôrzsektôl sok szokâst âtvettiink, de vannak bizonyos tulajdonsâgok,
amelyekben a magyar tâltos kivâlik a tôbbi ismert sâmânhitû nép
kôziil. Az egyik legérdekesebb tâltosjel a testi elvâltozàs. Mâr sziileté-
sekor meglâtszik, kibôl lesz tâltos, mert azok foggal szuletnek. Azon-
klvul tôbb csontja van, mint kellene vagy burokban sziiletett. Ha valaki
hirtelen erôre kapva pihenésétôl felpattan és lendûlettel elindul, azt
mondjâk, de megtâltosodtâl! Ezzel a mondâssal kétszeresen bizo-
nyitjuk a sâmân mivoltunkat, mert a lendiilet és a tâltossâg egybe-
kapcsolôdâsa kizârôlag a tâltos repûlését bizonyitja.



Visszatérve a komoly hanghoz, miôta az ember ki tudta magât
fejezni és meghatârozni tarsadalmunkban a tisztségeket, azôta is, mint
ma, nem volt elég csak jellel sziiletni vagy âlmot lâtni, ahhoz rengeteg
ônfelâldozô prôbatételen vagyis mint ma, hosszù évekig tartô
magasszintû nevelésen mùlik az igazi elhivatott gyôgyitô. Nem
minden egyetemen végzett "medika" vâlik téltossâ ma sem, csak a
kivâlasztottak, a jellel szuletettek.

Akkor, amikor még egyiitt vonultunk kômyezô tôrzsekkel, a
szertartâsokat és àldozatokat levezetô pap egyiitt mûkôdôtt avagy jôl
megfért kôzossége sâmânjaval. 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 technikàban a sàmén eksztâzisât.
Sâmân azt jelenti, hogy az, aki az eksztâzis technikajât alkalmazza
gyôgyitâs vagy mâs célokra. Ugyanaz a révulet-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
aludm lâtszô testét és ha kell, felszâll a mennyekbe, angyalokkal
beszélni vagyalâszâll az alvilâgba egybeteg lelket visszahozni.

Minden idôben a vallâs fôlôtte âll a sâmânizmusnak, egymagâ-
ban képes csodâkat mûvelni, mig a sâmân az a kivâlasztott halandô a
kôzôsségbôl, aki ônmagât magasabb régiôkba tudja emelni, leginkâbb
gyôgyitô céllal, bâr néha jôvendôlésré" 'is vagy rontâs oldâsra is
alkalmaztâk tudâsât. A sâmânok kivâlnak târsadalmukbôl azâltal,
hogy ahhoz, hogy gyakorolhassâk hivatâsukat, mindig sziikségiik van
a sâmân révuletére, 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 sztikségvolt, kôtelességuk végeztével a kôzôsség visszatér
hétkôznapi tevékenységéhez és vasâmapi templomba menéséhez.

Ujra hangsùlyozom, hogy a sâmân magân-szertartâsokat végzett,
amelyeken a vallâsban is azonos alapelemeket hasznâlva végezte
mâgiâjât, amivel semmiképpen nem befolyâsolta a kômyezete vallâsos
hiedelmét vagy tevékenységét. A sâmân minden esetben az eksztâzis
âltal elkûlônûléssel 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 fenmnaradt néhâny



sorbôl; "Adjon Isten lassù esôt, Mossa ôssze mind a kettôt, Szita, szita
péntek, Szerelem csiitôrtôk, Dob szerda".

Ez a dal a méscxlik része a sâmân réviilésének, de korhû akarok
maradni, tehât visszafelé mondom a verseket. Az elsô vers az egyik
âllîtôlagos "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 pszicholôgus és pszichiâter meg tudnâ
fejteni ezt a sort, ha ezirânyban érdeklôdtek volna valaha.

Tévedés azt hinni, hogy a francia Emile Cué vagy a svéjci Cari
Gustave Jung az ônhipnôzis vagy a hipnôzis ùttôrôje. Szô sincs rôla,
ôk voltak azok a lélekbùvàrok, akik étvették a séménoktôl a hipnôzis
techiûkéjât, ami ugyanaz, ami az autoszuggesztiô technikâja kis
eltéréssel. Elôszôr lemeriiltek (rejtôztek), mikor is tudatéllapotukat
âtvâltoztattâk tudatfôlôtti âllapotba, ahonnan a szeilem, mely oda
megy szabadon ebben az âliapotban, ahova akar, megtalâlja a vâlaszt a
fennlevô problémâra, majd visszafelé szamolva felmerul 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
nélkiil tudjon a tudat lemerulni és felmeriilni. Bârmi hirtelen zaj vagy
zavarôkôriilmény kârosan hat a sâmân egészségére, tehât a két âllapot
kôzôtti mérhetetlen kiilônbség lassan legyen ôsszemosva, igy megôwa
a sâmânt.

Ami a legérdekesebb gondolât a sâmânhittel kapcsolatban az,
hogy ha mi, magyarok âllitôlag sâmânhitûek voltunk, milyen hitet
vallottak a velûnk 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 ôsszekevemi ôket. Tâgabb értelemben a hit passziv, mig a
prakticia, vagyis feltétel nélkiili hittel egybekôtôtt tevékenység, aktiv
és idôben véges, ellentétben a hittel, amely ôrôk és âllandô.

Ha valaki hisz a gyôgyâszat bârmely âgâban, attôl az nem vâlik
aimak a gyakorlâsnak vallâsi értelemben mért hivévé. Persze, a sâmân
tâltos tisztelte a természeti elemeket, ismerte is ôket, de az nem vallâs,
mert mindenképpen az egek urâhoz fohâszkodott, amivel jelezte, hogy
tisztâban van a vilâgegyetem kozmikus elrendezésével, mert nem
egyes szâmban beszélt az égrôl.

Télapô vagy Mikulâs vagy az Angyalok mindaimyian csengettyûs
fogaton, égbôl szâllnak le, rénszarvasok vannak a fogat elé fogva és



fïzikailag lehetetlen môdon jutnak be a hâzba, hogy az ajândékot
letegyék. Ennél régebbi bizonyitéka a sémân repûlésnek tâltoslovân,
nem létezik. A sâmânhit tehât olyan erôs, hogy bâr a kereszténység
iildôzte és eltiporta és méglyân égette mindazokat, akikrôl csak egy kis
hir teijedt, hogy tâltosok, éppen ez a kereszténység ôrzi legtovâbb a
tàltos csodés bizonyitékât.

Szeretnék visszatémi bevezetô kérdésemre, amelyet nyitva hagy-
tam; Sâmànhitû volt a magyarl Hit nélkiil nincs gyôgyités, csak azt az
orvost keressiik fel, akinek a tudâsâban hisziink, csak az az ima
"fogan" meg, amit hittel fohâszkodunk. igy volt ez akkor, igy van ez
most is. Mielôtt a kereszténység létezett; népek, amelyek kiilônféle
istenekben hittek, mind gyakoroltâk a sàmânizmust 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 uràhoz vagy a mennyek
urâhoz intézték hivô kiâltasukat, csak azt szeretném megjegyezni,
hogy Jézus âltal kapott imânk, a Miatyânk is azt mondja: "ki vagy a
mennyekben", tehât tôbb menny folôtt levô ôrôk Isten a hitiink,
sâmânsâg a tudâsunk, ami tudést manapsâg sokan sâfârsâggâ
siillyesztettek.

A téma kimerithetetlen, ezért gyakorlati szemléltetéssel végzem a
mai elôadâst. Magnôszalagon ôsszeâllitottam hâromfajta sâmân-
utazâshoz hasznâlt anyagot: az egyik csak a ritmikus ritualis dobolâs,
amely hipnotikus hatâsânâl fogva idéz elô révuletet, a màsik beim-
szulôtt indiân sâmân anyag, amelynek az az egyik nagyon érdekes
motivuma, hogy szinte mindkettô ugyanazt a hivô hangot szôlaltatja
meg, mint a mi ôsi tâltosaink: Héjjja, héija, héjtja!, mig a magyar: Haj,
hej, felszôlitô szôcskâval fîgyelmeztette a fennlevôket, hogy most
hozzâtok szôlok, idézlek benneteket. A harmadik anyag-részlet egy
pszicholôgiai révulés-technika, amit mâr nem a sâmân, hanema beteg
végez, tehât a beteg réviil aktivan, mig az orvos csak kisérô szavakkal
igazitja ùtba a réviilôt.

Esztergàly Elôd fËudapest):

ÔSTÔRTÉNETIKUTA TÀS

Mindarmyian tapasztalhatjuk, hogy a magyarsâg nem csak lét-
szâmban fogyatkozik, hanem erkôlcsi tartâsâban is elerôtlenedett.
Uralkodik a kishitûség, belénk sulykoltâk a kisebbségi érzés szégyenét,
és igyekeznek elzâmi bennûnket minden erôt, egészséges biiszkeséget
és éltetô nemzeti érzést tâplâlô forrâstôl.



Kôztudott, hogy csak az a nemzet maradhat erôs és egészséges,
amely tisztén tudja a mùltjât, ismeri és vâllalja is azt. Mûltunk nem
môgôttiink, a kôdbe veszô, tâvoli messzeségben, hanem alattunk él.
Csakis ebbôl tâplâlkozhatunk, csakis ebbôl, merithetunk igazi és nemes
erôt. Ezért tartjuk rendkiviil fontosnak, hogy megismerhessûk az igaz
magyar ôstorténetet, minden kôdôsités, minden hamis szemfényvesz-
tés, minden tudatos megtévesztés nélkiil.

Tisztân tudjuk, lâtjuk ugyanakkor azt is, hogy a valôdi, tudomâ-
nyos ôstôrténetioitatâs igen szigorù diszciplinâk kôzôtt folyhat csak
eredményesen. Szâmosan kutattak és kutatnak, akik készek ma is a
legnagyobb âldozatra is a fenti cél érdekében, âm tôbbnyire - akâr
itthon élôk, akâr kiiifbldre keriiltek - elszigetelten kellett munkâlkod-
niuk, s gyakran kutatâsaik eredményei sem jutottak cl az érdeklôdôk
egyre népesebb tâborâhoz.

Ezért hatâroztam ùgy, hogy a hatalmi eszkôzôkkel, hivatalos tév-
ùttal; a finnugor elmélettel szemben - és mellett - teret kell adnunk
mâsfajta szemléletû ôstôrténeti kutatâsnak is, mégpedig ayyal az
eltôkélt szândékkal, hogy a kutatâsi eredményeket rendszeresen,
kôzérthetô, szép magyarséggal megirt kiadvânyokban kôzzé is tesz-
sziik. Ily môdon nem csak az érdeklôdôk tudâsvégyât elégitjiik ki, de
tag teret biztosithatunk a tudomânyos vitâknak is.

Az eredményes kutatéshoz azonban az erôket ôssze kell gyûjte-
niink, a kutatôkat - akâr "hivatâsosak", akâr laikusak - toboroznunk
kell, nehogy a szétszôrôdottsâg, az elszigetelôdés gâtjâvâ vâljék a
haladâsnak.

Néhânyan elhatâroztuk tehât, hogy elinditjuk a "Mùltunk megis-
merésével a Magyarsàgért" programot.

E progr^ elsô és legfontosabb részét teljesitettûk: megalapitottuk
a Magyar Ôstôrténeti Kutatô és Korlàtolt Felelôsségu Târsasâgot
(rôviditve: MÔKKKft.).

AMÔKK Kft. kilenc anyaorszâgi, a magyarsâg mellett elkôtele-
zett és azt nyiltan vâllalô vâllalkozô 6.1 milliô Et. tôkéjével 1995.
november 15-én megalakult. Székhelye: 1026 Budapest, Endrôdi S. u.
19/b, telefon: 176-4117. A Kft. jogi keretein beliil hozzuk létre az
ônâllôan mûkôdô Magyar Ôstôrténeti Intézetet és a tôbbi szervezetet.

A MÔKK fôbb céljai a kôvetkezôk;

1. Jogi forma megteremtése a kiilônféle intézetek mûkôdéséhez,

2. A Magyar Ôstôrténeti Intézet létrehozâsa, mûkôdési feltételei-
nek és részben a finanszirozâsnak a megteremtése.



3. Târstudoményok kutatâsi feltételeinek biztosîtâsa, pl. Nemzet-
ségkutatô Intézet,

4. Informâciôs kôzpont technikai feltételeinek megteremtése,
mûkôdtetése,

5. Szakkônyvtàr és folyôirattâr létrehozâsa,

6. Negyedévenként, majd havonta megjelenô folyôirat kiadâsa,

7. Ôstorténeti kiadô létrehozâsa,

8. Rendszeres és nyilvânos kapcsolat kialakitâsa minden magyar-
sâgért felelôsséget érzô honfitârsunkkal, de elsôsorban a fiatalokkal,

9.Nemzetkôzi kiâllitâsok és tanâcskozâsok, kongresszusok meg-
szervezése,

10. Kiéllitésok és bemutatôk szervezése Magyarorszâgon és
kiilfbldôn.

11. Kapcsolatkiépités a Magyarok Vilâgszovetségével és a kiilfoldi
magyar szervezetekkel, hazai egyesiiletekkel, klubokkal, alapit-
vânyokkal és nem utolsô sorban az akadémiai kutatôintézetekkel,

12. Létrehozni Budapesten egy "MagyarHâzat", ahol a sajât tema-
tikânkon tùlmenôen rendszeres és nyilvânos fôrumot biztositunk a
târstudomânyok és minden, a magyarsâgot, a magyar és egyetemes
kultùrât érintô témânak.

Joggal vetôdik fel a kérdés: Miért kell egy tudomânyos intézetet
kft. formâjâban mûkôdtetni?

Azért, mert csak a kft., illetve a részvénytârsasâgi forma az, ahol
semmilyen fondorlattal, liberâlis-kozmopolita fiirfanggal nem lehet a
tulajdonosok kôzé befurakodni, kôztiik ellentéteket szitani, nem lehet
az "oszd meg és uralkodj" elvet alkalmazni. Meghatârozô ok az is,
hogy sem az intézet létrehozâsânâl, sem fenntartâsânâl nem szâmitha-
tunk âllami tâmogatâsra. Ugyanakkor a céljainkkal egyetértô kiilfbl
dôn élô honfitârsainknak nem csak adomânyozâsi, hanem tulajdonos-
ként tôrténô csatlakozâsi lehetôséget biztositunk.

A MÔKK Kft. és részben az âltala létrehozott alapitvânyok fel-
adata a pénziigyi forrâsok biztosîtâsa az alâbbiak szerint:

1. A tulajdonosok lehetôvé teszik, hogy ôsszesen, tovâbbi 15 mil-
liô Ft. ôsszegig, azonos jogokkal, csatlakozô tagokkal bôvuljôn a
MÔKK Kft.,

2. A kft. hat hônapon beliil részvénytârsasâggâ alakul ât, amellyel
egyidôben, majd tovâbbi fél év mùlva 50-50 milliô Ft. értékû részvényt



fog kibocsétani. A részvények névértéke 5.000 Ft. lesz, hogy anyagi
helyzet ne legyen akadâlya a Magyar Ôstôrténeti Kutatô és Kiadô Rt-
be tulajdonosként valô belépésnek,

3. Kiilônbozô orszâgokban alapîtvânyokat hozunk létre, amelyek
feladata céljaink megvalôsitasânak tâmogatàsa. Ohio âllamban
Abelovszfy Aliz âldozatos munkéja eredményeképpen az elsô alapît-
vâny bejegyzésre keriilt,

4. A kft. sajât tevékenységébôl keletkezô bevételek. Németorszâg-
ban és Magyarorszégon még decemberben bejegyzésre keriilnek az
alapitvânyok.

A MÔKK Kft. jogi keretein beliil ônâllôan mûkôdik a Magyar
Ôstôrténeti Intézet.

Az intézet feladata:

- ôstôrténeti adatbank létrehozâsa a hazai és kulfôldi kutatâsi
adatok szémitôgépre vitelével. (Késôbb kapcsolôdhat az adatbank a
nemzetkôzi rendszerhez),

- kutatôexpediciok szervezése, elsôsorban Kôzép- és Belsô-Àzsié-
ba, valamint a Kaukâzus vidékére,

szabadegyetem mûkôdtetése, kiilônôs figyelemmel az elcsatolt
teruleteken élô magyarokra, ugyanakkor a roman, tôt, szerb, horvât és
bolgâr specialistâk képzése is cél,

- rendszeres elôadâsok a nagykôzônség szémâra,

-ôsztôndijak adomânyozasa tehetséges és elszânt fiataloknak,
kiilônôs tekintettel az ôsi magyar nyelv kutatâsâra, valamint az ôkori
kelet nyelveire és népeire (sumér, parthus, kusén, szogd, perzsa), azaz
a turâni kultùrâra,- egyiittmûkôdés az âllami egyetemekkel, akadémiai
kutatô intézetekkel, mùzeumokkal és egyéb szervezetekkel.

Az intézetvezetôje a hazai és nemzetkôzi szakmâban igen Jônevû
régész-ôstôrténész: dr. Bakay Kornél. Az intézet mûkôdését meg-
kezdte, természetesen az elsô hônapok feladata az alapok lerakâsa és a
szervezet kiépitése.

AMÔKK Kft. és a Magyar Ôstôrténeti Intézet végleges, mintegy
800 négyzetméteres székhàzânak megszëi^sére elôrehaladott târgya-
lâsok folynak. Reményeink szerint mârciusig birtokba vehetjiik az
épûletet.

Az intézet szakmai munkâjât egy 15 fôs, neves és feddhetetlen
kutatôkbôl és kôzéleti személyekbôl allô igazgatôsâg fogja meghatâ-
rozni és ellenôrizni.



AMagyar Ôstôrténeti Intézet vàrhatô eredményei:

Rôvid tâvon a legfontosabb eredmény, ha megindulhata fîiggetlen
kutatôk kôzùs tevékenysége, s megszûnik a kizârôlagossâg, a kirekesz-
tés és megbélyegzés. Mind itthon, mind kiilfbldôn rendkivul jelentôs
szellemi érték halmozôdott fel, amely alapjât képezheti az azonnali
sikeres indulâsnak. Elindulhatnak az elsô komoly kutatôexpediciôk,
megkezdôdhetnek az ôstôrténeti forrâskiadvânyok munkâlatai:
Monumenta Hunnica, Monumenta Avarica, Monumenta Scythica,
Monumenta Hungarica etc.

Azonnal lehetôvé vàlik az élôés rendszeres kapcsolat az érdeklôdô
nagykôzônséggel és elsôsorban az îQùsâggal.

Hosszabb tâvon az intézet mûkôdése meghatârozô erôvé vâlik a
magyar nemzet megmaradâsa és megerôsitése szempontjâbôl.

Végezetiil engedjék meg, hogy megfogalmazzam az Ônôk, emig-
râciôba kényszeritett honfitârsaim és az intézet kôzôtti egyiittmûkôdés
lehetôségét:

- a Magyar Ôstôrténeti Kutatô és Kiadô Kft-be tôkével vagy érté-
kelhetô szellemi vagy târgyi apporttal csatlakozô tagként, tulajdonos-
ként valô belépés,

- alapitvânyon keresztiil tâmogatés nyùjtâsa,

- részvénytârsasâggâ alakulâskor részvén)jegyzéssel tnlajdonossa
vélâs,

- kônyvek, szakkônjrvek, emléktârgyak, régészeti leletek stb. ado-
mânyozâsa,

- folyôiratokra, kiadvânyokra tôrténô elôfizetés,

- elôadâsokon, az ùn. "fôrumon" valô aMv részvétel,

- informâciôk tovâbbitâsa,

- szimpatizânsok, érdeklôdôk, barâtok, magyar kôr szervezése.

Tisztelt Honfitârsam!

Abban bizunk, hogy programunk és szândékunk talâlkozik az
ônben mâr bizonyosan évek ôta felhalmozôdott gondolatokkal és
tervekkel, igy kész arra, hogy csatlakozzék hozzânk.

Természetesen akadnak tisztâzandô kérdések, ezért készséggel
âllunk rendelkezésre mindenfajta tâjékozôdâst illetôen.



A Szabad Magyar
Ûjsâgirôk Szôvetségének iilése

A hagyoményoknak megfelelôen a Szabad Magyar Ûjsâgirôk
Szôvetsége StifUng Gyôrgy (Arlington, VA) elnôk megnyitôja és
beszâmolôja utân - a XXXV. Magyar Kongresszus keretében 1995.
november 25-én, szombaton délutân - tartotta meg évi rendes
kôzgyûlését.

Az idei népes gyûlésnek két érdekes vendége volt Magyarorszâg-
rôl. Mindketten a Kereszténydemokrata Néppàrt orszzaggyûlési kép-
viselôi; dr. Giczy Gyôrgy, a part elnôke, régi tagtârsunk és dr.
HasznosMiklôs, aki jelenleg a NemzetiSzôvetség soros elnôke.

Stirlingné Tàrczy Kovàcs Erzsébet elénekelte a Himnuszt,
majd Stirling Gyôrgy elnôk megnyitotta az ulést és felkérte dr. Giczy
Gyôrgyôt, hogy szôljon néhâny szôt az ulés résztvevôihez. A Keresz
ténydemokrata Néppért elnôke, aki maga is neves ùjsagirô, kitûnô fel-
szôlalâsban hivta fel a figyelmet az etikus és târgyilagos ùjségirés
sziikségességére s ennek szellemében kivânt tovâbbi épitô tevékeny-
séget a nyugati magyar lapok munkatârsainak.

Beszéde utân Giczy Gyôrgy a Szôvetség jô munkâjànak elismeré-
séiil a KDNP miniatûr szâszlôjét és egy gyônyôrû Budapest-albumot
nyùjtott ât az elnôknek, aki a tagség és a tisztikar nevében kôszônetet
mondott a szép ajândékért.

Ezutan dr. Hasznos Kdiklôs kapott szôt és a tôle megszokott
ékesszôlâssal ecsetelte a siralmas hazai sajtôélet visszâssâgait. Nagy
tapsot kapott. - A felszôlalôk kôziil még meg kell emliteni dr. Bagi
Lajost, a Magyarok Vilâgszôvetsége nyugati alelnôkét, Lassan
Gyôrgyôt, aki a 40. évfordulôra felâllitandô 56-os emlékmû tervei felôl
tajékoztatott, s végiil a Németorszâgbôl érkezett Takàcs Ferencet, aki
az emigrâciôs lapok kôzôs komputerizâlt kiadâsâra tett javaslatot,
vâzolva az abban rejlô elônyôket.

Stirling Gyôrgy elnôk az egyesiileti életrôl adott szâmot, Soôs
Jdz5e/fotitkâr-pénztâros pedig a Szôvetség anyagi helyzetét ismertette.
Dôntés tôrtént a megiiresedett tisztikari helyekrôl is: a Bécsben élô
vitéz Serényi Istvàn az eurôpai alelnôki tisztségre kapott felkérést,
Soôs Jôzsef vâllalta a fotitkâri tennivalôk ellâtâsât, kârpât-medencei
alelnôk dr. Hasznos Miklôs, kanadai alelnôk Bessenyei Làszlô, az



ausztrâliai régiô alelnôke Ruttkay Arnold, Haynalné Kesserû
Zsuzsanna pedig megerôsîtést nyert délamerikai alelnôki tisztségében.

Még néhâny hozzâszôlâs hangzott el, majd tôbb tàrgy hiânyâban
az elnôk bezârta a kôzgyûlést, amelynek befejezéséûl Stirlingné
Tàrczy Kovàcs Erzsébet elénekeltea székely Himnuszt.

Stirling Gyôrgy, az Ùjsàgirô Szôvetség elnôke, dr. Giczy Gyôrgy képviselô, aKDNP
elnôke, dr.Hasznos Miklos képviselô, a SzMUSz alelnôke, Szabo Csaba, a washingtoni

Magyar Nagykôvetség voltkulturtanàcsosa ésSoôsJôzsef, a SzMUSzfôtitkàra.
(SoôsJôzseJ)

A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend,
valamint a Vitézi Rend egyuttes tilése

A Szent Lâszlô Târsasâg és a Vitézi Rend november 25-én,
szombaton délutân tagjainakjelentôsszâmù megjelenésével, nagy

érdeklôdés mellett tartotta meg kôzgyûlését.



Dr. Nàdas Gyula az emigràciôs sajtô képviselôivel. Mellette: Vôrôsvàry Istvànné, a
torontôi Magyarsàg cimû lap tulajdonosa és leànya, Gaàl Csabàné. Mdsodik sor:

Ruttkay Arnold ira, tijsàgirô, Gaàl Csaba, a torontôi Magyarsàg szerkesztôje, dr. Nagy
Gyôrgy, a Magyarsàg munkatàrsa Soôs Jôzseflapszerkesztô és môgôttiik Stirling

Gyôrgy ùjsàgirô. (Soôs Jôzsef)

A SzabadMagyar ÙjsàgirôkSzôvetségènek illésén
a hallgatôsàg egy része.

(Soôs Jôzsef)



Elôadâsok

Abelovszky Eliz (Worthington, OH):

EGYESULÈSBEN VA,NAZERÔ
Senkinek sem mondok ùjat azzal, hogy mi magyarok, nem

vagyunk sem ôsszetartô, sem kôimyen vezethetô nép. Van, aki azt
mondja: Ez a "turâni étok". De a modem pszicholôgia szerint: Az âtok
addig hat, amig azt végrehajtjuk! Egyesûlni és egyiitt jô irânyban
haladni egyediil attôl fiigg, hogy igy akaijuk-e?

Goethe mondta: "Csak azt nevezem embemek, aki lehetetlent tûz
ki célul!" Ennek a mondâsnak értelmében az emberi rang legmaga-
sabb szintjét elérhetjiik, ha megkiséreljtik a lehetetlennek lâtszô fel-
adatot: egyesiteni a kiilfoldi magyarségot Magyarorszag és népiink
megmentése érdekében.

Kossuth mondta: "Oly hatalmasnak képzelem ezt a népet, ki ha
felkél és ôsszetart, a recsegve alâzuhanô égboltozatot is képes fonntar-
tani erôs kaijaival". Kossuth ôta semmisem vâltozott - sajnos, a
feltétel sem. S ha ezt nem vesziik tudomâsul, maga alâ temet a
megbomlott vilâg felett recsegô égbolt.

Hazânk sorsa rosszabbodik: népiink reménytelensége hônapok ôta
nôvekszik, némelyek szerint még forradalmi veszély is fenyeget.
Tudnunk kell azonban, hogy ez a forradalom nem lenne az 1956 dicsô
felkelése, amikor a hôs kis magyar nép szembeszâllt a gonosz, hatal-
mas, idegen elnyomôval. Napjaink forradalma Szarajevô lenne - annak
minden nyomorâval és a nyugati vilâg kôzônyével. S belâthatatlan
kôvetkezményekkel.

Ôsszetartâssal viszont komoly nemzetmentô erôvé vâlhatunk, mi
amerikai magyarok. Hazânk jelenkori polgârai sem fôlfogni, sem
értékelni nem tudjâk munkânkat, de sikereinket regisztrâlja majd a
tôrténelem!

Ôsszefogâsunk két teriileten is hozhat eredményt: a minden irâny
ban mozgô vilâgban hazânk és népiink érdekeit az igazsâgot megkô-
zelitôen tudnânk ismertetni és rendezni; s az igy elért eredmények
ùtjân megismertetnénk az ôsszefogâs nemzetfenntartô erejét a Kârpât-
medencében élô magyarsâggal is. S ez életsziikséglet annak a népnek,



amelyet az "oszd meg és uralkodj" elméletalapjân (félre) vezettek 500
évig!

1. Mindenekelôtt meg kell teremteni az ôsszefogâsnak az alapjât,
ami az egyiittmûkôdéstôl az egyesiilésig a skâla minden pontjàn
létrejôhet.

2. Félre kell tenni minden valôdi vagy vélt sérelmet és ki kell
kiiszôbôlni a jôvôbeli sértegetések lehetôségét. Nem szabad megen-
gedm a diktatùra, mindenféle ônkény vagy személyi kultusz kialaku-
lâsét. Ezt az alapszabâlyban is le kell fektetni.

3. Semmiféle kizârâs "fegyelmi" stb. ne jôhessen létre anélkiil,
hogy az igazsàgot mind a két oldalrôl valaki ismertetné. Minden
esetbentisztelettel adôzzunk az ônként, ônzetlenùl dolgozôknak.

4. Célok, ôtletek minden személytôl jôhetnek, de azokat a tôbbség-
nek el kell fogadnia, mielôtt az kôzos programma vâlnék. De minden
egyéimek vagy csoportnak legyen joga sajât (f)et)programjâért
dolgozni sajât nevén, pénzén és idejébôl.

5. Régôta ismert az ùn. "lokâlpatriotizmus", amikor valaki szulô-
helye, volt munkahelye vagy iskolâja, rokonai jôtékonysâgi terûlete
stb. érdekében tevékeny. Sok tekintetben ez jô is, mert pontosabbak az
ismeretei, de mindenesetben meg kell vizsgâlni, hogy az egyetemes
magyarsâg érdekében ez milyen fontos? Csak akkor âlljunk az ilyen
mozgalom mellé, ha az nem veszi el idônket sokkal fontosabb tenni-
valôktôl.

Nem kivânok visszaélni honfïtârsaim idejével, ezeket is csak azért
irtam le, hogy ùj ôtletek felsorolésâra buzditsak mâsokat is. Néha kis
dolgokkal is tehetiinkjôt, ilyen pl. a hasznâlt szemûveg és hallôkészii-
lék gyûjtése, aminek sehitségével lâtôvâ és hallôvâ lesz mindenki,
akinek ez addig anyagilag elérhetetlen volt.

A mai emigrâciônak legfontosabb feladata olyan Magyarorszâgért
dolgozni, amely ismét szabad, fuggetlen, mûvelt és jômôdù lesz és
visszaszerzi azt a nemzetkôzi tekintélyét és jô hirét, ami az évezred
elsô felében megvolt, és amit azért vesztett el, mert elvérzett a keresz-
ténység és a nyugati kultùra védelmében. Igen fontos, hogy ismertes-
siik céljainkat - és nemzeti mùltimkat - az erôsen agymosott, 50 év
alatti hazai generâciôval, amellyel egyiittmûkôdni kell!

Egyre hatvânyozottabban hangsûlyozni kell a nemzeti ôntudat
nôvelése, az anyanyelv megôrzése és a mûvelôdés, a népoktatâs szin-
vonala emelésének fontossâgât. Ezek nélkiil az Egyesult Eurôpa tag-



âllamiséga nemzetûnk és Eurôpâban rokontalan anyanyelvimk
temetôje is lehet.

De mindenek elôtt sajât sorainkat kell rendezni: céltudatos, ossze-
tartô, egységes szôvetséget kell létrehozni, ahol egymâs tâmogatâsâval,
értelmes és végrehajthatô tervekkel tessziik magunkat hasznossé és
tekintélyessé. Tudnunk kell, hogy lehetôségeinket éppen ùgy, mint
akadâlyainkat igen nagy %-ban mi magunk teremtjiik meg!

Mindnyâjunknak el kell hinni, hogy megvan a lehetôség arra,
hogy Magyarorszâg az ezredfordulô tâjân ismét egyik legtekinté-
lyesebb âllama lesz Kôzép-Eurôpânak. S nem tudok elképzelni ennél
szebbfeladatot az amerikai magyarség szâmâra, mint ezért dolgozni!

Révffy Lâszlô:

A MATYAS -TEMPLOM

A két vilàghéborù kôzôtt, amikor "kîôtelezô volt a hitoktatâs a
magyar iskolâkban, ez nem valami elkôtelezettséget jelentett vagy
kivételezést, hogy az egyik vallâst a mâsik folé emelje, hanem alâzatos
tiszteletre tanitotta a fiatalségot az Isten, Szûlôk és Haza irânt.

Nem szâmitott, kl milyen vallésban hitte Istenét, azt szabadon
imâdhatta, tisztelhette. Természetesen, mivel Magyarorszâg ezer éven
keresztul a kereszténység bâstyâja és kôvetôje volt, ez a vallâs dominait
az orszagban.

Szinte rituâlis szokâsunk volt a vasâmap délelôtti szentmise,
amikor felôltôztiink legjobb ruhânkba és, amig diâkok voltunk, kôtele-
zônek irtâk elô az azon valô megjelenést és részvételt.

Ez a szokés megmaradt az iskolai tanulmânyok befejezése utân is.
Emlékszem a Szondy utcai "Szent Csalàd' elnevezésû templomra és a
vasâmap délelôtti misékre, amelyeknek fenséges âhitata, gyônyôrû-
sége mindig ùjra és ùjra lenyûgôzôtt. Aztân a mise befejezése utân a
hivek kijôtteka templombôl és kis csoportokban beszélgettek, mondtâk
el egymâsnak az elmùlt hét eseményeit.

Mi, serdûlô fiatalemberek a kislânyokat figyeltiik, akik lesûtôtt
szemmel, imakônywel a keziikben igyekeztek - ha nem is kikeriilni
bennûnket, még a templomi ihlet hatâsa alatt - elmenni mellettunk.
Aztân egy kedves kôszônéssel, hogy "kezétcsôkolom Évike, Magduska,
Rôzsika, Juliska" - mégis megâllt^ és megindult a terefere, hogy pâr
perc mùlva kacagâssal legyen hangos a témplom elôtti térség.



Az akkori Szent Csalàd és Terézvàrosi templom (Nagymezô utca)
papjaibôl kettôre emlékszem még ma is tisztân és alakjuk ùgy âll
elôttem, mint a vallâs elkôtelezett hû szolgài, akik szeretettel, meg-
értéssel szolgâlték hiveiket az utolsô pillanatig, amig a kommunista
terror nem inditott elleniik kiméletlen tamadàst csupén azért, mert
Isten igéit hirdették a templomaikban.

ASzent Csalàdpapjàt, Sàrmâny atyàt a temetôben lâttam utoljâra
1965-ben. Otthoni lâtogatâsomkor Edesanyàmmal âllt meg beszélgetni
és akkor kérdeztemeg tôlem, hogy emlékszem-e râ. Az akkor mâr idôs
pap, aki sok szenvedésen ment ât, megsimogatta fejemet és kônny
csillogotta szemében. Késôbb jutott el hozzâm a hir, az volt az utolsô
kivânsâga, hogy szeretett templomâban temessék el. Kivénsâga
teljesiilt.

A mâsikpap, aki sokâig volt a Nagymezô utcai Terézvàrosi temp
lom plébânosa, érdekes kôriilmények kôzott lett csalâdunk barâtja.
Kâtay Béla volt a neve. Édesapàm kanârimadarakkal foglalkozott és
képes volt ôrâkon keresztiil a kalitka elôtt âllni és figyelni a kis
madarak életét, egyiitt fiityulni veliik, ahogy azok gyônyôrûen
trillâztak. Valahogy hire ment édesapàm kanàrimadàr szeretetének és
igy kopogtatott be hozzànk Kàtay Béla plébànos és vett két kis
madarat. Tôbbszor még visszatért kulônbôzô tanàcsokért és ettôl az
idôtôl kezdve mi is rendszeresen eljàrtunk a Nagymezô utcai temp-
lomba vasànaponként szentmisére.

Sajnos, évre, idôre màr nem emlékszem, amikor Kàtay atya eljôtt
hozzànk utoljâra és bejelentette, tôbbé nem a Terézvàrosi templom
plébânosa, mert kinevezték a Vàrba, a Nagyboldogasszony-, azaz
Màtyàs-templomba. Ez elôléptetést és egyben nagy megtiszteltetést, ùj
kôtelességet jelentett szâmàra és megkért minket, ne szakadjon meg
kôztiink a kapcsolat, tovàbbra is jôjjiink el szentmisére, de most màr a
Nagyboldogasszony templomàba.

Kicsit nehezen ment részunkrôl a kedves meghivàs teljesitése,
mert a Bajza utcàtôl bizony elég messze- esett a budai Vàr kôzelében
levô Màtyàs-templom. Igy ràm, a fiatalra maradt az a kôtelesség, hogy
vasàmaponként, ha nem volt valahol atlétikai versenyem Pesten vagy
vidéken, mindig ott voltam a szentmisén.

A tôbb, mint 50 év elmùlàsa màr ôsszemossa emiékezetemben,
hogy mikor maradtak abba ezek a làtogatàsok részemrôl, de feltétlenul
akkor, amikor bevonultam katonànak, de még "extràban" is sokszor
feUcerestem csalâdunk baràtjàt, Kàtay atyàt, aki akkor màr magasabb



rangban volt, mint plébânos, de hogy ezt hogyan hiyjâk, sajnos, arra
sem emlékszem mâr.

A lényeg az, hogy tôbbszôri lâtogatâsomkor a Mâtyâs-templomban
érdekelni kezdett ennek a gyônyôrû templomnak a tôrténete és ennek
megismeréséhez nagy segitséget nyùjtott Kâtay Béla, hiszen rendelke-
zésére âlltak a kôdexek, amelyeket velem egyutt lapozott ât.

Az élet kiilônôs és kiszâmithatatlan rejtélye, hogy a mùlt és abban
tôbbszôr a legszebb emlékek valamilyen formâban ùjra jelentkeznek, -
megismétlôdôtt most, 1995. tavaszân. Egy nagyon kedves barâtom és
irôtârsain, akivel rendszeresen cseréljûk ki gondolatainkat, egy aprô
kis kônyvet kiildôtt meg, amely fénymésolatban leirva mondja el a
Mâtyâs-templom tôrténetét. Ezt a kis kônyvet még a "Kiràlyi Magyar
Egyetemi Nyomda" adta ki, gondolom, tôbb mint 60 éve és Horvâth
Elemér gyûjtôtte ôssze mâs Budapesttel kapcsolatos tôrténetekkel
egyutt.

Amikor a Mâtyâs-templomrôl szôlô részt elolvastam, megjelent
elôttem Kàtay Béla robusztus alakja, harsanyan csengô kacagâsa és
gondolataim visszaszâlltak egy fél évszàzadot, amikor mindezeket
nekem elmondta, megmutatta a Mâtyâs-templom tôrténetével kapcso-
latban. - Talân a hitelesség szempontjâbôl az volna a leghelyesebb -
mivel az emberi agy emlékezete gyarlô és ehhez hozzâjârul a kor is -,
ha én nagyrészben Horvâth Elemér leirt szavait ismételném meg, itt-
ott beszùrva az én emlékeimet.

Biztosvagyokbenne, hogy Kàtay Béla és Horvâth Elemér mosoly-
gôs arccal nyùjtjâk felém szellembeli"karjaikat onnan, amit ùgy
szeretnéktagadni, de az ellenkezôjét mégsenki sem tudta bizonyitani.

Ime, a Mâtyâs-templom tôrténete...

Ha sétânk kôzben felmegyiink a Vârba, a Szenthâromsâg-térre,
arra az anyafôldre, ahol ann)a sok minden tôrtént hosszù évszâzado-
kon ât, a Duna felé lâtunk egy gyônyôrû templomot, a Nagyboldog-
asszony- vagy mâs néven a Mâtyâs-templomot. Ebben a templomban
hallgatott istentiszteletet 700 éven ât a magyarsâg. A tôrténetirôk
hosszù idôk folyamân nem tudtâkfeljegyezni mindazt, ami berme vég-
bement, tôrténetébôl csak tôredékek maradtak rânk; a nagyobb,
nevezetesebb eseményeket megôrôkitették, a kisebbek, jelentéktele-
nebbek eltûntek ôrôkre.

A harangszô az, ami valami kulônôs varâzst ad a templonmak.
Legyen tinnepnap, hétkôznap, vasâmap, egyformân kulônôs érzést kelt



a lélekben. A harangszô a templommal fugg ôssze, a templom a vallâs-
sal. A vallâshoz, az Istenhez, a természettudomâny nem jut el soha.
Nemzedékek tûnnek el, ùjak kelnek életre, az Isten fogalma pedig
aiinàl erôsebb lesz, minél tôbbet tud majd az ember. A legnagyobb
szépség a karâcsonyi, hùsvéti és a pûnkôsdi harangszôban van.
Ilyenkor szinte ùjjâsziiletik az ember és megùjulva viszi tovébb az élet
keresztjét.

Ugyanigy érzett az ember régen, évszézadokkal ezelôtt is. A vallâs
njTigalmat adott neki, bânataban, fâjdalmakban vigasztalôja volt. A
vârbeli magyarsâgnak a Nagyboldogasszony-templom a szlvéhez nôtt.
Ebben a templomban ment végbe a orszâgnak majdnem minden fonto-
sabb eseménye: kirâlyokat koronâztak, kiràlyokat temettek el benne.
Odajârt a magyarhosszù idôn ât kônyôrgô imâra és ha bajba keriilt, ott
kérte az Istentôl sorsajobbrafordulâsât, ott kapott ùj erôre, bîzva szebb
és boldogabb jôvôben. Ez a csodâlatos erô tartotta tâvol a 40 évig tartô
kommunista uralmat attôl, hogy vasâmaponként, hétkôznaponként a
zsùfolâsig megtelt templom ellen soha nem merte megmutatni, fitog-
tagni elnyomô erejét.

Most pedig menjiink vissza kb. 700 évet, abba az idôbe, amikor
elôszôr kondult meg a Nagyboldogasszony templomânak harangja.

1255-ôt mutât a naptàr. A pesti Ûjhegyen, a mai Vérhegyen élénk
az élet. Az 1241-ben tôrtént tatàrdûlâst az emberek mâr elfelejtették.
Pedig, de csùnya vilég jârt akkor. A lakossâgnak az ellenség elôl
erdôkbe, barlangokba kellett menekulnie. A tatàrok feldùltâk, elpusz-
titottak mindent. Pestet felégették, lakôit leôlték. A Sajô melletti
iitkôzet utân a megmaradt magyarsâg Pesten àt akart a Dunân keresz-
tul a mai Ôbuda felé menekiilni, de nem lehetett, mert az emberek
gonoszséga folytân a nagy zavarban, tulekedésben, a személyszâllitô
komp elsûllyedt és ezzel az utolsô mentôeszkôz is kiesett a menekiilôk
kezébôl. Ôbuda lakosai a Duna jobbpartjàrôl figyelték a rettenetes
pusztulâst. Nappai sûrû fustfellegek szalltak az ég felé, éjjel az égô
Pest messze vilâgitott a sotét éjszakâban. A haldoklôk jajkiâltâsa még
az ôbudai partra is âthangzott. Az itthon maradt jobbparti lakosok
segiteni nem tudtak, kevesen voltak, a vesztett csata szétszôrta a
nemzetet. A kirâly a dalmât partok felé menekûlt, a megmaradt fourak
és nemesek szétszéledtek. Amikor eljôtt a tél, a Duna befagyott és a
tatàrok âtkeltek a befagyott folyôn, elôzoen lôtték a E>una jobbpartjât is
és 1242 tavaszân mâr pôkhâlô fonta be az ôbudai hâzakat. A temetet-
len hullâk szâzainak csontja fehérlett az utakon és a hollôk ezrei iilték



meg a romokat. A pesti Ûjhegyen szorgos kezek vâjjâk, tùijâk a foldet,
aprô fahâzak épûlnek, az orszagba visszatért kirâly belâtja, hogy az
ellenség ellen csak vârakban tudja felvenni a harcot és ezért rendeletet
adki a pesti Ûjhegy megerôsitésére. Szaporodnak a lakôk és 1255-ben
a pesti Ûjhegyrôl mâr mint népes kôzségrôl beszél a krônika. IV. Béla
kirâly a keresztény vallâsnak erôs tâmogatôja, a nép elsokasodâsa
folytân a hegyen templom vâlik sziikségessé. A kirâly a Iakosok tâmo-
gatâsâval ekkor veti meg a Nagyboldogasszony-templom alapjàt,
amelybôl hosszù szâzadokon ât a mai koronàzô Màtyàs-templom lett.

1279. Ebben az idôben Kun Làszlô a magyar kirâly, a rômai pàpa
III. Miklôs. Kun Lâszlô azok kôziil a magyar kirâlyok kôziil valô, akik
inkâbb a rossz, mint a jô tulajdonsâgokkal vannak felruhâzva. Kicsa-
pongâsai és vallâstalansâga a pâpa fuléhez is eijut. Hogy ezt meg-
gâtollja, Fiilôp formianôi pQspôkôt kiildi Magyarorszâgra. Zsinatot
hivat ôssze és aimak székhelyéiil a Vâr Nagyboldogasszony templomât
jelôli meg és kéri a fopapokat, jôjjenek Budâra. Kun Lâszlô kezdetben
az egyhézi âtoktôl valô félelmében, de lehetaz is, hogy rokona, Kâroly
sziciliai kirâly vagy Rudolf csâszâr intésére, a pâpai kôvet minden
kivânsâgât teljesiti. A kunokat elhagyja, elûzôtt féleségét visszahiyja,
az eltulajdonitott egyhâzi javaknak visszaadâsât eskiivel igéri és ôrôm-
mel lâtja a zsinatot Budân.

A fegyelem visszaâllitâsât szolgâlô 69 pont és a hatârozat nem
tetszik a kirâlynak, mert uralmât azok korlâtozzâk és kedvenc kunjai-
nak kicsapongâsait fékezik. A kunok râbeszélik, hogy tôbb papot ne
engedjeneka Vârba, az élelmiszereket vonjâkvissza, igyremélik, hogy
a zsinat majd szétmegy. Még Fiilôp sem tudja râveimi rendelkezései-
nek a visszavonâsâra, sôt Kun Lâszlô ingeriiltebb lesz, nem tôrôdik
korâbbi eskujével, a kôvetet elfogatja, a papokat kiiildôzi és régi élet-
môdjâhoz tér vissza. Igy végzôdôtt az egyhâzi zsinat az 1279. évben
Nagyboldogasszony templomâban.

I30I januâr. Gyâszban az orszâg, az utolsô Ârpâd-hàzi kirâly,
III. Endre, a Nagyboldogasszony templomâban ravatalon fekszik.
Fiatalon, 36 éves korâban hait meg. Ki tudja, miben, nem
pârtoskodâsnak lett-e az âldozata? Az aranyszegélyes Szûz Maria
lobogôk gyâszosan lebegnek, mintha éreznék, hogy a magyar szomorù
idôknek néz elébe. Az âtkos széthùzâs réme fenyeget. A kirâly el sincs
temetve még és a fourak maris az ùj kirâlyon tôrik a fejiiket. Egyik
részuk Robert Kârolyt, a kihalt fejedelmi hâz nagyanyjârôl, az Àrpâd-
hâzi Mâriârôl leszârmazott V. Istvân rokonât, mâsik részuk IV. Béla



unokâjât Kimigundénak fiât szeretné a trônon lâtni. Erzsébetet, Endre
lânyât mindez nem érdekli. Ott fekszik elôtte atyja hidegen. Râborul a
koporsôra, zokogésa betôlti a templom sôtét hajôjât. Megkondulnak a
harangok, meghajoinak a megtépâzott magyar zâszlôk és a
gyâszindulô hangjai mellett temetik az utolsô Àrpâd-hâzi kirâlyt a
Nagyboldogasszony-templombôl.

1456jùlius. 50.000 magyar, 150.000 tôrôk, micsoda arânytalan-
sâg! Hârom tôrôkre egy magyar esik. A magyarok kaszâval, kapâval,
rossz fegyverzetben, a tôrôkok mind képzett katonék. Hunyadinak egy
hatalmas segîtôtârsa van: Kapisztrân Jânos ferencesrendi szerzetes.
Ekesszôlô, gyùjtô szavaira leikesûl a tômeg és 1456. Jùlius 22-én
Nàndorfehérvàrfalân ûja Màriàs lobogôt lenget a nyàri szél.

Megy a hîmôk Budâra, viszi a gyôzelem hirét. Kôzségek, vârosok
ôrômmâmorban unnepeinek, ùsznak, futnak a tôrôkok: gyôzôtt az ôsi
magyar vitézség. Piszkcsan ér a futâr a Vâr elé, az ôrség kxirtjelet ad és
rôvid idô mùlva jelentik a kirâlynak, hogy Nàndorfehérvârnàl gyôzôtt
a magyar.

A kirâly hâlaadô istentiszteletet rendel el a Nagyboldogasszony-
templomban. Hunyadi és a tôbbi vezér arcképe felkeriil a templom
falâra. A harangok zùgnak, Buda ôrômmémorban ùszik. A szôszékrôl
a nagy esemény hirét tudtul adjâk a népnek és kihirdetik a papa rende-
letét:

A gyôzelem évfordulôjàt minden keresztény
templomban ôrôk idôkig minden délben 12 ôrakor

harangzûgàssal kell megûnnepelni.

Hâny orszâgban tudjâk vajon még ma, 1995-ben, hogy miért
zùgnak a harangok mindennap délben?

1476 december. Diszbe ôltôzôtt lovagok vâgtatnak a Székesfehér-
vârat és Budat ôsszekôtô orszâguton. Elôhimôkei a fejedelmi, koronâ-
zasi menetnek. Mâtyàs, a magyarok nagy kirâlya, szépséges arâjât,
Beatrix hercegnôt hozza Budâra. A koronâzâsi szertartâs Székesfehér-
vârott, december 12-én mâr megtôrtént, most végleges otthonukba, a
budai palotâba jônnek, kôzben rôvid idôre a Nagyboldogasszony
templomâba is betémek, hogyott is hâlât adjanak az Ûmak jôsâgâért.
A koronâzâsi menet eleje mâr a Bécsi kapunâl jâr, amikor a vége a
kapu ôrtomyâbôl még nem lâtszik. A menetet katonasâg, kb.4.000
lovag nyitja meg. A csapatok kôzôtt cifra trombitâsok és hangâszok



fiijyâk a kiirtôket és harsonékat. A gyalogsag utân az idegen hatalmak
kôvetei, ezek utân az orszég szineibe ôitôzôtt, gyônyôrû paripâkon,
eziistveretû kardokkal, kilenc udvaronc jôn, kilenc aprôd kiséretében.
Oket kôveti a kirâly, nemes gyôngyôkkel és kôvekkel himzett arany-
palâstban. A kirâly mellett a nâpolyi kirâlyfi lovagol. Aztân jônnek az
udvamokok. És ezek utân a kir^yné kôvetkezik. Almâssziirke paripân
lovagol. Beatrix vâllait selyempalâst boritja, ruhâzata gazdagon
himzett, aranyozott és homlokât a magyar korona takaija. A koronâ-
zâsi menetet nyolc csillogô kocsi, amelyek elé hat-hat lô van fogva,
katonasâg és vég nélkiili nép zâija be. Mielôtt bemennének a vârba, a
vâr elôtti mezôn a kirâlyné szôrakoztatâsâra lovagi tomât tartanak.
Utâna a Bécsi kapunâl iinnepélyes ôltôzetben a papsâg vâija a kirâlyt
és kirâlynét. S 1476 december havâban kiirtôsôk és hangâszok harso-
nâja, a katonasâg és papsâg sorfala s a nép ôrômrivalgâsa kôzôtt vonul
be Mâtyâs kirâly és Beatrix kirâlyné hâlaadô imâra Buda Nagyboldog-
asszony templomâba.

1526 augusztus. Az orszâghatâmâl az ellenség. IL Lajos, a gyer-
mekkirâly a nemzet iigyeivel nem tôrôdik. A nemesség és a fonemes-
ség egymâs ellen harcol a hatalomért. A-kincstâr tires, a tôrôk szabad
âtvonulâst kôvetei Horvâtorszâgon ât a Habsburgok orszâgai felé. A
kirâly, hogy a nemzetet az âtvonulôk garâzdâlkodâsaitôl megmentse,
az âtvonulâst megtagadja, emiatt aztân 1526 augusztus havâban a
tôrôk Suleiman szultàn egész seregével Magyarorszâg ellen tôr. Lajos
kirâly véres kardot hordat kôrul az orszâgban. Hivô szavâra azonban
csak igen kevesen jôimek a budai tâborba. Mielôtt az ôsszegyûlt
csapatok az ellenség ellen indulnânak, a Vâr Nagyboldogasszony
templomâban kérik az Istent segitségiil. A kiirtôsôk megfujjâk az
indulôt, a harangok zùgnak és érces hangjuk messzire kiséri utolsô
utjâra a Mohàcs és Csele-patak felé indulô magyarkirâlyt.

(Ha akkor IL. Lajos az âtvonulâst megengedte volna talàn, nem a
magyar népnek szine-java pusztul el Mohâcsnâl, hanem ôrôkre eltûn-
tették volna a tôrôkôk a Habsburg-hâzat a fôld szinérôlés megszabadi-
tottâk volna Magyarorszâgot a kôvetkezô évszâzadokra a Habsbmg-
hâz lu-almâtôl.)

1541 szeptember. Dùl a haro a magyar koronâért. Szapolyai
Jànos, Ferdinand, Izabeila - mind magânak szeretné Buda vârât.
Mivel megegyezni nem tudnak, Szapolyai a tôrôkôt hiyja segitségiil.
1541. augusztus 26-ân Suleiman szultàn jôn Buda alâ. Mig a szultân



megérkezik, Szapolyai Erdélyben meghal. A tôrôk csészâr Izabella
ôzvegy kirâlynénak ajândékokat kiild és felszôlîtja, hogy a kis kirâlyt
gondviselôivel és a vârat oltalmazott magyar urakkal egyutt kiildje le
hozzâ az Ôbuda feletti taborba. Izabella eleget tesz a csészâr
kérésének. Suleiman a kisdedet és kiséretét nyéjasan fogadja, néhâny
ôrâig magânél tartja, ezalatt a tôrôkôk a nyitott kapukon ét ellepik a
vârat, megszâlljâk az utcâkat és a vâr fôterére Idtûzik az oszmân
lobogôt. A tôrôk katonâk a Nagyboldogasszony-templombôl a padokat,
szôszéket, képeket, oltârokat eltâvoHtjâk, falait fehérre meszelik és
szeptember 2-âii Suleiman szultân a vârba valô iinnepélyes bevonulâsa
utân mâr a Nagyboldogasszony-templombôl âtalakitott fômecsetben
végzi az imâjât. 1541. szeptember 2-tôl 145 éven àt a Nagyboldogasz-
szony-templom tomyârôl csak a miiezzin-torok pap hangja hallatszott,
amint idônként tele torokkal kiabâlta: Allah, lll Allah = Egy az Isten
és Mohamedaz ô prôfétâja.

*

1686szeptember. Jôttek a zsoldos hadak Eurôpa minden részébôl
kiûzni a tôrôkôt Buda vârosâbôl. Eljôtt 1686. szeptember 2. Tûzes
Gergely barât tiizes âgyùgolyôi zâporesô môdjâra hullanak a vârba. A
Nagyboldogasszony-templom belsejében csoportokba verôdve térdel a
niagyarsâg. A tôrôkôk nem merik bântani ôket, mert félnek a
csodatevô Nagyboldogasszony-képerejétôl. Azt ugyan megtették, hogy
1541-ben, amikor a templomot mecsetté alakitottâk ât, a kép elé magas
falat hùztak, hogy a hivôk ne lâthassanak oda, de magâhoz a képhez
nyùlni nem mertek. És amint a tiizes golyôk belecsapnak a vârba, az
egyik puskaporos toronyba esik és azt felgyùjtja. A robbanâs olyan
ôriâsi, hogy 800 mâzsa lôpor repul a levegôbe. A vârfal sok helyen
bedôl, debedôl a Nagyboldogasszony templomâban az a fal is, amely a
csodatevô Maria képet eltakaija és Buda felszabadul. A sùlyos harcok
alatt a Vârban minden elpusztul, a mecsetek, a hâzak mind romokban
hevemek, az utcâkat holttetemek boritjâk. A bevonulô keresztény
seregek pedig a Nagyboldogasszony-templom romjai kôzôtt ktildik a
gyôzelem imâjât Isteiihez.

(1956-ban elmaradt a keresztény seregek felszabaditô bevonulâsa
Magyarorszâgba, hogy kiûzzék még a torôknél is kegyetlenebb, isten-
telenebb barbârok hadât, a kommunistâkat.)

1771 jùlius. Ragûza. Ezt a nevet minden magyar ismeri. Itt
ôrizték a tôrôk hôdoltsâg alatt a nagy magyar ereklyét, Szent Istvân
Jobbkezét. Innen hozatta haza Mària Terézia kirâlyné 1771 jùlius



havâban. Nagyboldogasszony temploma ekkor iilte legfényesebb
ûnnepét. A visszahozott Szent Jobbot a hélaadô istentisztelet utân
âtvitték a kirâlyi palotâba, amelynek kâpolnâjâban helyezték el meg-
ôrzésre.

1916 december. Szomorù idôk. Messze, hatârainkon tùl a magyar
katona harcol az ellenség ellen. Az itthoni magyarok pedig kirâlyt és
kirâlynét koronâznak fenn a Vârban, a foegyhâzban. Szôl az orgona,
iinnepi diszben a jelenlevôk. A szertartést Chernoch Jânos herceg-
primâs és grôf Tisza Istvân végzi. A kirâlynô fejére Hornik Kâroly
veszprémi piispôk teszi fel a koronét. A templom tômve, csupa elôkelô-
ség. Mindenfelé komor arcok és amikor felhangzik a régi ôsmagyar
ének, a hideg szél mintha megértené, messze viszi tùl a hatârokon,
ahol apa, fïù, testvér és rokon harcol a magyarhazâért.

*

1945. februàr. Kisérteties csend ùli meg a Vâr kômyékét. A
kirâlyi vâr romokban hever, a halottak csonttâfagyva, hôval takarva
mindenhol. Mint annyiszor a tôrténelem folyamân, most a vilâghôdi-
tâsra tôrô bolsevizmus ellen vivta harcât a magyar a sokszoros
tùlerôvel szemben, életét âldozva a Haza védelmében.

A Nagyboldogasszony-templom ismét romokban. Az elârvult
padokban magyar katonâk holttestei nyugszanak, akiket idehoztak be
bajtârsaik. A templom hajôja sôtét és csendes, csak a riadtan, csap-
kodva repiilô, betévedt madarak tôrik meg a halotti némasâgot. Itt
fekszik valahol ismeretleniil a budai harcokban elesett ôregharcos, aki
aimak idején kiharcolta, hogy Sopron vârosa mégse keruljôn az
osztrâkok kezébe. Akkor gyôztesen kernlt ki belôle, most meghalt
hazâjâért 25 éwel késôbb Budavâr ostromâban. Prônay Pàl volt a

1995. A Nagyboldogasszony-templom ma Budapest szépsége és
bûszkén hirdeti a multat a Vârhegy tetején. Szomorù és boldog idôk,
ôrôm és bânat, ez a sors keze. A templom - ha évszâzadokon ât
tôbbszor is romba doit - azért nem pusztult el. Àllta az idôk kegyetlen
viharât és ha a Mâtyâs-templom harangja megszôlal, szebben szôl,
mint régen és ha jôl odafïgyelunk a harangzùgâsra, mintha azt
mondanâ:

"HAZÀDNAKREhroULETLENliL LÉGYHÎVE,
Ô MAGYAR"...



a Magyar Katolikus Pùspôki Kar kôrlevele:

SZENT LÂSZLÔ ORÀLY HALÂLÀNAK
900. ÉVFORDULÔJA ALKALMÀBÔL

Kedves Hivek!

A Szent Istvân âltal megalapitott magyar éllamisâgrôl és az âltala
megszervezett keresztény Egyhâzrôl a szent kiraly halâlét kôvetôen
ùgy beszéltek a korabeli krônikésok, hogy mindkettô veszni induit. A
XI. szâzad végén olyan uralkodôra volt szukség, aki a hit és a haza
bajnokaként ùjra egybefogja, megerôsiti mindazt, amit elsô kirâlyunk
alkotott. Ez az uralkodô Szent Lâszlô kirâlyunk volt. Az ô halalânak
kilencszâzados évfordulôjân a magyar Katolikus Egyhéz - mikôzben
felidézi a szent kiraly tôrténelmi alakjât és munkâssàgât - kôtelességé-
nek érzi, hogy a multat a jeleimel ôsszevetve, tekintetével a jôvôt
kutassa.

A fegyverforgatésban fiatalon hiressé vâlt Lâszlô kivâlô képes-
ségeivel érdemelte ki kirâllyâ vâlasztâsât. Az egész életét végigkisérô
harcot és kiizdelmet nem ônmagâért kedvelte, a hatalmat nem ôn-
célùan gyakorolta. Éppen az ônôs célok tâvoltartâsa révén tudta ki-
vezetni a vâlségbôl a râbizott orszâgot. Az ô uralkodâsa alatt vâlt
nemzetté a magyar nép. Alakjânak felidézése szâmunkra nem pusztân
tôrténelmi megemlékezés. Szent Lâszlô kirâlyunkban olyan példaképre
tekintunk, akinek egyénisége és életmûve 900 év tâvlatâbôl ma is
eleven eszmény szâmunkra, amikor hazânk és nemzetiink ismét
vâlsâgos idôket él ât.

Szent Lâszlô kirâlyunk azt akarta, hogy a keresztény hitre téritett
magyarok bensô meggyôzôdésbôl legyenek a Jézus Krisztus adta
értékek hordozôi és e fôldi hazâban Isten Orszâgânak polgârai. Az
orszâg kormânyzâsânak sùlyos gondjai sem forditottâk el figyelmét
attôl a céltôl, ami hitébôl fakadt, és ami dôntéseinek helyességét bizto-
sitotta. Jôvôképet hordozô, tudatos kereszténységet akart, amely nem-
csak az ôrôkkévalôsâgra irânyult, hanem az egész nemzet szâmâra
tôrténelmi tâvlatot is biztositott. Magyar nemzetiink az évezred végén
sem nélkiilôzheti ezt a jôvôképet. Ermek kialakitâsâhoz katolikus egy-
hâzunk ôrôk hivatâsa alapjân ajânlja fel a mai magyar târsadalom
szâmâra az elmùlt két évezred sorân igaznak bizonyult keresztény
értékrendet.



Szent Lâszlô valamennyi tettét a krisztusi értékeket hordozô jôvô-
kép hatârozta meg. Nemzetének jogos érdekeit ùgy védelmezte, hogy
kôzben orszàga békéjét és egységét erôsitette. Ez nem més népekkel
valô szembenéllâst jelentett, hanem azoknak az egészséges viszonyok-
nak a megteremtését és tovâbbépîtését, amelyek valôban Eurôpa
részévé tették Magyarorszagot. Lâszlô kirâly legendâi szépen megraj-
zoljâk a németekkel, a szlâvokkal, a bizânciakkal és a latinokkal kiala-
kîtott sokoldalù kapcsolatait. A barâti szâlak kialakitâsa mellett
ugyelnie kellett a barbâr, rombolô erôk tâvoltartâsâra vagy megfé-
kezésére is.

Szent Lâszlô kirâlyunk a keresztény értékeket hordozô jôvôképet
vonzô példakéf>ek segitségével tudta megfogalmazni és kortârsainak
tovâbb adni. Ezért gondja volt arra is, hogy a pâpa âldâsâval keresz-
ténységûnk megalapozôit, Istvànt, Imrét, Gellértet, a zoborhegyi reme-
téket, Andràst és Benedeket szenteknek kijârô tiszteletben részesitse.
Ezzel a tettével a keresztény Eurôpa elôtt komoly tekintélyt biztositott
orszâgânak. Leânyânak, Piroskànak, a késôbbi bizânci kegyes csâszâr-
nénak személyében szentet ajândékozott a keleti egyhâznak is. A
monte-cassinoi apâthoz irt levele arrôl tanùskodik, hogy egyéniségét
az alâzat és a szerénység hatotta ât. A jôvôképet - amelyre oly nagy
sziikségiink van - most sem lehetséges mintaképek nélkiil felmutatni.
Ebben az évben hâlât adunk Istennek, hogy aimyi szenttel - kôzôttiik
Szent Lâszlô kirâllyal - ajândékozta meg a magyar nemzetet. Olyan
példaképek ôk, akikre Egyhâzunk és nemzetunk mindig feltekinthet!
Olyan példaképek, akik életiikben hôsi môdon valôsitottâk meg a
keresztény értékeket.

Kedves Hivek!

A keresztény ember szâmâra Jézus Krisztus az idô és a tôrténelem
Ura. Ôrâ tekintiink és a harmadik évezred kiiszôbén is Tôle reméljiik
jôvôbeli boldogulâsunkat. Egyhâzunk legfobb pâsztora, IL Jânos Pàl
pâpa nemrég kiadott apostoli levelében erre irânyitja mindannyiunk
figyelmét: "A civilizâciô vâlsâgâra a szeretet civilizâciôjâval kell vâla-
szolni, amely a béke, a szolidaritâs, az igazsâgossâg és a szabadsâg
egyetemes értékeire alapul, s ezek az értékek Krisztusban érik el
teljességuket". (Tertio Millennio Adveniente, 52.)

Halàlànak 900. évfordulôjàn kérjuh Szent Lâszlô kiràlyt, eszkô-
zôlje ki a gondviselô Istennél, hogy a jôvô felé bâtran és bizalommal
teldnthesstink.



Az ôâltala is buzgôn tis/lelt Boldogasszony Anyânk pârtfogâsa és
a magyar szentek kôzbenjârâsa révén nyeijunk Istentôl oitalmat és
segitséget.

Oseink buzgôsâgâval koszontsiik a szentet;

"Ave, égi kiràly hive,
kirâlyoknak gyôngye, éke,
Làszlô, mennynek sorsosa!
Èg kiràlyàthûn kôvetted,
orszàgunkat védelmezzed,
légy hazâdnak bajnoka!"

Budapest, 1995. jùnius havâban
Szent Lâszlô kiràly ûnnepén.

Magister vitéz Csoknyai Péter (Felsôôr, Ausztria):

VITÉZ SOMOGYVÀRIGYULA
Pontosan 100 éwel ezelôtt, 1895. âprilis 21-én sziiletett a nyugat-

magyarorszâgi Fûlesen (ma Nikitsch, Burgenland) a két vilâghéborù
kôzotti Magyarorszég egyik leismertebb irôja, publicistàja és politi-
kusa, vitéz Somogyvâri Gyula, irôi nevén Gyula diàk.

Ez a nagy magyar eredetileg német csalâdbôl szârmazott, sziileté-
sekor még Freissberger Gyulânak hivtâk és csak 1929-ben, amikor fel-
vették a Vité/d Rendbe, magyarositotta meg nevét Somogyvârira. Ôsei
a tôrôk idôk utân jôttek Németorszâgbôl Magyarorszâgra. Ûgy tûnik,
mintha ezeknek a német ôsôknek szeretett voina emléket âlHtani egyik
legszebb regényében, amelynek cime: "A Rajna kôdbe vész". Mintha a
regény hôse, az egykori heidelbergi diâk, a hârom nevû vértes,
Gottfried Albert Joachim, aki 1686-ban a mainzi érsek lovasaival érke-
zett Magyarorszâgra, Buda felszabaditâsâra, és a vàr elfoglalâsa utân -
egy viharos novemberi éjszakân - nyomtalanul eltûnt hazafelé porosz-
kalô csapatâtôl, - sajât ôsapja lett voIna. Gottfried Albert Joachim
azért maradt le bùcsù nélkiil ôvéitôl, hogy visszatéijen a Duna-Tisza
kôzére, ahhoz a bama hajù magyar leânyhoz, aki hônapokkal azelôtt,
sùlyos betegsége idején âpolta. Az egykori vértesbôl, aki az ostrom
idején csodâlattal és tisztelettel adôzott Fiâth és Petnehâzy, a fényes
csâszâri katonâk âltal lenézett, rongyos hajdùinak, békés paraszt lett a
Duna-Tisza kôzén. A fold és az idô formâlta Gottfried Albert Joa-
chimot tudatos magyarrâ, mig egy szép napon Rajna-parti sziilôvârosa
beleveszett a feledés kôdébe.



Édesapja, sziiletése idején intézô volt a grôf Zichy csalâd fiilesi
birtokân. A népes csalâd 10 gyermeke kôztil 6, igy Gyula is itt sziile-
tett. Édesanyja szintén német nyelvû csalâdbôl szarmazott, mert
késôbb Somogyvâri regényeiben szâmos német dalt, verset idéz, ame-
lyeket szeretett édesanyjâtôl tanult. - Par éwel sziiletése utân édesapjât
âthelyezték Fûlesrôl Somogyvârra. Itt tôltôtte Somogyvâri gyermek-
kora és fiatalsâga legszebb éveit. A dombos somogyi tâj, az ôsi megyei
székhely, Somogyvâr, magyar tôrténelmi emiékekkel âtitatott foldje,
formâltâk a fiatal Gyulât is izzô magyarrâ. Pâr éwel ezelôtt târtâk fel
itt a XI. szâzadbôl szârmazô ôsi bencés kolostor maradvânyait, ahol
Szent Lâszlô, a nagy magyar lovagkirâly, kôzvetlen halâla utân egy
évig volt eltemetve. Az itt eltôltôtt évek emlékei nyomân magyarosi-
totta meg nevét késôbb Somogyvârira.

Édesapja halâla utân a csalâd felkôltôzôtt Budapestre. 1913-ban,
érettségije utân, Somogyvâri ùjsâgirôi pâlyâra lépett. A tehetséges
fiatal ùjsâgirônak a szerkesztôség irôasztala mellett eltôltôtt békés
napjai rôvidek voltak. 1914 nyarân a nagy vihar ôt is magâval ragadta.
A vilâghâborù kitôrésekor a 19 éves fiù ônként jelentkezett katonânak.
Négy bâtyja utân, akik kôziil kettô hivatâsos tiszt volt, ô is hamar ki-
keriilt a harctérre. Galicia, Voihynia, a Doberdô és a Gorlize-i fennsik
lôvészârkai a kôvetkezô 4 évben tipikus frontkatonâvâ nevelték. A
nagy ôsszeomlâskor, 1918 ôszén, ezrede roncsaival hazakeriil ô is
Budapestre. Itt éri meg Kùn Béla Tanâcskôztârsasâgât. Részt vesz az
1919-es jùniusi ellenforradalomban, de ennek meghiùsulâsa utân pâr
hétig bujdosâsra kényszeriil a kommunistâk bosszùja elôl. A Tanâcs-
kôztârsasâg bukâsa utân a nemzeti hadsereg tagja lesz. Csak amikor az
utolsô hullâmok is elûltek hazânk felett, veti le az egyenruhât és tér
vissza eredeti hivatâsâhoz, a szerkesztôség irôasztala môgé. De szivé-
ben mindvégig a harcos frontkatona marad. Habâr pâlyafutâsa
magasan ivelô, de élete a két vilâghâborù kôzôtt mégis olyan tipikus,
"két pogâny kôzt egy hazâért" harcolô magyar, tragikus sorsa marad.
Nemsokâra a Magyar Tâvirati Iroda, az MTl osztâlyvezetôje lesz.
1928-ban, amikor a râdiô mindig jelentôsebb szerepet kap a
tômegkommunikâciôs eszkôzôk terén, elôszôr a Magyar Râdiô iro-
dalmi osztâlyânak helyettes vezetôje, majd igazgatôja lesz.

Elsô vilâghâborùs kitiintetései alapjân 1929-ben nyer felvételt a
Vitézi Rendbe.

Habâr 1920 ôta tagja az Ébredô Magyarok Egyesûletének, csak
1935-ben lép be aktivan a magyar politikai életbe, a csomai vâlasztô-
kerulet kormânypârti képviselôje lesz. Mint politikus, elôszôr Gômbôs
Gyula hlve volt. Késôbb, amikor mindig nyilvânvalôbb lett, hogy



Magyarorszâg a Harmadik Birodalom oldalàn nem tud kimaradni a
mâsodik vilâghâborùbol, mert mint egykori frontkatona, ismerte a
Mboni borzalmait és ettôl akarta megkimélni a nemzetet, grôf Teleki
Pâlt tâmogatta héborùellenes politikàjâban.

Annak ellenére, hogy soha nem tagadta le német szarmazâsât,
eskiidt ellensége volt Hitlernek és a nemzetiszocialista Németorszâg-
nak. Ezt az ellenszenvét soha nem rejtette véka alâ, ezért nem sokkal
azutén, hogy 1944. mârcius 19-én a német csapatok megszâlltâk
Magyarorszâgot, a GESTAPO elfogta és elhurcolta a mauthauseni
koncentrâciôs tâborba, ahol akkor szémos, neves osztrâk politikust is
fogva tartottak. Mauthausenbôl 1945 tavaszén a Németorszâg felôl
elôrenyomulô amerikai csapatok szabaditottâk ki. Tulajdonképpen
ekkor kezdôdtek élete legtragikusabb évei. Ô is, mint a két vilâghâborù
kôzôtti magyar kôzélet szémos képviselôje, polgéri személyek és
magas rangé katonâk, akiket a németek nemzetiszocialista-ellenes,
magyar érzelmeikért fogtak le és hurcoltak el, ùgy vélte, hogy most a
hâborù befejezése utân mint politikai fogoly, nyugodtan hazatérhet és
ùjra elfoglalhatja régi helyét az ùjjâépûlô orszâg demokratikus kôzéle-
tében. Amiben mindannyian, igy Somogyvâri Gyula is tévedett: az
orszégot nem a felszabaditô, hanem a leigézô Vôrôs Hadsereg és a
Moszkvâbôl a hatalomâtvételt illetô kész tervekkel hazatért magyar
kommunista csatlôsaik tartottak megszéllva. Éppen ezért az 1943 elôtti
magyar kôzéletnek csak azok a személyiségei kaphattak az ùj Magyar-
orszégon ideig-ôrâig vezetô szerepet, akikrôl a moszkvai elvtârsak
biztosak voltak, hogy eljâtszék a hatalomâtvételiikhôz sziikséges szere-
pûket. Vitéz Somogyvâri Gyula nem tartozott ezek kôzé a személyek
kôzé, mert amilyen ismeretes volt a németek elôtt nemzetiszocialista-
ellenes beallitottsâga, ugyanùgy ismerték hazank ùj urai feltétlen
szovjetellenes beâllitottségât is. Igy hazatérése utân, az âldemokratikus
magyar kormânyok idején sem térhetett vissza régi âllâséba a Magyar
Râdiôhoz, de az ùj politikai lapoknâl sem kaphatott âllâst. Igy végiil
egy katolikus egyhâzi lap munkatârsa lett.

1948-ban, a kommunistâk végleges hatalomâtvétele utân, végleg
eltiltottâk az irâstôl. 1950-ben a ÀVO lefogta és a kistarcsai gyûjtô-
tâborba szâllitotta. Itt a tôbb éves fogsâg, a fizikai és lelki kinzâsok,
megalâztatâsok, kikezdték egészségét. 1953 elején olyan sùlyosan
megbetegedett, hogy rabtartôi kénytelenek voltak beszâllitani a buda-
pesti rabkôrhâzba. Februâr 12-én, a szâllftâs kôzben a rabszâllitô
kocsiban rejtélyes kôriilmények kôzôtt hiaït meg. Egyes hirek szerint
ôrei a kocsiban agyonverték. Mindenesetre Budapestre csak holtteste
érkezett meg. Ô is egyike azoknak a szémos tragikns sorsù magyarok-



nak, akiknek szenvedéséért, halâlâért soha senki sem bûnhôdik. Az
1990-es rendszervâltés utân mâr az Antall-kormâny elszalasztotta,
hogy kivizsgâljâk a volt politikai foglyok iigyeit és a szenvedésûkért,
halâlukért felelôs, még élô személyeket bîrôsâg elé âllîtsâk és legalâbb
megbélyegezzék. A mostani kormâny pedig biztosan nem teszi meg
ezt.

Irôi tevékenysége - az ùjsâgiréson kiviil - 1920 és 1945 kôzott sok-
rétû és szînes volt. Mér 1920-ban megjelent "Gyûjtogatàs" clmû elsô
gyûjteményes kôtete. Ezt tôbb kôltemény-kôtet, elbeszélés, szlnmû és
"A fejedelem stafétâja" clmû" (II. Râkôczi Ferenc korâbôl) iÇùsâgi
regény kôvette.

Verses kôtetei: "Virrasztô a kôdben", "Éjfél utân", " Gyûjtogatàs",
"Idôk sodrâban", "Ûj versek".

Szinmûvev. 'A virâgember", "Utolsô szâmycsapâs", "A fiù nem
iithet vissza".

Elbeszélése: "A dal, amelyet nem daloltak végig".
A harmincas években mûfajt vâltoztat és âttér a regényirâsra. A

nagykôzônség elôtt regényei tették ismertté és kedveltté. - Elsô
regényei kôzé tartozott "A vàros meg a sàrkàny", a hûséges vâros,
Sopron kôzépkori regénye a XII. szâzadbôl. 1935-ben jelenik mag "A
Rajna kôdbe vész" clmû regénye, 1936-ban "Ès mégis éliink" Nyugat-
Magyarorszâg, a mai Burgenland elcsatolâsâval kapcsolatos esemé-
nyekrôl.

Ma, amikor mindnyâjan a kôzôs, nagyEgyesult Eurôpa felé hala-
dunk, anélkul, hogy ezzel ùj teriileti igényeket tâmasztanânk mas
nemzetekkel szemben vagy sérteni akamânk mâsok nemzeti érzékeny-
ségét, a mindenkit megilletô egyforma jogok alapjân, râ kell mutat-
nunk egyes tôrténelmi tényekre. - Az 1921-es nyugat-magyarorszâgi
felkeléshez a példât a jogos és eredményé's I9I9-I920-as karintiai el-
hâritô harcok és népszavazâs szolgâltatt^, amikor az osztrâkok jogo-
san keltek fel Karintia Szlovéniâhoz tôrténô elcsatolâsa ellen. Ezekben
a harcokban végiil nem csupân a karintiai honfiak kiizdôttek, hanem
részt vettek benne a tôbbi osztrâk tartomâny fiai is, kôzôttuk dr.
Kôrner vezérkari ezredes, késôbb tabomok, majd 1945 utân Bées fô-
polgârmestereés I95I-tôI Ausztria kôztârsasâgi elnôke is. Az eredmé-
nyes elhâritô harcok folytân Ausztria elérte, hogy a Wilson elnôk âltal
hirdetett "népek ônrendeikezési joga" alapjân 1920-ban Karintiâban
népszavazâsra keriilt sor, amelyre kulfôldrôl is szâmos karintiai tért



haza. A népszavazâs eredménye folytân Karintia nagy része Ausztriâ-
nâlmaradt.

Az 1921-es eseményeket szâmos osztrâk irô és tôrténész osztrâk
szempontbôl vizsgâlja és méitatja. Ezért 74 év mùltéval adjuk meg
Somogyvârinak is a jogot, hogy a sziilôfoldje kôriil akkor kialakult
eseményeket magyar szempontbôl vizsgâlhassa. Az elmùlt évtizedek-
ben az osztrâk tôrténelemîrâsban az 1921-es nyugat-magyarorszâgi,
illetve burgenlandi elhâritô harcokat, a magyarok részérôl szâmos
esetben kôzonséges bandaharcoknak titulâltâk. Ha a karintiai elhâritô
harcok résztvevôit jogosan osztrâk nemzeti hôsôknek tartjuk, legyiink
olyan târgyilagosak és lovagiasak és adjuk meg az egykori nyugat-
magyarorszâgi felkelôknek azt a Jogot, hogy ôk is nemzeti hôsôk
voltak, akik sajât hazâjuk, Magyarorszâg érdekeiért szâlltak sikra és
szâmos esetben ezért felâldoztâk fiatal életùket is. Ugyanilyen nemzeti
hôs volt azonban minden osztrâk csendôr és katona is, aki ezekben a
harcokban a mâsik oldalon Ausztria érdekeiért harcolt és vesztette
életét.

A legnagyobb sikert Somogyvàri Gyula két nagy regény trilôgiâjâ-
val érte el. Az elsôben az I. vilâghâborùs harctéri élményeit iija le.
Ezek az élmények, amelyekben nem szépiti a hâborùt, hanem bemutat-
ja annakborzalmait is, csak éppen azok szemével, akik ténylegesen a
fronton élték ât mindezt és nem mâsok elbeszéléseibôl vagy valami
formâban tendenciôzus tankônyvekbôl s&îrzett tudâsuk alapjân tudjâk
visszaadni mind azokat az érzéseket, amelyek akkor sziviiket, lelkiiket
foglalkoztattâk, jelentôs befolyâssal voltak a fiatal Somogyvàri Gyula
egyéniségének kialakulâsâra. Nem szabad elfelejtenunk, hogy 1918-
ban, a hâborù befejezésekor, Somogyvàri mindôssze 23 éves volt. A 4
harctéri év alatt - szâmos mâs târsâval egyiitt - mint fiatal ember és
tiszt tôbb szâz ember életéért és egészségéért volt felelôs.

Trilôgiâjânak elsô kôtete: "Viràgzik a mandula", 1937-ben, a
mâsodik kôtet: "Ne sàrgulj fiizfa", 1939-ben, a Yiaimaà.ïk "Ès Mihâly
harcolt", 1940-ben jelent meg. Ezekben az években kônyvei a kor
magyar irodalmânak legsikeresebb, legtôbbet olvasott mûvei kôzé
tartoztak. A mai nyelven azt mondanânk rôluk: "bestseller"-Q\i voltak.

Az elsô trilôgiâjânak a sikere serkentette az 1848-49-es magyar
szabadsâgharccal foglalkozô mâsodik regény trilôgiâjânak megirâsâra.
Ennek elsô kôtete: "A pirossapkâs kislâny", 1941-ben, a mâsodik: "A
hadtest hû marad", 1942-ben, a harmadik.- "A katonacsillag megfor-
dul", 1944-ben keriilt kiadâsra. Ez az oka aimak, hogy ezt a mûvét a



korabeli olvasô kôzonség mâr kevésbé ismeri, mint az elsôt. Magyar-
orszâg akkor màr belépett a II. vilâghâborùba, sôt a harmadik kôtet
megjelenésekor pedig hazânk nem sokâra kôzvetlen hadszlntérré vâlt.
Az olvasôkat akkor egészen mâs témâk, 1944 ôszétôl meg a puszta
tùlélés foglaikoztatta. 1945 utân Somogyvâri kônyvei otthon indexre
keriiltek. Pusztân a tény, hogy egy példânyt a gyakori hâzkutatâsok és
egyebek sorân megtalâltak valakinél - foleg a kommunista rezsim elsô
évtizedeiben - tôbb éves bortônt, zakiatâst jelenthetett az illetô
szâmâra, de a Kâdàr uralom alatt sem szolgâlt elônyére. A tulajdono-
sok, fôleg 1956 elôtt, igyekeztek ezektôl és hasonlô mûvektôl
megszabadulni.

1990 utân ugyan par kôtetet ùjbôl kiadtak belôliik, de Somogyvâri
neve akkor mâr teljesen ismeretlen volt a magyar olvasôkôzonség 1945
utân felnôtt rétegeinél, mondanivalôjât, izzô hazaszeretetét pedig
csupân a 60 évesnél idôsebb korosztâlyok értették meg, mert a fiata-
labbaknâl sziikségszerûen az elmùlt 45 év hamis tôrténelemtanitâsa és
szemiélete folytân hiânyzott a megfelel4.tôrténelemtudâs, a magyar
ôntudat és a nemzeti érzés ehhez.

Somogyvâri Gyula ôsszes regényét eiôszôr mint fiatal, 13-14éves diâk,
késôbb mint meglett ember olvastam. Mindkét alkalommal nagy
élményt jelentettek szâmomra.

Vitéz Somogyvâri Gyula nem csak kivâlô irô, de kivâlô szônok is
volt. A Magyar Râdiôban szâmos alkalommal, mint karâcsonykor,
nemzeti tirmepeinken, elmondott beszédei - foleg amikor ezekkel az
elszakitott teriileteken élô honfitârsainkhoz szôlt, beimiik akart ùj
életet kelteni, felrâzni ôket aléltsâgukbôl - szîvbe markolôk voltak. Bâr
ma is lenne egy Somogyvâri Gyulânk, aki lelket veme az elanyâtlano-
dott, lelkileg és szellemileg eltespedett, hatârokon beliili és kiviili
magyarsâgba.

Otthon élô csalâdja, foleg imokâi és dr. Galambos Ireneus OSB.,
alsôôri plébânos kezdeményezésére - sziiletésének 100. évfordulôja
alkalmâbôl - a kôvetkezô hetekben az illetékes osztrâk és magyar
szervek emléktâblât lepleznek le sziilôfalujâban, Fiilesen-Nikitschen,
hogyezzel rôjâk le késôi kegyeletiinket korunk nagy magyar publicisz-
tâja, irôja és vértanù politikusa elôtt.

A Burgenlandi Magyar Kultùregyesiilet, a Somogyvâri Emlékbi-
zottsâg, a Vitézi Rend, a soproni Scarabanciacserkészcsapat, valamint
a kismartoni magyarsâg, a Honvéd Hagyomânyôrzô Egyesiilet képvise-



loi 1995. mâjus 20-ân rôttak le kegyeletiiket Fiilesen (ma Nikitsch,
Burgenland), vitéz Somogyvàri Gyula sztilôfalujaban.

Mivel Filles lakosséga mâr évszâzadok ôta tùlnyomôan horvât
nyelvû, az ûnnepség a kôzség rômai katolikus temploméban - amelyet
zsûfolàsig megtôltôtt a falu lakossâga, valamint az ûnneplô kôzônség -
magyar és horvât nyelven célébrait szentmisével kezdôdôtt. A szentmi-
sét dr. Stupits Leô kanonok, a burgenlandi horvâtok pùspôki megbi-
zottja, dr. Galambos Ireneus OSB., alsôôri plébânos és a fulesi rômai
katolikus egyhâzkôzség plébânosa mutatta be.

Az ûimepségen jelen volt vitéz Somogyvàri Gyula Mùnchenben
élô leânya, valamint Budapesten élô unokâi.

A szentmisét kôvetôen keriilt sor a Zichy-kastély bejâratânâl
elhelyezett emléktâbla beszentelésére, leleplezésére és megkoszorùzâ-
sâra. A beszentelést dr. Stupits Leô kanonok végezte. A Vitézi Rend
koszorùjât vitéz Fermes Làszlô ny. rep. ômagy és Mag. vitéz Csoknyai
Péter tb. székkapitâny helyezték el az emléktâbla alatt.

Este 8 ôrakor a kôzséghâza nagytermében emlékgyûlést rendeztek.
Az emlékgyûlés zenei alâfestését a kôzség horvât tambura zenekara és
kôrusaszolgâltatta. Mag. vitézCsoknyai Péter ùrmepi beszédben emlé-
kezett megvitéz Somogyvàri Gyula életérôl és munkâssâgârôl.

Az emlékgyûlés utân - a lakossâg kôzremûkôdésével - a kôzség
polgârmestere fogadâst adott az uimepség résztvevôinek.

Gyôiy Géza (Budapest):

MAGYAR TRAGÉDIA A DUNA-MEDENCÈBEN
VAN-EKIÛT?

Batu kân, Szulejmân, Habsburgok, Kolonics, Neoacquistica
Commissio, Oktôber 6, Trianon, 1945. âprilis 4, Pârizs, 1956. nov. 4,
Ceasescu, Meciar, Milosevics; mérfôldkôvei a tragédiâknak.

Tôrténelmi ismeretek nélkiil nincs nemzeti hivatâstudat, de még
nemzeti ôntudat sem, sem célratôrés, mert az utôbbinak dinamikâjât az
elôbbiek szolgâltatjâk. A fennmaradâs évezredes tôrvénye: ismerd meg
ônmagadat. A kôzôsségben élô embert erre a tôrténelem tanitja meg,
amely megmutatja, hogyan lettunk azzâ, amik vagyunk. A nép, amely
ezt a tôrvényt nem tiszteli, elpusztul, felszivôdik azoknak a népeknek a
soraiba, amelyek ezt a tôrvényt betartjâk.



Mindezeken kiviil a tôrténelem az egységesûlés és a felbomlâs
folyamaténak làncolata. Ezt bizonyitjâk a vilég kiilônbôzô részein ma
is végbemenô vâltozâsok. îgy egyrészrôl^.Szoyjetuniô és egyes utôd-
àllamok szétesése, mâsrészrôl Nyugat-Eurôpa egységesiilése, amely
majd megvalôsul, elôszôr gazdasagilag, késôbb politikailag. Ezenkiviil
ezt példâzza Kanada-Amerika-Mexikô gazdasâgi egyezménye.

A technolôgiai forradalom hihetetlenûl csôkkentette a népek kôzti
tâvolségot, elômozditva egymàs megismerését, jelentôsen enyhitve
egymâs elleni ellenszenviiket. Etirôpâban az uralkodô irânyzat nem
bomlést mutai, hanem inkébb regionâlis és kontinentâlis egységesii-
lést. Gondoljunk csak az Eurôpai Uuiôra és més hasonlô szervezetekre.

A XIX. szâzad elejétôl a francia forradalom eszméinek hatâsâra
gyengiilôvallésos hit helyébe jô részben a nacionalizmus lépett, amely
idôvel sokszor sovinizmussâ torzult. Nacionalizmus volt az inditôoka a
napôleoni hâborùknak, a krimi hâborùnak, a firancia-porosz
hâborùnak, az orosz-japân hâborùnak, a balkâni hâborùknak, és az
elsô vilâghâborùnak, fuszerezve câri pânszlâvizmussal, amikor a
gyôztes antantnak sikeriilt Kôzép-Eurôpât balkanizâlni ahelyett, hogy
a Balkânt eurôpizâlta volna. A mâsodik vilâghâborù utân a
szovetségesek a pârizsi békeszerzôdésben megismételték a tianoiù
békeszerzôdés végzetes tévedéseit, amely egyrészrôl Nyugat tudatlan-
sâgânak és a francia bosszùâllâsnak a kôvetkezménye volt, mâsrészrôl
a csehek, românok és szerbek vezetôinek - akikhez csatlakoztak a ma-
gyarok szôvetségesei az osztrâkok - soviniszta terûletszerzési étvâgya.

A magyarsâg viszontagsâgos, a gôrôg sorstragédiâkhoz hasonlô
tôrténelme sorân eljutott a lenni vagy nem leimi kényszerhelyzetébe.
Az elmùlt negyven év lelki és szellemi sajâtossâgokat elkorcsositô
bolsevista uralma a nihilizmus ùtvesztôjébe sodorta a nemzetet, képte-
lenné téve nagyobb erôfeszités kifejtésére, amint ezt a legutôbbi
vâlasztâsok bizonyitjâk, akkor, amikor erre a legnagyobb sziikség
lenne, hogy megvédje a csonkân maradt orszâgot soviniszta
szomszédai tâmadâsaitôl és biztositsa a megszâllt teriileteken élô
magyarsâg legelemibb emberi jogait. A helyzetet még sùlyosbitja a
liberâl-bolsevista "magyar" kormâny teriileti ôncsonkitâst folytatô
politikâja. Lâsd az ukrân-magyar és szlovâk-magyar alapszerzôdé-
seket.

Mivel a jelenlegi "magyar" kormâny nem hajlandô képviselni és
védelmet nyùjtani a megszâllt teruletek magyarsâgânak a Felvidéken,
Kârpâtaljân, Erdélyben és a Délvidéken, hasonlôképpen nem tôrekszik
a csonkaorszâg szomszédaival egy méltânyos egyezmény megkôtésére.



eltekintve a joglemondô alapszerzôdésekrôl, îgy az emigraciôra hârul a
feladat, hogy e sorsdôntô kérdések megoldâséra tôrekedjék.

De hogyan?

A megszâllt teriiletek magyarsagânak jogvédelmét sikerrel tudnâ
ellàtni az UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organization,
amely 1991. februâr 11-én alaloilt azzal az céllal, hogy pôdiumot
biztosîtson azoknak a nemzeteknek, nemzeti kisebbségeknek, népek-
nek, ôslakosoknak és olyanok szâmâra, akiknek nincs képviseletiik a
nemzetkôzi fôrumokon, mint az Egyesûlt Nemzetek Szervezetének 43
tagja van, akik 100 milliô embert képviselnek. Tôbbek kôzôtt a Româ-
niai Magyarok Szervezete is tagja a KNNSz-nek, amelyrôl Tôkés
Làszlô piispok torontôi ittlétekor kedvezôen nyilatkozott. Az UNPO
fôtitkârséga Hâgàban, Hollandiâban van, egyik koordinâlô képviselete
Washington DC-ben, a mâsik Tartuban, Esztorszégban székel. Az
UNPO lehetôséget ad tagjainak, hogy felvegyék a kapcsolatot nemzet
kôzi szervezetekkel az Egyesûlt Nemzeteket bezârôlag, valamint
biztositja a sajtô nyilvânossâgât. Kûszobon allô ôsszeûtkôzések esetén
megelôzô diplomâciai eljârâst foganatosit, „

Mindezek a lehetôségek alkalmul szolgàlnak arra, hogy a kisebb-
ségi sorsban élô magyarok sérelmeit a nemzetkôzi fôrumok tudomâ-
sâra hozzuk és azok orvosiâsét kéijûk a Magyar Nemzeti Vilàgtanâcs
vagy bârmely mâs szervezet ûtjén, amely megbizast kéme a megszâllt
teriileteken mûkôdô magyar szervezetektôl képviseletûkre a nemzet
kôzi fôrumokon.

A csonkaorszâg fennmaradâsânak érdekében sziikséges, hogy a
kômyezô népekkel megegyezésre jussunk. Ez a lehetôség sovinizmussâ
torzult nacionalizmusuk âmyékaban nem reményt keltô. Ennek elle-
nére meg kell kisérelnûnk kapcsolataink javitâsât. A mai vâlsâgos
helyzet fenntartâsa nem érdeke sem nekûnk, sem nekik, de még
Nyugat-Eurôpânak és Amerikânak sem, ami kétségtelenûl nyilvân-
valôvâ vâlt NATO meggyôzô boszniai békefenntartô beavatkozâsâval.

Elsô lépésként a cseh-lengyel-magyar konfoderâciô megkôtése
volna szûkséges, amit egyrészrôl az UNPO ùtjân szorgalmazhatnak,
mâsrészrôl a csehek és lengyelek amerikai orszâgos szervezetei révén.
Egyidejûleg ezzel a tevékenységgel az otthoni kôzvélemény meggyô-
zése volna szûkséges a politikai szinkép jobboldalén allô otthoni
politikusok bevonâsâval, amire a tervezett konfoderâciô mâsik két
tagjânak amerikai szervezeti vezetôit is felkéménk.

Konfbderâciô, âllamszovetség, foderâcié, szovetséges àllam



Az âllamszovetségek, konfôderéciôk erônyerés, szorosabb egyiitt-
mûkôdés, egy fenyegetô ellenséggel szemben védelmi szempontbôl
alakultak, az alkotô âllamok autonômiâjânak megtartâsâval. A gôrôg
vârosâllamok alakitottak ilyen âllamszovetségeket, ugyancsak az
etruszkok, kezdetben a rômaiak, majd késôbb a XII. szâzadban az
itâliai és német vârosok. Az ùjkorban példa erre a svâjci âllamszovet-
ség, amely I848-ig tartott és az Egyesûlt Âllamok I78I-tôl I788-ig.
Mindkét âllam a jelzett idô utân szôvetséges âllammâ alakult ét. Az
âllamszovetségek rendelkezései csak a tagâllamokat illetik, de nem az
egyéneket.

Az osztrâk-magyar dualizmus egy kompromisszum volt a kôzpon-
tositott és a szôvetséges âllam kôzôtt. Az âllamszôvetség tagâllamai
megtartjâk szuverénitâsukat. Ezzel szemben a szôvetséges âllam egy
olyan csoportja az âllamoknak, amelyben a szuverénitâs megosztôdik a
szôvetségi és tagâllamok kôzôtt. A szôvetséges âllam alkotô âllamai
nem valôdi âllamok, mert nem hagyhatjâk figyelmen kiviil a szôvet
ségi alkotmânyt, nem érvénytelenithetik a szôvetségi tôrvényeket és
nem folytathatnak ônâllô kûlpolitikât. Ilyen szôvetségi âllamok: az
Egyesûlt Âllamok, Svâjc, Kanada, Ausztrâlia, Belgium, Brazilia,
Cyprus, Németorszâg, India, Olaszorszâg és Ausztria.

Az âllamszôvetségnek vagy szôvetséges âllamnak a felépitési
folyamata nem abbôl âll majd, hogyelûtô részeket egyesitunk vagy egy
kôzakarattal létrejôtt egészet részeire bontunk vagy meglazfttmk,
hanem hogy egy természetszerûen ôsszetartozô egészet, amelyet a
tudatlansâg, a bosszû és a soviniszta micro etatizmus, azaz a volt kis-
antant kisâllamosdisâga szétrombolt, egységesitiink, ùjra egésszé
teszûnk. A fôderalizmus nem egy élettelenmerev minta, egyszabvâny,
hanem egy élô folyamat, ahol rend uralkodik a szabadsâg felâldozâsa
nélkùl azon âllamok kôzôtt, amelyek nem hajlandôk egymâsba
olvadni, de felismerték azt, hogy egyesûlniûk kell fennmaradâsnk
érdekében.

A legtôbb âllamférfi és politikai gondolkodô békés egyûttmûkôdés
és foderâciôs vagy konloderâciôs megoldâs szûkségét hangsùlyozza.
Tôbbek kôzôtt a cseh Palacky, a horvât Ostrozinsky, a magyar Wesse-
lényi, Teleki Lâszlô, Széchenyi, Deâk, EôtVôs Jôzsef, Kossuth, Klapka,
a român Popovici, Kâroly kir^y, Ottô foherceg, Turr, Teleki P^, a
szlovâk Hodza Milân. Azonban Bées és kulônôsen Ferenc Jôzsef
ellenâlltak minden kisérletnek, amely a kettôs monarchiât tôbb
nemzetiségû rendszerre kivânta âtalakitani. A birodalom felbomlâsa
utân Csehszlovâkia, Jugoszlâvia és România megalakitottâk a kis-
antantot. Megalakitâsânak egyetlen oka volt, hogy védelmi rendszert



biztosîtson a megcsonkitott Magyarorszâg reviziôs igényeinek meg-
valôsitâsa ellen. A kisantant nem volt szovetségi szervezet, sem kon-
fbderâciô, hanem lényegében katonai szôvetség, amely sohasem tudott
pozitiv szerepet betôlteni.

Az otthoni, valamint az emigrâciôban levô Duna-medencei poli-
tikusoknak fel kell ismemiùk Kossuth, Masaiyk, Maniu, Jorga, Radie,
Benes és mésok végzetes mùltbeli tévedéseit.

A leckét meg kell tanulniuk, hogy egy nemzetiségekkel tarkitott
teriileten nem lehet homogén nemzetâllamot alakiiani és fenntartani
anélkiil, hogy sùlyos kârokat és sérelmeket ne okoznénak milliô és
milliô nemzeti kisebbségnek és azt, hogy a cseh, szerb és roman
politikusok râduplâztak az 1914 elôtti magyar âllamférfiak tévedéseire.
Kôzép-Eurôpa fôderalizâciôjânak célja az, hogy kibékitse a nemzeti-
ségeket a szorosan ôsszefuggô teriiletek kôzti gazdasâgi és politikai
hatârok jelentôségének lényeges csôkkentésével.

A megbékélés hivei

A Curiel Nationalban a Liberâlis Part fïatal szarnyànak elnôke,
Horia Rusu tôbbek kôzott ezt nyilatkozta: "Létezik Roméniéban
nemzetiségi kérdés? Hatârozottan igen. Azok az erôk, amelyek ennek
ellentmondanak, nemzetellenesek. Ebbôl a szempontbôl a româniai
magyarok véleményûkkel "romànabbaknak" bizonyultak a românok-
nâl".

Grôza Péter, România miniszterelnôke 1945-59-ig, a magyar-
român békés egyiittélés ûgyét szolgâlta. "Nekiink, romànoknak
szakasztott olyan érdekiink a kettônk barâtsâga, mint a magyaroknak".

Hlinka pàter îgy nyilatkozott: "De<- hârom hônap niûlva, sôt
mondhatni valôjâban hàrom hét mûlva fellebbent a fàtyol. E rovid idô
alatt tôbbet szenvedtiink a csehektôl, mint a magyaroktôl ezer év alatt.
most mâr tudjuk: Extra Hungariam non est vita. Mi egyiitt élttink a
magyarokkal ezer éven àt és a tradicionàlis kôtelékeket orszàgaink
fekvése is erôsiti. Minden szlovàk folyô a magyar Alfôldfelé folyik és
minden utunk a magyarok nagy vârosa, Budapest felé vezet. Mig
Prâgàtôl a Kàrpàtok àltal képzett gàt vàlaszt el bennunket. Benes egy
becsvàgyô csibész, aki még a lengyel Teschent is el akarja nyelni".
Amit Benes meg is tett.

Az aktîv szlovék nacionalizmus a szlovâk értelmiség tôredékére
szoritkozik. Frantisek Palacky, a legnevesebb cseh tôrténész szerint, ha
az orsztrâk birodalom nem létezne, fel kellene talâlni, mert Ausztriâ-



nak kis kôztarsaségokra valô felosztâsa kivâltanâ a német és orosz
imperializmus tâmadâsât.

Milan S. Durica szlovak professzor szerint: egy ilyen ezeréven ât
folytatott magyarizâlàs etnikailag egész biztosan megsemmisîtette
volna a szlovâksàgot, hogy ez nem tôrtént meg, annak tulajdonîthatô,
hogy a magyar kiràlysâg alapvetôen egyenlô elbànàst biztositott
minden polgàrànak, a latin kultùra elsajàtitàsâra.

1918. december 1-én kikiâltottâk a hârom sziâv nép Uniôjât, amit
a horvâtok és szlovének nehéz sziwel fogadtak el, mert féltek a szerb
tùlsûlytôl. Ez jutott kifejezésre Ante Trombic memorandumâban:
"Népûnknek semmi bizalma nincs az ilyen demokrâcia-ellenes kor-
mânyban. A civilizéciô szempontjâbôl a mi orszâgaink, Ausztria-
Magyarorszâgon sokkal elôbbre vannak, mint Szerbia és nem lesznek
hajlandôk alâvetni magukat egy olyan kormânynak, amely nem éri el
az ô szintjûket.

Kérlelhetetlen népirték

A Duna-medencei âllamszovetség létrejôttének nyilvânvalô hâtrâl-
tatôja véres dicsôségét visszavâgyô Oroszorszâg és csatlôsa, Szerbia
lesz. Eddig a pénszlâv dinoszaurusz a- fiancia revâns tâmogatàsât
élvezve kénye-kedvére taposta a Nyugat allai fennen hirdetett emberi
jogokat. Ûjabban vilaguralmat a marxizmus embertelen ideolôgiâjâval
és eszkôzeivel megvalôsitani képtelen orosz imperializmus liberal-
bolsevista vezére csôdtômegén vodkâzva azon fâradozik, hogy a
nyugati félteke tovarisainak segitségével ùjra betôqôn Kôzép-
Eurôpâba, aminek megvalôsitését a december kôzepén tôrténô parla-
menti vâlasztésok eredménye dônti majd el.

A délvidéki magyarség megmaradasànak egyetlen lehetôségeként
Sisa Istvàn, a Nemzet hatârok Nélkiil clmû tôrténelmi mû szerzôje
javasolja egy teriileti kompromisszum megkôtését a szerbekkel, ami a
Ferenc-csatomâtôl északra egy széles sâv autonôm teriiletté nyilvâni-
tâsât jelentené, amit most a Dayton, Ohioban megkôtôtt horvât-
bosnyâk-szerb békeszerzôdés tesz kiilônôsen idôszerûvé, tekintettel
arra, hogy a szerbek balkâni hegemôniâja leàldozôban van. Ezt a
megâllapitâst az a tôrekvés tâmasztja alâ, amely a szerbek népirtâsat,
héborûs bûnôsségét és az emberi jogok lâbbal tiprâsât, illetve aimak
megbtintetését egyre gyakrabban és hatârozottabban stirgeti nemzet-
kôzi kôrôkben. Ugyarmyira, hogy Karadzics boszniai szerb vezetô és
Mladics tâbomok kijelentették, hogy hajlandôk lemondani, ha a hâgai
nemzetkôzi birôsâg elejti az elleniik emelt vâdakat. A Dayton-i



egyezmény értelmében; hâborùs bûnôsôk nem viselhetnek kôzhivatalt,
îgy nem kell lemondaniuk.

Status quo megvâltoztatàsa pragmatikusan

Ami legjobban jellemzô a mai vilâgra, az az a szakadék, amely a
technikai problémâk megoldésàt lehetôvé tevô modem tudomânyos
môdszereink és a nemzetkôzi kérdéseink elavult megoldâsa kôzôtt
tàtong. A nemzetkôzi szolidaritas messze môgôtte ballag az anyagi
haladâsnak. Mi hâromnegyed évszézada tôreksziink hazânk teriileti
status quôjânak a megvâltoztatâsâra idejétmùlt môdszerekkel és
elméletekkel. Kiséreljûk meg ez alkalommal ugyanazt a célt elémi
pragmatikus ideakkal és eszkôzôkkel. Legyiink egyszer mâr a siker
népe és nem letûnt eszmék tragikus éldozata. Cseréljiik fel az elbukott
hôs képletét az ùj honszerzés reâlis tervével.

Egyesek a fôderalizmus, mâsok a Szent Istvân-i Magyarorszâg
mellett foglalnak âllâst s némelyek belenyugodtak a status quôba. A
kérdés az, mit lehet megvalôsitam most, nem tiz vagy ôtven év mùlva,
amikor mâr nem lesznek magyarok. Kérdés az is, mit lehet tenni a
siker reményében és a felelet nem lehet âlmodozas, sem irreâlis
bizakodâs, hanem csak a helyzet reâlis felmérése és a cselekvés. Ezaz,
amit elvâr tôlunk az otthoni magyarsâg és ez a fiatalsâg, akik
elfogadva meghivâsunkat, Adyval egyiitt kérdik tôlunk; "Szabad-e
Dévénynél betômi, ùj idôk ûj dalaival?" És ez a fiatalsâg feleletet vâr
tôlunk, lassan kiôregedô szâmûzôttektôl, nem holnap, nem holnap-
utân, hanem ma!

vitéz Zâszlôs-ZsôkaGyôrgy:

TOSZKÀNAIHARANGOK
Az itâliai félsziget ôslakôi, a leginkâbb etmszk néven ismert nép,

része volt annak a Kaukâzus-Kaszpi-tengeri fehér fajù ôshazânak
térségébôl nyugatra és keletre kiindult népvândorlâsnak, amely mâr
jôval a jégkorszak légmezôinek eltakarodâsa elôtt, még a Felsô-
Paleoliticum végén megindult, s amely mintegy harmincezer éwel
ezelôtt elérte az Atlanti partokat, ahol a Cromagnon-i és egyéb
Pireneusi barlangokban megtalâlt karcolataiban és festményeiben
hâtrahagyta jelenlétének és mûvészetének nyomait. Ez a népvândorlâs
sziikségszerûen âtvonullt a Duna-Kâipât-medencén is, ahol egy
tekintélyes része véglegesen megtelepedett és megalapozta a térség
ôskultùrâit, egy mâsik része pedig az alpesi hâgôkon ât megtalâlta az
utat Itâlia felé és leereszkedett a Po és annak szâmos mellékfolyôja



vôlgyébe, idôvel pedig, a Kr.e. elsô évezred fordulôjâra birtokba vette
és benépesitette az egész félszigetet.

Ebben az idôszakban az ôkori - a mezopotâmiai sunur és az
egyiptomi - magaskultùrâk mâr ôsszeomlottak a civilizâciô hatârain
kivul rekedt semitâk tâmadésainak pergôtûzében, a szintén fejlett
Egei-tenger szigetvilâgânak hasonlôképpen fejlett kultùrâjât pedig
Kr.e. 1100 kôriil szétverték az északrôl érkezô, foleg germân fajù,
civilizâlatlan tôrzsek, amelyek az elkôvetkezô évszâzadok folyamân
azutân keveredtek a mediterrâni ôslakossâggal és àtvették azok ôsi
kultùrâjât. Késôbb ebbôl a keveredésbôl alakult ki a gôrôg néven
ismert ùj nép és ùj kultùra, âm érkezésiik idején - Itâlia kivételével - az
egész mediterrâni térségben is felborult a régi rend. A gôrôgok
tôrténetében is "sôtét komak" nevezett, hârom évszâzados homâly
borult a régi magaskultùrâk romhalmazâra, amely sôtétségben Etruria
volt az egyetlen 'vilâgitôtorony', amely sugârozta az emberiség addig
elért civilizâciôjâtés kultùrâjât a hanyatlâsba zuhantfelé.

Kr. e. 800 tâjân bekôvetkezett a "gorôg renaissance" és megindult
a fbldhiânyban szenvedô gôrôg nép teijesdcedése, amely teijesdcedés-
nek elsô és legfontosabb természetes célpontja a kôzelfekvô, foleg
mezôgazdasâgi vonatkozâsban gazdag Itâlia lett. Az elsô telepesek a
Lipara, a mai Lipâri-szigeteken vetették meg lâbukat és katonai
hatalmukat és - ellentétben a hivatalos tôrténetirâssal, amely mint
békés kereskedô-hajôsnépet emliti ôket- foglalô ellenségként érkeztek.
Kr. e. 755 tâjân Ischia szigetén megalapitottâk Pithecusaet, a szâzad
derekân pedig mâr Itâlia teriiletén, egyelfelejtett nevû etruszk vârosbôl
épitették ki gôrôg mintâra Cumaet. Partraszâllnak délen a tarantôi
ôbôlben is, északon pedig Spinâban és Atriimiban telepitenek
kolôniâkat. Érkezésùkkel - az egyetemes emberiség tôrténelmének
szempontjâbôl - az itâliai népek, azon beliil pedig az etruszk nép
ôkori tôrténete be is fejezôdik. Itâliâban ùj korszak kezdôdik, amely
korszak mâr az etruszk nemzet és az etruszk âllam tôrténete, ôssze-
fonôdva a gôrôg, majd rômai teijeszkedés tôrténetével.

Dr. Padânyi Viktor kivâlô magyar tôrténész ôrôkérvényû
megâllapitâsa szerint - amellyel tôkéletesen egyetérthetiink - "egy
egyetemes tôrténettudomâny, amelynek a puszta igazsâgkeresésen
kiviil mâs célja is van, abszurdum. De egy nemzeti tôrténettudomâny,
amelyneka puszta igazsâgkeresésen kivul mâs céljanincs, szintén az".

Az etruszkok tovâbbi tôrténetét is lehet az egyetemes emberi
tôrténet szempontjâbôl vizsgâlni, a puszta igazsâgkeresés môdszerei-
vel. De lehet, sôt - mint minden mâs, valamirevalô, ônérzetes nemzet



ezt meg is tette - sziikséges is etruszk nemzeti tôrténetet irni. Etruszko-
lôgusaink kezdettôl fogva elmulasztottak mindkettôt. A puszta
igazségkeresést meg sem kisérelték, mert a kérdést uralô, hangadô
etruszkolôgusok egytôl-egyig az ôkori gyôztesek és azok tôrténelmi
ôrôkôsei sorébôl keriiltek ki. Ezeknek nem âllt érdekében a puszta
igazségkereséssel bibelôdni, aminek kôvetkeztében az etruszk tôrté-
netben nem az etruszk nemzet, hanem a gyôztesek nemzeti szempont-
jai érvényesultek. Massimo Pallottino himeves etruszkolôgus igy ir
errôl: "Azetruszkolôgia csak az utôbbi évtizedek folyamén lett ônâllô
tudomânyâg... Gyakorlatilag a gôrôg-rômai tôrténészek, a klasszikus
régészek és az indô-eurôpai nyelvészek voltak ugyanazok, akik -
némelyikiik csak alkalomadtân - részt vettek az etruszk kutatâsokban
is". Ô âllapitja meg "Etruszkolôgia" cimû kônyvében azt is, hogy az
etruszk civilizâciô "eddig mâsodrendû jelentôségû fenomén volt - sok
pontban, valôban, szatellita vagy szerény imitâciô -, ôsszehasonlitva a
kelet-mediterrâni és a gôrôg nagy civilizâciôkkal" és "hallgatôlagosan
megegyeztek egymâs kôzott abban a nézetben, hogy az ôvilâg szâmâra
âltalâban az etruszk tanulmânyok nélkiilôznek minden nagyobb
jelentôséget", majd zàrôjelben hozzateszi: ("hacsak nem azt, hogy
prélude volt a Rôma-i Itâlia és âltalâban a 'Romanitâ', mint egész,
tôrténetéhez").

Az Itâliât bekeritô gôrôgôk szândékait és stratégiâjât az etruszk
yezetôség korân felismerte és Etruria hadâszati megerôditésével, majd
Eszak és Dél erôdvârosainak felépitéséyel vâlaszolt. Ezzel kezdetét
vette Itâliâban az etmszkolôgusok âltal "vârosiadâsnak" elnevezett
folyamat. Ez a szôhasznâlat azonban az etruszkok esetében helytelen,
mert az erôdvârosok kiépitésének célja az etruszkok részérôl nem az
ûzletelés volt, mint a korabeli egyéb vârosok esetében, hanem az egész
félsziget ostromâllapotba helyezése, amivel a Kr. e. 8. szâzad végére
el is késziiltek.

Az itâliai védrendszer tôkéletesen megfelelt feladatânak és az
etruszk âllamvezetés vârakozâsânak, ameimyiben kôzel 300 éven
keresztiil a gôrôgôk minden erôfeszitése hiâbavalônak bizonyult, hogy
meg nem szûnô tâmadâsaikkal rést iissenek rajta és az etruszk
tengerészet sikeresen megakadâlyozott minden benyomulâsi kisérletet
az egész Tirrén-tengeri térségbe is. Az 5. szâzad kôzepén azonban ùj
tényezôk jelentkeztek ellenségként Etruria ônvédelmi hâborùjâban.

E tényezôk egyike az Etruria déli hatârân egy jelentéktelen etruszk
vârosbôl "a népek nagy olvasztôkemencéjévé" alakulô, rohamosan
katonai nagyhatalommâ fejlôdô Rôma volt. Rôma vilâghôditô
expanziôs politikâja ekkor induit el széduletes pâlyât befutô ùtjân.



amely elsôként egyenesen a szomszédos Etruszk Birodalom ellen
irânyult. Idôvel nem csak az etruszk kultùra, az évezredek folyamân
felhalmozôdott szellemi, erkôlcsi és anyagi hagyomânykincs temetôje,
majd bitorlôja lett a Rômai Birodalom, hanem az etruszk nép élet-
tanilag is megsemmisiilt benne. Korunk paradoxona, hogy a napjaink-
ban eluralkodô vilâgnézet, a demokrâcia, amelyik magân Idviil semmi
mis politikai rendszert meg nem tûr, milyen csodâlattal adôzik a
rômai tôrténet irânt, amelyrôl bârmit lehet âllitani, csak azt nem, hogy
demokratikus lett volna, ugyanakkor a "Barbaricum" népeirôl csak a
leglenézôbb, legelitélôbb môdon hajlandô megemlékezni, mintha e
népek mindcsak kegyetlen, gyâva, civilizélatlan, kultùrélatlan, pogény
vademberekbôl âllottak volna.

A rômai felsôbbrendûségi mitosz felépitésében és teijesztésében a
Pâpaség jâtszotta a legnagyobb szerepet, amely kulônféle vilâgi
hatalmakkal karôltve szâmos alkalommal meg is kisérelte a végulis
elbukott régi Rômai Birodalom keresztény keretek kôzotti visszaâlli-
tâsât. Am a Pâpaség môgôtt nem messze maradnak el a nyugati
tudomânyos kôrôk sem, s ez - kiilônôsen a "renaissance" ôta - annak a
kôvetkezménye, hogy a nyugati tanult térsadalom kôztudatâba egy
mâsik mitosz is meggyôkerezett, amely szerint a mai nyugati kultùra a
gôrôg-rômai kultùra ôrôkôse és - quasi - folytatâsa, ezért azonositjâk
magukat velùk és fenntartâsnéUôili igazségként fogadjâk el az ôkori
szerzôk mûveit és adatait.

Az etruszkokra vonatkozô forrâsaink foleg rômai tôrténetfrôktôl
szârmaznak, akik akkor irtak, amikor Etrùria mâr nem létezett, amikor
mâr Rôma kolôniaja lett, de az etruszk kirâlyok, hazafiak és hôsôk
még ùgy éltek a rômai emlékezetben, mint halâlos ellenségek, s igy
bûnôzôk. Az ôkori szerzôk mûvei viszont semmi esetre sem a
"tôrténelmi igazsâgkeresés" jegyében irôdtak, hiszen ellenérzésùket
mûveikben nem is titkoljâk. Az "eredeti forrâsok" hatâsa alôl termé-
szetesen az etruszkolôgusok sem tudtâk kivonni magukat, s azok
alapjân hoztak meg elôitéletekkel teli itéleteiket, mindig a gôrôgôk és
rômaiak javâra és mindig az etruszkok rovâsâra.

Pedig a rômai "jôhimevet" kezdettôl fogva csak a belôle hasznot
hùzô ugyes hirverôk propagandâja "adta el" a kùlfôldnek. Ezek a
propagandistâk, amikor a rômai teijeszkedésrôl beszélnek, egy-egy
nép leigâzâsât, egy-egy orszég meghôditâsét ùgy âllitjâk be, mintha az
âldozatokal jôt tettek volna, hiszen vitték nekik a magasabbrendû
rômai kultùrât és civilizâciôt. Azt a tényt, hogy a meghôditott teriiletek
mûvészi szinten âllô hâziiparât a Rômàbôl importait tômegârùval
tônkretették, hogy a minôségi termelést elsorvasztottâk és az iparral



foglaUcozô fuggetlen és vagyonos kézmûveseket tômegesen cseléd-
soiba taszîtottàk, s a megfizethetetlensége miatt versenyképtelenné
vâlô hazai termelés megsziintével magét a jôîzlést is megsem-
misitették, azzal mentik és igazoljék, hogy a szegény nép szâmàra is
elérhetôvé tették az addig csak gazdagok àltal élvezett iparcikkeket. A
politikai fuggetlenségiik és nemzeti létiik elrablasét békeszerzôdésnek,
szovetségkôtésnek, sôt felszabaditâsnak nevezik és a rômai âllampol-
gârsâgot jutalmazésnak toljék fel. A puszta valôsag azonban az, hogy a
ktilvilâggal szemben a megfélemlités és lefizetés môdszereit alkalmazô
rômai vezetés Rôma egész férfilakossâgât egy hosszùlejâratû imperi-
alista terv szolgâlatâba âllitotta, egy jôl felszerelt, évszâzadok
âllandôsult héborûiban megedzett és haditapasztalatokban bôvelkedô,
jôl fegyelmezett, de szandékosan mûveletlennek, vadnak és igényte-
lennek neveit haderôt szervezett belôluk és ezzel a prédâra éhes és
prédâlàsra felbiztatott embertômeggel induit mindazoknak a legke-
gyetlenebb és legkônyôrtelenebb iemészârlâséra, akiknek asszonyaira,
fôldjére, hâzâra, vagyonâra, gazdagsâgàra szemet vetett, ha azok -
nemzeti létiik és életformàjuk védelmében - ellenâllni merészeltek
nekik. A korabeli Italiâban Rômât - Livius szavai szerint - "a
szomszédos hatalmak nem ùgy tekintették, mint egy vâros, hanem
mint egy ellenséges katonai tabort, amelyet beerôszakoltak kôzéjiik
azzal a céllal, hogy megzavaijâk az âltalânos békét". De nem kevésbé
elitélendô a rômai kulpolitika mâsik fele sem, amelyik abbôl élit, hogy
szoros szovetséget kôtôttek viszont mindazokkal, akik vâllalkozâsukat
elôsegitették - mârmint az ellenfél soraibôl kikerulô ârulôkkal -
akikkel jutalmazâsként, a kôzôsen szerzett prédât meg is osztottâk.

A rômai teijeszkedés elsô célpontja Italiâban Latinum volt, hogy a
vârosâllamnak a hatalomhoz és teijeszkedéshez sziiksége hétorszâgot
megszerezze Rôma vârosânak. Latinum teljes bekebelezése 497-ben
meg is tôrtént, miutén a Regillus tô partjân a rômaiak az egyesûlt latin
erôket az etruszk segitség beérkezése elôtt kegyetlen ôldôkléssel
leggyôzték és dôntô vereséget mértek râjuk.

403-ban katonai tribunok vezetése alatt hârom irànyù, de ôssz-
pontositott tâmadésra indulnak Veii ellen a Latinummal megerôsôdôtt
rômai légiôk. Az orszâg déli bâstyâjânak szerepét betôltô etruszk
vâroséllamot ostromzâr alâ veszik és ezzel kezdetét veszi a "tiz éves
hâborù".

Ugyanez az évszâmjelôli az etruszk nemzet elleni megsemmisitô
haborù meginditésânak kezdetét is.



A gôrôg tâmadâsok ellen 300 éven keresztiil sikeresen védekezô
Etruriét a sajât fôldjén nagyhatalommà hizott és a kiilsô ellenséggel
szovetkezô rômai agressziô nehéz helyzetbe hozta, mert "két-frontos
hàborùra" kényszeriilt. Ennek ellenére sem Veiit, sem az etniszk
nemzetet nem a gôrôg-rômai ôssgâték malomkôvei morzsoltàk valô-
jâban ôssze, hanem a belsô "ôrlô szù", amely mâr kidôlése elôtt a fâban
lakott.

Ez az "ôrlô szù", mint a màsik ellenségként jelentkezô tényezô, az
etruszk tarsadalmat ôsi erényeiben és erkôlcseiben belulrôl megrontô,
Elô-Àzsiâbôl menekult idegenek tômege volt, akiknek érkezése és
befogadâsa Itâliâba az etruszk sorsra és jôvôre nem kisebb veszé-
lyekkelvolt terhes, mint maga a rômai veszedelem.

Cyrus perzsa kirâly 559-ben megfosztotta trônjâtôl Media uralko-
dôjât, Astyagest, majd 546-ban meghôditotta Lydiât, 539-ben pedig
Babilont és megalapîtotta a hatalmas Perzsa Birodalmat. Az ioniai
vârosokat Cyrus vérengzô tâbomoka, Harpagus igâzta le, aki elôl
tômegesen menekiiltek el az elô-âzsiai gôrôg gyarmatokon meggazda-
godott kereskedôk és mesteremberek, akiknek nagy része az itâliai
félszigeten talâlt menedéket. Ezek Harpagus hôditésa elôl kellô idôben
hajôra tudtak szâllni, s a tôrténelem feljegyzi rôluk, hogy minden
vagyonukat magukkal vitték. Tudni kell, hogy az etruszk tàrsadalom-
ban az idegenek a legalacsonyabb tarsadalmi osztalyba tartoztak,
akiket az ôsiségére biiszke, de sokkal szerényebb anyagi kôriilmények
kôzôtt élô etruszk ôslakosség nem volt hajlandô befogadni, emiatt a
palotékba kôltôzô és szolgâkat tartô emigrânsok idegeniil érezték
magukat az etruszk vârosâllamokbanr Az etruszkokéval homlok
egyenest ellentétes értékrendszeriik és erkôlcsi felfogâsuk az év-
szazadok, sôt ezredek ôta vâltozatlanul archaikus és monarchikus
târsadalomban egyre fokozôdô fesziiltséget vâltott ki. Az ùjgazdagok
hamarosan megtalâltak az utat az etruszk vezetô kôrôk felé és a
magukkal hozott szabados-anyagias erkôlcseikkel meg is rontotték
ôket. Nekik nem âllt érdekiikben szembeszâllni sem a gôrôgôkkel, sem
a rômaiakkal, hiszen ôk nagyon jôl megértették magukat a hozzâjuk
minden vonatkozâsban kôzelebb âllô ellenséggel. Az ôsi hitet szabados
gôrôg vallâsi és zavaros politikai eszméikkel megingattâk, a
kôzerkôlcsôket életmôdjukkai a teljes leztillésig lerontotték, s
vagyonukkal olyan politikai hatalomra tettek szert, hogy az ô akaratuk
és érdekeik érvényesûltek az âllamvezetés minden terén, beleértve a
hadviselést is. Az évezredes patriarkâlis rendszer gyorsulô âtalakulâsa
és az ebbôl folyô katonai legyengulés az Etruszk Birodalom rohamos
hanyatlâsâhoz vezetett, mert ilyen kôriilmények kôzôtt az ôslakos



etmszkoknak sem volt érdemes a romlott ùj, és korrumpâlt régi
vezetôréteg uralmâért vériiket ontani. Ugyanaz tôrtént Etrùriàban, ami
a tôrténelem folyamân mér elôttiik és utânuk is annyiszor
megismétlôdôtt és hatalmas, erôs birodalmakat porba dôntôtt,
amelyeket ktilsôellenség addig soha le nem gyôzôtt: az "ùj értékeket",
"ùj erkôlcsôket", idegen szokâsokat felvevô vezetô osztâly
szembekeriilt az ôsi erényekhez, vallâshoz és erkôlcsôkhôz ragaszkodô
tômegeivel. Hamarosan megindult egy vagyoni és szociâlis eltolôdâs és
az eredeti, sziiletett arisztokrata uralomban egyre nagyobb szerepet
kapott a gazdag és meggazdagodott kereskedôk osztâlya, akik zômmel
az idegenek soraibôl keriiltek ki.

A hatodik szâzad végére az ôsi monarchikus rendszer és târsa-
dalom âtalakult a gazdag fourak oligarchikus rendszerévé. Kimu-
tathatô a gôrôgôk âltal akkcr màr ismert, kikisérletezett és alkalmazott
azon stratégia is, amely a katonailag legyôzhetetlen ellenfelet az
erkôlcsôk megrontâsâval belsôleg gyengiti le és teszi tônkre annyira,
hogy "érett" vagy inkâbb rohadt "almaként hullik ôlébe" az addig
elérhetetlen gyôzelem. Nem meglepô tehât, hogy az ôtôdik szâzadra
vâlsâgba kerul az etruszk nralmi és .târsadalmi szerkezet, majd
elkezdôdnek a vâroséllamokon belùli "szociâlis" ôsszecsapâsok,
amelyekbe végiilisaz etruszk nemzet belepusztul.

Veii tiz évig tartô ostromânak tôrténete magânak az etruszk
tragédiânak a tôrténete diôhéjban.

A sok ezredéves régi rend menthetetlen felbomlâsât mutatja az
etruszk nemzetgyûlés azon indokolâsa, amellyel a szorongatott déli
végvâmak a veii kirâly személye miatt az etruszk nemzet a segitséget
megtagadja. Ennek kôvetkeztében Veii egy idegen szârmazâsù, a kiilsô
ellenséggel ôsszejâtszô és ellenséges érzuletû trônbitorlô kirâly
erôszakos parancsuralma alatt, a kirâly âltal beiiltetett belsô ellenség
kôzremûkôdésével, egy meghasonlott târsadalommal, az etruszk
nemzet hivatalos tâmogatâsa nélkul magâra maradt a kor két leg-
nagyobb hatalmâval szemben.

Veii, mindennek ellenére is, tiz éven ât, reményteleniil, de
sohasem reményt vesztetten vitéziil âllta az ostromot és - végul is -
nem a kiilsô ellenség ereje, hanem belsô ârulâs végzett vele. "îgy esett
el Veii, az etruszk nép leghatalmasabb vârosa", iija a rômai Livius,
"még végsô pusztulâsâban is nagysâgot mutatva; mert miutân tiz
nyâronés tiz télen keresztiil ellenâllt az ostromnak, amely megszakitâs
nélkul folyt, s tôbb veszteséget okozott, mint amennyit elszenvedett.



még most is, amikor a Végzet sùrgette vesztét, nem az erôszak gyôzte
le"...

Kr. e. 392-ben Etruria legerôsebb végvâra elesett. De az etruszk
nemzet még kôzel mâsfél évszàzadig âllta a sarat a sajât erejét sok-
szorosan meghaladô ellenséggel szemben. Ugyanolyan reménytelen
viszonyok kôzott, mint Veii, de ugyanûgy sohasem reményt vesztetten,
mint Veii. A Kr. e. 3. szàzad kôzepe tâjân mâr egész Itâlia Rôma
rabigâjât nyôgi és a telhetetlen nagyhatalom megkezdte a félszigeten
tùli teijeszkedést is a iigurok, majd Istria és az illirek elleni tâma-
dàsaival. Kr. e. 278-tôl etruszkokrôl tôbbé nem szôl a tôrténelem. A

"szolgasàg békéje helyett a szabadsâg hâborùjàt vâlasztô nemzet" a
becsiiletes és dicsôséges halâlt kapta a sorstôl és maradéktalanul
megsemmisûlt.

Az etruszk nemzet megsemmisiilt, de etruszkok még maradtak.
Mint minden hâborû és orszâgvesztés utén, ùgy az etruszkok esetében
is volt egy emigràciô, amely - mint minden emigrâciô - magâval vitte
csodavârâssal hatâros reményét, hogy egyszer hazatérhet. Az emig-
rânsok zôme az észak felé irânyulô rômai teijeszkedés elôl az Alpok
Mgôin ét a Duna-Kârpât-medence felé vette ûtjât, ahol elôszôr az
Északnyugati-Kârpâtok vidékén kerestek és talâltak menedéket, majd
korai magyar kirâlyok Erdély peremvidékére telepitették ôket hatâr-
ôrszolgâlatra. Ezek a Sziciliânak nevet adô székelyek, az itàlilai
szikele vagy szikulik, akik a 896-ban "honfoglalô" magyarok elé
mentek és bekalauzoltâk ôket az ôslakossâg âltal ûresen hagyott
teriiletekre. A székelyek azonos nyelvet beszéltek és beszélnek ma is a
Duna-medence akkori népével és Àrpâd vezér még fehér ôsnyelvet
beszélô részlegével. A Duna-medencében ùj hazéra talâlt, székely
gyûjtônéven ismert etruszk maradék nép, a magyar ôslakossâgtôl
szétvâlaszthatatlanul élte végig az elmùlt kétezer évet és a Kârpât-
medencei ôslakosokbôl, a székelyekbôl, Attila hunjaibol, az avarokbôl
és Ârpâd "honfoglalôibôl" ôtvôzôdôtt az a nemes magyar nemzet,
amely "a népek harcânak zajlô tengerén" egyre porladva, egyre
mostohâbb kôriilmények kôzott, de ôsidôk ôta léte^ és él ma is
Eurôpa szivében. E nép eredetében, fajâban, jellemvonâsaiban,
mùltjâban, hagyomânyaiban és hânyatottJ^orsâban annyi kôzôs vonâst
mutât az etruszk néppel, hogy a hasonlôsâgok pârhuzamba âllitasa
idôveszteség szâmba menne és aki ezt az elmondottak utân sem lâtja
vagy nem akaija lâtni, annak minden bizonygatâs csak pusztâba
kiâltott szô maradna ùgyis. A tovâbbiakban inkâbb enneka pârhuzam-
nak kôvetkezményeirôl kivânatos szôlni, hogy az etrus^ tôrténet
tanùlsàgaibôl okulva, hogyan lehetne napjainkban a magyarsâg feje



folûl az etruszk végzettel fenyegetô sorsot, a "nemzethalél" tragédiâjât
elhâritani. Mert a tôrténelmi igazségkeresésnek és magânak a tôr-
ténetirâsnak - legyen az egyetemes emberi vagy nemzeti - egyediUi
célja és létjogosultsâga - mint Titus Livius iija - csak az lehet, hogy
megismeijûk és megôrizziik a mùltbôl mindazt, ami jô és értékes volt
és elkeriiljùk mindazt, ami rossz és helytelen volt.

Az etniszkok nemzeti tôrténetét soha meg nem irték. Az etruszk
civilizâciôs, vallâsi, irodalmi, mûvészeti és technikai magas kultùrét
elôszor a gôrôg, majd annak legyûrése utén a rômai utôdâllam mara-
déktalanul kisajâtitotta, a XVI. szàzadban megindulô modemkori
etruszkolôgia pedig a feltârt sirokban fellelhetô etruszk hagyatékot
lésiben megsemmisitette, részben az ôkori gyôzteseknek itélte oda. Az
etruszk sorsot felfogni és megérteni csak mi, magyarok tudjuk, akik
nemcsakvérrokonok, hanem - hozzâjuk hasonlôan - ugyanazoknak az
évezredes politikai âramiatoknak és elôitéleteknek az âldozatai is
vagyunk, amelyeknek ôk âldozatul estek évezredekkel ezelôtt. A mi
feladatunk és érdekiink, hogy az etruszkokra kent sok évszâzados
gyalâzatot lemossuk. De a helyreigazitâst mar azért is meg kell
tenniink, mert az etruszk kérdésnek és tôrténetnek jelentôs magyar
vonatkozâsai isvannak, amelyekbôl a magyar fennmaradâs ésjôvendô
szâmâra igen fontos kôvetkeztetések és tanulségok vonhatôk le.
Eurôpai és Kârpât-medencei igényjogosultsagunk szempontjâbôl pedig
egyenesen életbevâgô érdekiink, hogy az etruszk népnek a gôrôgôk és
rômaiak ellen viselt sok évszâzados ônvédelmi helytâllésara, foleg
pedigkulturâlis teljesitményeire fény deriiljon.

Az egyetemes emberiség tôrténelmében, fôleg pedig nemzeti
tôrténetiinkben mi magyarok is - mint nép, mint nemzet és mint âllam
- elérkeztimk egy ponthoz, amikor nem ôltathatjuk tovâbb magunkat,
mert mint etruszk elodeinket 2500 éwel ezelôtt, ma minket is vâlaszùt
elé âllitott a sors. Feltette a négy kérdést nekiink is: része kivânunk-e
lenni mâs, teijeszkedni kivânô népek terveinek és politikai
ambiciôinak s beléjiik olvadunk vagy vâllaijuk a harcot nemzeti
fennmaradâsunkért, létiinkért? Mâsképp fogalmazva a kérdésf
gyâvân belenyugszunk-e a "szolgasâg békéjébe" vagy becsiUetteî
folytatjuk és végigharcoljuk nemzeti létunk most folyô ônvédelmi
haborùjât? Akônnyû utat vâlasztjuk-e éselfelejtjiik azt a sok-sok véres
âldozatot, amit ôseink, elôdeink és sajât bajtàrsaink életiik felâldozâ-
saval hoztak; megtagadjuk-e ôket és letessziik a fegyvert és ellen-
ségeink kényére-kegyére megadjuk magunkat vagy azt a mâsik
gôrôngyôs utat, amelyen Istenûnkbe vetett hittel, bâtran elfogadjuk az
ônvédelem-adta kardot és "ésszel, erôvel és oly szent akarattal" ismét



harcol a magyar! Mâs vâlasztâsuk az etruszkoknak sem volt és nekiiiik
sincsen!

Ha a kônnyû utat vâlas/rtjuk, nem kell mâst tenntink, mint amit
eddig is tettiink. Egy kicsit biztattuk az otthoniakat, hogy ne csugged-
jenek, hanem szavazzanak. Szereztûnk uzlettârsakat és befektetôket az
otthoni rezsimnek, îrtunk nyugati politikusoknak, hogyRomâniâbanés
Szlovâkiâban Helsinki szellemében szorgalmazzâk a kisebbségi
jogokat. Megtapsoltnk erdélyi honfitârsainkat, ha bâtran szembe-
szâlltak elnyomôikkal és hallgatôlagosan beleegyeztiink a "trianoni
hatârok séithetetlenségébe", hogy kisebbségi életiik emberhez méltôbb
lehessen. Vilégraszôlô tiintetést szerveztiink, amikor északi orszâg-
hatérunkat, a Dunât elterelték medrébôl. Mindhiâba! Semmit sem
értilnk el. Minden csak arra volt jô, hogy megnyugtassuk lelki-
ismeretiinket, hogy mi mindent megtettiink, amit megtehettiink és
szomorùan, de szô nélkiil nézzuk, hogy a Trianonban meghagyott
szinmagyar lakosségù csonka orszégban hogyan keriil ùjra kisebbségbe
a magyar, a maradék csonka orszâgot hogyan késziilnek szétosztani
kurdok môdjâra az "utôdâllamok" kôzôtt, ahol szemunk lâttâra oldôdik
majd fel népûnk a keserù izû szlâv és germân tengerben.

A mâsik ùt gôrôngyôs. De ha mi ezt a gôrôngyôs, de nemzeti
becsûletiinkhôz és mùltunkhoz méltô trtat vâlasztjuk, akkor célba
érhetiink, mert ez a cél lângolô tûzoszlopként vilâgit elôttiink, csak
kôvetniink kell, kôvetkezetesen, soha szem elôl nem tévesztve és attôl
soha el nem tântorodva!

Tôkés Làszlô erdélyi reformâtus piispok ez év augusztusâban azt
mondta:"Ha az embemek egy nehezen megkôzelithetô célja van és az
odavezetô ùtrôl bebizonyoso^, hogy azon nem lehet odaémi, azt az
utat erôltetni ostobaség". Azt el kell hagyni. Hogy mi eddig a célunkat
nem értiik el, annak is csak az lehet az oka, hogy mindig rossz ùtra
tévedtilnk. Tekervényes, tôvises, csuszamlôs, szakadékos, ezer csapdât
rejtô ôsvényeket tapostunk, mindig màsnak a lâbnyomâban, mindig
mâstôl vârva ùtmutatâst, mindig mâs szekerét tolva, mindig ellen-
ségeink sorompôja elôtt kônyôrôgve vagy zârt kapuin dôrômbôlve
bebocsâtâsért, az elsô Trianontôl a "paktumos rendszervâltâsig". Volt
idô, amikor mâsképpen nem is tehettiink. Errôl az ôsvényrôl azonnal
le kell témiink. Mert ha mi most jôlneveltségbôl vagy vâllveregetô
elismerésért vagy kishitûségbôl vagy gyâvasâgbôl ezen az ùton tovâbb-
megyiink, menthetetleniil az etruszk nép sorsâra jutunk!

Nekunk nincs sziikségimk a mâsok jôindulatâért és vâllverege-
téséért dôrgôlôzô, lealâzô gazsulâlâsra, nincs szukségiink verseny-



futâsra a mindig elviselhetetlen kamatokkal fojtogatô "tôke" utân.
Nekiink csak egy minden igaz magyart egyformân magâba foglalô
nemzeti megbékélésre van sziikségunk és alckor, ha késve is, hozzâ
tudunk fogni sajât jôvônk épîtéséhez és Kârpât-medencei tôrtënelmi
kuldetésiink betôltéséhez. És akkor egyszerre ràjôviink, hogy mennyi
erô, mennyi energia, mennyi tudâs és intelligencia hever parlagon
népûnkben, kihasznâlatlanul, amit a globâlis viléguralmat hajhâszô,
vilàghôditô terveken dolgozô vilâgpolgârok vakon az ùt szélére lôknek
esztelen és kônyôrtelen tiilekedésukben a pénzhatalomért, s amit mi
magunk sem veszunk észre belénk sulykolt kisebbségi érziiletiink
kôvetkeztében. Ha mindezt a most megvetett, fel nem ismert és
gyarmati bennszulôttek bérével megfizetett nemzeti kincset nem a
féktelen szabadverseny kufàijainak dobjuk oda a piacra, késôn
érkezett, tehât kizsàkmânyolandô, versenyképtelen balekként, hanem
Hazânk és fbldrajzi életteriink felvirâgoztatésâra ôsszpontositjuk és
âllitjuk munkâba, csak akkor lesz eredmény és csak akkor lesz magyar
jôvô!

Amikor egy végveszélybe keriilt nemzet ilyen vâlaszùt elôtt âll,
akkor kôtelezô a teljes ôszinteség. Kôtelezô pedig elsôsorban
magunkkal szemben. Mint az etruszk népnek annak idején, most
nekunk is râ kell ébredniink arra, hogy nem szâmithatunk senkinek a
segitségére, egyedul sajât erônkre tâmaszkodhatunk. Tudomâsul kell
venniink, hogy a magyar sors fiiggvénye a globâlis nagyhatalmi
politikânak, de nem reménykedhetiink semmiféle idegen vilâgné-
zetben, sem szomszédban, sem felebarâtban és emlékeznûnk kell arra
is, hogy a magyar igazsâgnak és élni akarâsnak mi vagyunk az utolsô
szôszôlôi. Mi mâr megprôbâltunk kiilônféle utakon jâmi, de egyikkel
sem kôzelitettuk meg a célt. Erôltetni, tovâbbmenni rajtuk vagy
visszatémi ezekhez a prôbâlkozâsokhoz ostobasâg volna. Ma nekiink
ùj, erôteljes, kezdeményezô, ôntudatra ébredt és hivatâstudattal telitett,
magyar érdekû politikât kell folytatnunk, ha a most kialakulô ùj
vilâgban dicsô mùltunkhoz méltô jôvôt akarunk formâlni és biztositani
magunknak.

Ha egy vârost a foldrengés romba dont, ostobasâg a romokra
épitkezni. A romokat elôbb el kell takaritani. Elsô és legfontosabb
kérdése romba dôntôtt nemzetixnk romeltakaritâsi programjânak a
nemzeti megbékélés azonnali megvalôsitésa, mégpedig nem a magyar
népet nemzeti létében és érzésében megrontô, ôtven éven ât ellenséges
szuronyokra tâmaszkodô, idegen érdekeket szolgâlô rezsim, hanem az
1998-ban megvâlasztandô, magyar érdekeket képviselô ùj vezetôség
nemzeti és keresztény szellemû kormânyzatânak feltételeivel.



Ennek érdekében el kell takaritani az ùtbôl bizonyos romokat és
gôrôngyôket, mint az "otthoni és nyugati magyarsâg" mesterséges
vâlaszfalât, mert nincs otthoni és nyugati magyarsâg és nincs semmi
egyéb jelzôvel ellàtott magyarsâg, csak a hâborùvesztés szelétôl meg-
tépâzott és szétszôrt, de egyetlen és egységesmagyarsâg.

El kell takaritani az 1944. oktôber 15-hôz fûzôdô "ârulâs és

eskiiszegés" ônpusztitô vâdaskodâsât, mert 1944. oktôber 15-én nem
tôrtént sem ârulâs, sem eskiiszegés, csupân kétségbeesett nemzet-
mentési kisérlet!

El kell utasitani az ellenségeink âltal minduntalan rânk erôltetett
"nâci-fasiszta" megbélyegzést, mert nekunk az orosz bolsevizmus
elleni ônvédelmi harcunkban nem a nâcizmus volt a szôvetségesûnk,
hanem a német katona. Az orosz pedig ellenségixnk volt. Mârpedig,
aki az ellenség gyôzelmére speloilâl vagy az ellenséget, annak
gyôzelmét elôsegiti, az minden orszâgban hazaàrulô, még akkor is, ha
"jôl spekulâlt"!

Nem szabad belemennunk rendszeresen felùjitott politikai vitâkba,
amelyekkel tiszteletreméltô hazafiakat âllîtanak egymâssal szembe -
mint a Széchenyi-Kossuth vita - s ha a magyar iigy a tùlerôvel
szemben el is bukott, érdemeik amiatt nem tôrpiilnek, nekunk pedig
akkor is nemzeti hôsôkként kell tisztelniink mindannyiukat.

El kell oszlatni a "bûnôs nemzet" mitoszât, mert mi az Isten
itélôszéke elôtt nyugodt leUdsmerettel megâllhatunk és azt is le kell
szôgeznûnk, hogy beimùnket mindig azok marasztalnak el, akik
szokszorosan bûnôsebbek nâlunk.

El kell hâritani az ùtbôl az emigrâciô megbecsùlt hazatérésének,
hazai polgâijogainak, szavazati jogânak, szabad véleménynyil-
vânitâsânak akadâlyait, mert - IV. Béla kirâly példâjât kôvetve, aki a
XIII. szâzadban elkiildte Juliânus barâtol az idegenben élô magyarok
megkeresésére - nekunk is az a kôtelességiink, hogy teljesjogù
nemzettestvérként hazahivjunk minden vilâggâ ùldôzôtt magyart!

Mùlhatatlanul sziikséges népûnknek "Schreckwortok"-okozta
atavisztikus rândulâsaibôl valô kigyôgyitâsa. A "Schreckwort"-
hasznâlat, amelyre legtôbb nyelvben nincs is megfelelô szô,
lâthatatlan, ellenségeink arzenâljâban a leghatâsoabb, a hidrogén-
bombânâl is veszedelmesebb fegyver, mert olcsô, mindenkit elér, kiùti
a fegyvert a kézbôl, védekezésre kényszerit és megbénitja az akaratot.
Itt csak ezek egyikérôl kivânok szôlni a sok kôzul, szâmunkra talân a
legveszedelmesebbrôl, ez pedig a nemzeti - idegen szôval nacionalista
- szô elrettentô, "borzalomszôkénti" hasznâlata.



A nemzeti érzés, a hazaszeretet az emberi érzések legtermésze-
tesebbike. Azonos a szulôi, a gyermeki és testvéri szeretettel; a csalàd,
a nagycsalâd, a nemzet szeretetével, a testvéri, rokoni egyetértéssel.
Minden nemzet ereje ezen az egyetértésen alapszik, azon âll vagy
bukik. Ha megvan, "égig érô tomyot" képes épiteni, ha viszont az
ellenségnek sikeriil azt megbontani, a nemzet szétesik, mint Babel
vâroséban, aboi az emberek egy napon egyszerre csak nem értették
meg tôbbé egymâs szavâtés szét is széledtek a vilâg minden tâjéra.

A nemzeti egyetértés csodâkat képes mûvelni, rombadôlt
nemzeteket képes felemelni, hiânya azonban erôs nemzeteket is romba
dônt, szabaddâ lett nemzeteket egyetlen négyéves vâlasztâsi ciklus
alatt azelôzô rendszerbe visszakényszerit. Meg kell értetnùnk népunk-
kel, hogy azért, mert Amerika sohasem lett nemzet, mert az angolt a
voit kolôniâkrôl betôdulô tômegek felbomlasztjâk és talân meg is
sziintetik, azért még mi, magyarok - a demokrâcia szabâlyai szerint is -
lehetiink nemzet, ha mindnyéjan azt akaijuk és meg is tesziink érte
mindent. Csak hit kell hozzé és akarat! ; És még egy: teljesen mâs
gondolkodâsmôd - koncepciô -, mint amilyennel 50 éven ét a magyar
népet agymosték!

Azidô most kedvez nekiink. A Gondviselés még egy- talân utolsô
- lehetôséget nyùjt megint. A vilâg vâltozik, az ôriâskerék szâmunkra
felfelé mozdul és ha felismeijûk a tôrténelem jeleit és egymâs szere-
tetében, egyetértésben cselekszunk is, môgt elérhetjûk az olyan régôta
âhitott magyar feltâmadâst!

A romeltakaritâs utân a biztos siker reményében sor keriilhet az
épitkezésre, a nemzetépités munkâjâra, amelynek fôbb pillérei a
kôvetkezôk:

Az elsô pillér egy széleskôrû, minden elérhetô eszkôzzel folytatott
ismeretteijesztés népûnk magyar ôntudatra ébresztésére. De az
ismerettâmak fel kell ôlelnie az ôskorig visszamenô, teljes tôrténel-
miinket és ôsszes nemzeti hagyomânyunkat. Nekunk nincs mit
szégyenkezniink pogâny vagy keresztény multunk egyeUen mozzanata
miatt sem, elôdeink egyetlen tette miatt sem!

A mâsodik pillér a magyar nemzeti hivatâstudat felelevenitése -
irôink és pedagôgusaink bevonâsâval - a Kârpât-medencei egység
megteremtésére, amire mâr csak lélekszâma és geopolitikai helyzete
kovetkeztében is egyediil a magyar nemzet tehet kezdeményezô
lépéseket. Nekunk mùltunk van, nekunk kûldetésûnk van, de a
kommunista elnyomâs alatt felnôtt otthoni népiinknek errôl ma semmi
fogalma sincs.



A harmadik pillér, amelynek felépitésére évezredes rendezô-
hatalmi mùltunk bennunket prédestinai, a Kôzép Eurôpai Egyesûlt
Àllamok eszméjének bevezetése, amely - késôbb kibôviilve - mintâul
szolgâlhatna egy egész Eurôpâra kiteijedô egyesiilésre.

A negyedik pillér a fentiek megvalôsitésâra - lehetôleg teljes -
program kidolgozâsa a kôvetkezô magyar nemzeti kormâny szâmâra.

Minderre mintegy hàrom év âll rendelkezésunkre.

Az idô tehât surget!

Ez volna a toszkénai harangok ûzenete.

"Magyar, legyen hited és leszen orszâgod"! Ha nemhiszelbenne,
nem lehet orszâgod!

Dr. Nàdas Gyula (Cleveland, OH):

IDÔKEREKE...

Idôkereke, mondd, miért rohansz oly nagyon?
Miért nem hagysz minket kissé parlagon,
Mi volna, ha egyszer magaddal nem sodomâl.
Mi volna, ha egyszer nélkulunk loholnâl?

Idôkereke, csak Te tudod, mit hoz a holnap,
Az ember Tôled ingyen semmit sem kap,
Nincs, aki meg tudna âllltani Téged,
Vâgtatsz, s magaddal rântod az emberiséget.

Idôkereke, emlékszel, gyermek voltam én is,
Sohse hittem, hogy egyszer foglalkozni fogok veled mégis.
Te vagy az oka, hogyfôlôttem is elmùltak a napok, az évek,
Lassanként râm is mutogatnak, mit keresnek itt ezek a vének?

Idôkereke, oly jô voltâl hozzânk éltiink tavaszân
Miért bénsz veliink most mégis oly mostohân?
I^ùsâgunk jegyében Te hoztâl elénkminden szépet:
Ôrôk igéretet akkor, ôrôk reménységet.



Idôkereke, tudjuk, elhullik kôziilunk, aki soros,
Lehet egy napos, ijgù vagy egész koros.
Minden vâgy, rôzsaszinû âlom hamis,
Elôbb-utôbb a fôld alatt leszek magam is.

Idôkereke, mi lerme, ha egyszer mégis megâllnâl,
S velunk, emberekkel, bujôcskât jâtszanâl?
Eltûnnél rôvidebb-hoss2abb idôre,
Hidd el, jô lenne ez egészségesre, s sz^nvedôre.

Idôkereke, ha mâr oly kegyetlen, rideg vagy,
Legalâbb a fiatalsâgnak idôben jelt adj,
Figyelmeztess elôre minden nemzetet, népet,
Sohase adjâk fel az ôrôk reménységet.

Idôkereke, ne felejtsd, az igaz ôrok élet egyetlen titka:
Békében, szeretetben élni, ami nagyon ritka.
A Hit, a Béke és a Testvériség,
Ez legyen mindenki részére ôrôk reménység.

(1956. februâr2.)

Névtelen:

KEDVES GONDOLA TTÀRSAM

Keresem az igaz embert, aki azonos gondoikodasù, mint amilyen
én szeretnék lenni. Az elmùlt néhâny évtized ôta, amiôta a gondolkodô
személyek csoportjâba tartozom, mindig két csoportba osztom az
embereket, akikkel talâlkoztam. Irtôzom attôl a tômegtôl, amely
minden tekintetben értéktelen és keresem az igaz embereket,

• akiknek szava szent,

• akik azt mondjâk, amit gondolnak,
• akik nem hazudnak ônôs érdekbôl,

• akiknek szavâban hiimi lehet,

• akik szivesen âldoznak, elsôsorban idôt, magyar hazânk
érdekében,

• akik hajiandôk is aktiv tagjai lenni magyarsâgunknak,
• akik megjeleimek a gyûléseken, ha hivjâk arra ôket,
• akik nem pletykâikodnak a mâsikra rosszindulatùan.



• akik megigérik, hogyha valaki egy harmadik személyrôl rosszat
mond, azt a pletyka teijesztôje nevével visszamondjâk
aimak,akirôl beszélnek,

• akik szivesen ôsszefognak mindazokkai, akik hasonlô
gondolkodàsùak,

• akik nem akamak elnôkôk, vezérek lenni, hanem egyenrangù
munkatârsak.

Ma indulunk, keressuk mindazokat, akik csatlakoznak, mindenki
egyenrangù és mindenki feladata, hogy a hasonlô gondolkodâsù
személyeket meghivja ebbe a barâti kôrbe.

Ne vâlasszon el bennùnket az, ha bârki nem azonos "politikai
felfogésù", mert nem akarunk politizélni, de magyar hazânk tovâbbi
felvirâgoztatâsa érdekében ônzetlenùl dolgozni.

Természetesen keresztény nemzeti alapon gondolkodunk. Nem
tartunk gyûléseket, de ha bârmikor, bârhol meg kell jelenni, akkor
azon a lâncon keresztùl, ahogy most elindulunk, tovâbbitjuk a hivâst és
mindenkinek erkôlcsi kôtelessége, hogy az uzenetet barâtjânak
tovâbbitsa és az ôsszejôvetelen megjelenjék.

Egyszôval: keresem az igaz embert, s ha az, aki e sorokat
megkapja, ùgy érzi, hogy a fentieknek mindenben megfelel, akkor
kérem, csatlakozzon és lépjen be az aktiv, pozitiv gondolkodâsù
magyarok kicsiny tâborâba, amelynek élesztônek kell lennie, hogyfel-
erôsôdjûnk.

Eletalapunk: erkôlcs, népszaporodâs és az adott szô becsiiletes
megtartasa.

Kapcsolatunkat azzal tartjuk, akitôl ezeket a sorokat kaptuk. Aki
csatlakozik, az kôzôlje ezt azzal, akitôl e sorokat kapta. Szeretettel
vârunk mindenkit kicsi, de erôs tâborunkba.



XII.

A MAGYAR NEMZETI

VILAGTANÂCS

A Magyar Nemzeti Vilâgtanàcs gyiilésérôl nem tudunk részletesen
beszâmolni, mert el akaijuk keriilni annak a lehetôségét, hogy a tùlsô
oldal igazsâgtétel-keresésiinket meg2avaija.

Az alâbbiakban egyetlen egy cikket kôzlûnk, amelyet a trianoni
békediktétum alâîrâsânak 75. évfordulôjân a Magyar Nemzeti Vilâg-
tanâcs nyilvânossâgra hozott.

A MAI magyarorszAg TERÛLETÉN BELÛL ÉLÔ
10 MILLIÔ, A KÀRPÂT-MEDENCÉBEN

MA IDEGEN ORSZÀGOKBAN ÉLÔ 5 MILLIÔ
ÉS AZ ÔT VILÀGRÉSZEN SZÉTSZÔRT

1 MILLIÔ MAGYAR TESTVÉRÛNK NEVÉBEN

ismételten és hatérozottan kijelentjtik, hogy Magyarorszâg
mindent elkôvetett azért, hogy a szômyû tragédiât hozô elsô
vilâghàborùbôl kimaradjon. Magyarorszâg akkori miniszterelnôke volt
az egyetlen, aki tiltakozott az Osztrâk-Magyar Monarchia hadûzenete
ellen. A Habsburg uralkodôhâz nyomâsâra Magyarorszâgot belekény-
szeritették az elsô vilâghâborùba. A hâborù elvesztése utân a franciâk
gyûlôlete, a csehek bosszùja és a românok nyugati oldalra âtâllâsa
kôvetkeztében szintiszta magyar teriiletek keriiltek idegen megszallâs
alâ és magyarok milliôi idegen népek elnyomâsa alâ. A két vilâg-
hâborù kôzôtt România, Csehszlovâkia és Jugoszlâvia kormânyai és
uralkodô kôrei mindent elkôvettek, hpgy a meghirdetett wilsoni
pontokatsemmibe véve megsemmisitséka hatalmuk alâ keriilt magyar
milliôkat, pusztitva a magyar nyelvet, eltiintetve az ezeréves magyar
tôrténelem dokumentumait.

A mâsodik vilâghâborù kiiszôbén a magyar kormâny ismételten
kereste a barâti egytittmûkôdést szomszédaival és prôbâlta békésen és
igazsâgosan megoldani az elszakitott magyar milliôk visszatérését az
anyaorszâghoz. (Barâti szerzôdés Jugoszlâviâval stb.) A magyar
kormâny ismételten nemzetkôzi egyezményekben prôbâlta biztositani



az elszakitott magyar teriiletek kérdését. Sajnos, a magyarsâg jogos és
igazsâgos kôveteléseit sem az Egyesùlt Àllamok, sem Anglia, sem
Franciaorszag nem tâmogatta. Egyedûl az akkori német és olasz
kormâny mutatott bizonyos hajlandôsagot a magyar sérelmek
orvoslâsâra, ami részben meg is tôrtént a bécsi dôntésekben 1938-ban
és 1940-ben a magyar Felvidék és a magyar Erdély egy részének
Magyarorszâghoz valô visszacsatolâsâban.

Szeretnénk kihangsùlyozni, hogy a mâsodik vilâghâborù alatt a
magyar hadseregôrômmel harcolt volna a németek ellen, ha a Nyugati
Hatalmak a magyar teriiletek Magyarorszâghoz tôrténô visszatérésének
a gondolatât tâmogattâk volna. Sajnos, sem biztatâst, sem tâmogatâst
nem kaptunk. Magyarorszâg tôbbszôr kisérletet tett a mâsodik vilâg-
hâborùbôl valô kilépésre és a németekkel valô szembefordulâsra, de ezt
az akkori tôrténelmi helyzetben nem tudta végrehajtani és megvalô-
sitani.

A mâsodik vilâghâborù utân Magyarorszâgot ùjra bûnôsnek
nyilvânitottâk és megbiintették, pedig Magyarorszâg viselkedett a
legemberségesebben a hâborùban a szovjet fronton éppen ùgy, mint
mâsutt. Magyarorszâg lengyel hadtfoglyok tizezreit fogadta be és
mentette meg a szovjet kivégzésektôl vagy a német kényszermunka-
tâboroktôl. Magyarorszâg kormânyai az utolsô pillanatig védték a
magyarorszâgi zsidôsâgot, mikôzben az ôsszes kelet-eurôpai orszâgbôl
mâr régen elvitték az ott élô zsidôkat. Magyarorszâgrôl a zsidôk
kitelepitése csak 1944. mârcius 19. utân induit meg, amikor a németek
véglegesen megszâlltâk Magyarorszâgot. Ki kell hangsùlyoznunk,
hogy Magyarorszâgon nem voltak zsidôgyilkossâgok, pogromok és
még a nâcinak tartott, utolsô magyar kormâny sem engedte meg a
tovâbbi deportâlâsokat és megakadâlyozta a budapesti getto 125.000
zsidôjânak kivégzését, amit a németek tôbbszôr kôveteltek. Ennek
bizonysâga az, hogy ma Magyarorszâgon él a legtôbb zsidô a kelet-
eurôpai orszâgok kôziil.

Tovâbbâ ki kell hangsùlyoznunk azt, hogy 1945-ben és 1947-ben
Magyarorszâgon vereséget szenvedtek a kommunistâk és a Vôrôs
Hadsereg jelenléte és a kommunista terrorszervezetek munkâja sem
tudta engedelmességre és hôdolâsra kényszeriteni a magyar milliôkat.
A mâsodik vilâghâborù utân Magyarorszâgon tôbb embert végeztek ki
és tôbb embert bôrtônôztek be, mint Eurôpa bârmely, szovjet âltal
megszâllt orszâgâban.

1956-ban Magyarorszâg népe megelégelte a rabszolgasâgot, s
fegyveres harcot kezdett szabadsâgânak kivivâsâért abban a



reményben, hogy a Nyugati Hatalmak tâmogatjâk majd ezt a harcot.
Sajnos, ùjra csalôdnunk kellett. A Szovjetuniô és zsoldosai ùjra
keményen megbûntették a szabadsâgért és demokrâciâért fegyvert
fogott magyarokat. Ezreket végeztek ki, tîzezrek kcriiltek Szibériâba és
magyar bortônôkbe a szabadsagharc vérbefojtâsa utân Magyar-
orszâgon.

1989-ben Magyarorszâg elsônek kezdte meg a vasfîiggôny fel-
szâmolasât és ezzel elinditotta Kelet-Eurôpa ùj szabadsâgharcât a
kommunizmus ellen. Tizezrével menekultek a kelet-németek Magyar-
orszâgon keresztul Nyugatra és ezzel elindult a berlini fal lerombolâsa
és a kommunista rendszerek felszémolâsa Kelet-Németorszagban,
Csehszlovâkiâban, Bulgâriâban és Româniâban, ahol a harcot Tôkés
Lâszlô és magyar hivei kezdték meg a Magyarorszâgtôl elszakîtott
Erdélyben, Temesvâr vârosaban.

A Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs képviseli a magyarsâg érdekeit, s
azzai a kéréssel fordult az Egyesûlt Àllamok elnôkéhez, alelnôkéhez,
szenâtoraihoz, képviselôihez és kiilugyminisztériumâhoz; kôvessenek
el mindent, hogy Eurôpâban végre igazsâgra és emberségre alapozott
béke legyen. Ne a hâborù gyôztesei uralkodjanak a legyôzôttek felett,
ne a bosszù vezesse a hatârok meghùzâsât és a népek életét, de végre
egyszer békében és megértésben iiljenek le a népek vezetôi és Igy
rendezzék orszâgok sorsât és népek jôvendôjét.

Meggyôzôdésûnk, hogy Magyarorszâg jutalmat érdemel és nem
buntetést, de ha jutalmat nem is kapunk, az igazsâgot és az egyenlô
mértékkel mérést megkôveteljiik népunknek. Nem engedhetjiik meg,
hogy magyar teriiletek és szlnmagyar milliôk tovâbbra is idegen
igâban nyomorogjanak és pusztuljanak. Meg kell âllitanunk a magyar
holocaustot.

Mi, 16 milliô magyar, kôveteljiik, hogy az Egyesult Àllamok
kezdeményezze az ùj és békés eurôpai ùjjârendezést. Kôvetel-jiik a
magyar teriiletek Magyarorszâghoz tôrténô visszatérését. Kôveteljiik,
hogy a nemzetkôzi szerzôdések garantâljâk az ùj hatârokat. Az
Egyesult Àllamok tôrténelmi hagyomânyaihoz méltôn nagy részt
vâllalhat Eurôpa békés ùjjârendezésében. Ha ez nem torténik meg,
akkor csak egy ùjabb hàborû magvait hintjuk el Német-orszùgban, a
Balkànon és Kelet-Eurôpâban.

Addig is, amig az Egyesûlt Àllamok végrehajtja egy eurôpai béke-
târgyalâs elôkészitését és megvalôsitâsât, kéijûk, hogy az Egyesûlt
Àllamok kôvetelje a mindenkori roman kormânytôl: adjon teljes ôn-
kormànyzatot Erdélymagyarsàgànak. Azonnal âllitsâk vissza az elvett



és megsziintetett magyar iskolâkat. Ismeijék el a magyar nyelvnek a
roman nyelwel valô teljes egyenlôségét és szabad hasznâlatit. Àllitsâk
vissza az évszâzados vagy sok esetben évezredes magyar tôrténelmi
emlékeket, emlékmûveket, templomokat, temetôket, feliratokat.
Minden erdélyi vârosban két nyelven jelôljék a vârosi épiileteket,
hivatalokat, utcàkat és tereket. Minden erdélyi faluban, ahol magyarok
laknak, magyar nyelven legyen minden felirat, egyenlôen a roman
feliratokkal. Orvosoljék a mùltban elkôvetett hibâkat és sérelmeket és
adjanak kârtéritést azoknak a magyaroknak, akik magyarsâgukért
hâtrânyt szenvedtek. Azonnal telepitsék vissza azokat a magyarokat,
akiket eliildôztek ôseik foldjérôî és megfelelô munkaalkalmakat
adjanak lakôhelyén minden magyamak. Kôveteljûk minden szinten a
tôrvényes magyar érdekképviseletek, pârtképviseletek, kulturâlis és
népi képviseletek teljes elismerését. Kôveteljiik a teljes szabadsâgot,
egyenlôséget, vallâsi és szôlésszabadségot, sajtô- és kulturâlis szabad
sâgot minden magyamak România egész teriiletén. Mindezeket a
kôveteléseket az Egyesiilt Àllamok szavatolja és ellenôrizze addig is,
amig az Eurôpai Békekonferencia ôsszeiil és békésen meghùzza az ùj
hatârokat és rendezi a nemzetiségi kérdéseket. Csak igy maradhat az
Egyesiilt Àllamok vezetôsége és népe hû a lincolni hagyomânyokhoz
és szabadsâgelvekliez, és csak igy maradunk mi magyarok hûségesek a
kossuthi elképzelésekhez.

Ezért dolgozunk, ezért harcolunk mi, nemzethû magyarok vâll-
vetve amerikai barâtainkkal és minden becsuletes emberrel. Eljôtt az
ideje, hogy békés ùton szabaditsuk fel a trianoni békével és pârizsi
békével rabszolgasorsba taszitott, halâlraitélt és idegen uralom alâ
kényszeritett magyar milliôkat!

Isten segi'tse terveink végrehajtàsàt!

A MAGYARNEMZETI VILÀGTANÀCS

elnôksége nevében

Fôt. Dômôtôr Tibor ugyvezetô elnôk



XIII.

kôzérdekC kqzlemény

PESTREKERÛLNEKA BANDHOLTZ-EREKLYÈK
A New York-i Magyar Fôkonzulâtuson kiàllîtâs keretében

mutattâk be azokat a tôrténelmi erekiyéket, amelyeket a Szathmàty
fivérek, Lajos és Géza ajândékoztak a Magyar Nemzeti Mùzeurnnak.

Harry Hill Bandholtz amerikai tâbomok, akinek életnagysâgù
szobra a budapesti amerikai nagykôvetség elôtti kis parkban âll, 1919-
ben az amerikai katonai missziô magyarorszégi fôparancsnoka volt. Az
I. vilâghéborù utâni tragikus felfordulés, a haza szinte teljes védtelen-
sége idején ô akadâlyozta meg, hogy a Nemzeti Mùzeum kincseit hadi-
zsâkmânyként magukkal vigyék a fôvérost akkor megszâllva tartô
roman csapatok.

Bandholtz lepecsételte a Nemzeti Mùzeum kapujât, és erélyes
fellépésével az utolsô pillanatban mentette meg pôtolhatatlan nemzeti
ereklyéinket az elhurcolâstôl. Szemtanûk szerint lovaglô- pâlcàjât sem
âtallotta igénybe venni, hogy kiveije az idegen martalô-cokat a
Nemzeti Mûzeumbôl.

Az adomânyozâs révén most a Magyar Nemzeti Mùzeumba keriil
Bandholtz budapesti naplôja, diplomâciai jelentései és a Nemzeti
Mùzeum kapujâra helyezett lepecsételô papirszalag. Ugyancsak az
adomânyok kôzt van az a lovaglôpâlca, amit Bandholtz még korâbbi,
^5^0P;Szigeteki szolgâlata idején kapott ajândékba. Apâlca egy kigyô
bôrébôl és gerincébôl készult, s Bandholtz budapesti szobrân is lâthatô
hâtratett kezében. Az erekiyéket a Chicagôban élô Szathmàry LaJos
sœrezte meg az ôzvegytôl, és ô mutatta be a mintegy 200 fonyi meg-
hivott kôzônségnek.

Az egykori amerikai dandârtâbomok néhâny év ôta visszakeriilt a
magyar tôrténelem hôseinek méltén jârô megbecsiiltségbe. A Magyar
Nemzeti Mùzeum, a Magyar Honvédség, az 56-os Forradalmi Nemzeti
Szovetség és az Igazolt Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség minden év
december 18-ân, Bandholtz szuletésnapjân koszorùzâssal egybekôtôtt
emlékunnepségen tiszteleg a nyalka, nagybajuszos amerikai generâlis
emléke elôtt. Jôvôre pedig, a honfoglalâs 1100. évfordulôja alkalmâ-



bôl ùjrarendezve megnyilô nagy tôrténelmi kiâllitâson a nagykôzônség
is lâthatja majd a Nemzeti Mùzeum megmentôjének pâlcéjât, naplôjât.

A New York-i kiâllîtâs megnyitôja egyben Làszlô Balàzs fokonzul
bùcsùfogadâsa is volt, mivel a fokonzul 2 év és 4 hônap szolgâlat utân
hazatér âllomâshelyérôl.

A fogadâson megjelent a New York-i magyarség szine-java és
szamos amerikai ùzletember, aki hazânkkal kapcsolatban âll. Ott volt
és kedves, verses bùcsùztatôban fejezte ki a hazarendelt fokonzul irânti
megbecsûléséét Spéter Erzsébet. Eljôtt Claire Kenneth, a vilâghirû
irônô, Carelli Gâbor, a New York-i Metropolitan Opéra ôrôkôs tagja,
Joe Murànyi, a kivélô dzsesszklarinétos, Luis Armstrong egykori
combôjânak tagja és sokan mâsok.

Az "Ûj Magyarsorszâg" jimû ûjsâg 1995. jûlius 11-i szâmâbôl.
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PALYÀZAT

A CLEVELANDI MAGYAR TÀRSASÀG

Magyarorszàg 1100 évesfennàllàsa alkalmàbôl

PÀL YÀZA TOTHIRDETETT MEG

'Magyarorszàg terûleti vâltozâsai
a honfoglalâstôl napjainkig és azok okai"

cîmmel.

Igaz ôrônunel jelentjiik, hogy az iQùsâg részére meghirdetett
pâlyâzatra beérkezett munkâk igen magas szintû, alapos szakismeretet
bizonyitô, tudomânyos felkészultséget tanùsitô alkotâsok, amelyeknek
bârmelyikét egyetenû katedrâkrôl is elôadhatnâk.

A pâlyâzôk nemcsak tudomânyos felkészultségûket igazoltâk
munkâikban, de izzô hazaszeretetuknek is tanùbizonysâgât adtâk.

Tervbe vettiik, hogy egyes részleteket emigrâciôs iskolai oktatâ-
sunk sorân felhasznâlunk.

Amikor a pâlyamunka cimét kôzhirré tettùk, akkor keriiltuk annak
kiemelését, hogy ezerszaz éves honfoglalésunk ôta mennyi igazsâgta-
lansâg érte Hazânkat. Kiilôn elismeréssel. adôzunk a dîjnyerteseknek
azért, mert pâlyamunkâikban ùgyszôlvân valamennyien râmutattak
erre. Ez azt a jôlesô érzést kelti bennunk, hogy utôdaink méltôk lesz-
nek elôdeik jogos igényeiért ktizdeni és akkor Hazânk jôvôje biztosi-
tottnak tekinthetô.

Lehet, hogy a pâlyâzôk szâma arânylag kicsi, de az alap meg van.
A beérkezett pâlyamunkâk alapjân a bizottsâg a kôvetkezô dijakat
adta:

Elsô dlj - két személy részére 300-300 dollâr:

Mucsi Zoltàn (Makô) és Zentai Katalin (Budapest).



Mâsodik dîj - két személy részére 150-150 dollar:

Krajcsovics Zsolt (Nagytarcsa)
és Barnôczky Istvànné (Lakewood, Ohic)

Harmadik dij - négy személy részére'egyenként 100 dollar:

Farkas Erzsébet (Ojai, Califomiaj. Fésûs Jiidit (Cegléd),
Jànos Irén (Kanada), Kiss Levente Sàndor (Halésztelek).

Kulôn elismerést érdemel dr. Sallai Jànos, hatârôr ômagy,
egyetemi docens (Budapest) munkâja, amely mâr nyomtatâsban is
megjelent Magyarorszâgon. Miutân a pâlyamunka kiirésâval a magyar
LQùségot klvântuk jutalmazni, ezért dr. Sallai Jânos munkâjât a
bizottsag nem kivanta besorolni az igùsâg munkâi kôzé, hanem teljes
elismerésiinkkel részére 100+100 dollar tiszteletdijat szavazott meg.
Kivânjuk, hogy iÇùsâgunk vezére legyen a magyar tudomâny
teriiletén.

MagyarIfusag! Tanulj, dolgozz, kiizdve kUzdj ésbizva bizzâl
Magyar Hazànk sorsânakJobbrafordulâsàért!

A Magyarok Istene àldja meg munkàtokat!

1996. mârcius 15-én.

Dr. Nâdas Gyula

a Magyar Târsaség elnôke

A két elsô dijjaljutalmazottpàlyamunkàt
a kôvetkezôkben kôzôljûk.



Mucsi Zoltàn:

MAGYARORSZÀG TERULETI VÀLTOZÀSAI
A HONFOGLALÀSTÙL NAPJAINKIG ÉS AZOK OKAI

Honfoglalàs és àllamalapi'tés

Ôseink 895 folyamân lépték ât eiôszôr a Kârpét-medence hatârait
Arpâd vezér vezetésével. Az elôrenyomulàs alatt eiôszôr Erdély, majd
az Alfbld kerult a magyar tôrzsek ellenôrzése alâ. A 900. év bekô-
szontésével a Kârpât-medence meghôditésa gyakorlatilag befejezôdôtt.
Ekkor azonban még nem beszélhetiink allandô, kialakult âllamhatâ-
rokrôl, ami egyrészt a legeltetô életformâbôl adôdott, mivel a legelô
teriiletek nyâron lényegesen kiteijedettebbek voltak, ami jelentôsen
befolyâsolta az orszâg hatérainak elhelyezkedését. Masrészt igen sok
tâmadâs érte ekkor hazânkat: keleten a bolgârok, nyugaton a frankok
tâmadâsait kellett visszavemie eleinknek.

A Magyarorszâg szâmâra kedvezô kulpolitikai helyzetben 902-ben
a morva fejedelemség egy hadjâratban porig lett rombolva s igy
magyar ellenôrzés alâ kerult Morvaorszag és Ausztria keleti hatâr-
vidéke. Az orszâg azonban arânylag nagy kiteijedése és jelentôs
hadereje ellenére is gyenge volt, amelynek legfôbb oka a belsô meg-
osztottsâg volt, hiszen Ârpâd leszârmazottai csupân a medence
kôzépsô részét, valamint Nyitrât és a Bakonyt tartottâk teljes ellen-
ôrzésiik alatt, a tôbbi rész megoszlott a néha még a fejedelemmel is
szemben âllô tôrzsfok kôzôtt. Jelentôs volt a gyula (szinte teljes
Erdély), valamint a harka (Nyugat-Dunântùl) hatalma is, amely tovâbb
gyôngitette a kôzponti hatalmat. A kalandozô hadjâratok kudarca
pedig râdôbbentette Géza fejedelmet (970-997), hogy ha nem akaija
népét a pusztulâsba vinni, Magyarorszâgnak is be kell tagozôdnia a
nyugat-eurôpai âllamok sorâba.

Békés kapcsolatokat igyekezett kialakitani Ottôval, a német-
rômai csâszârral, felvette és prôbâlta teijeszteni a kereszténységet,
valamint fejedelmi hatalmât kiteijesztette szinte az egész orszâgra
(kivétel a délkeleti orszâgrészura, valamint a Gyulafehérvâron székelô
gyula (a legfôbb birô vagy hadvezér). Géza fia, Istvân, mâr egy erôs
kôzponti hatalmat vett ât, azonban bôven volt még tennivalôja: 997-
ben legyôzi nagybâtyjât Koppânyt, 1003-ban az erdélyi gyulât, majd
pedig a délkeleten parancsolô Ajtonyt.



Ekôzben 1001 januâr 1-én keresztény S2X)kâs szerint megkoro-
nâzzék, âllamvallâssâ teszi a kereszténységet és az immâron egységes
orszégot vârmegyékre osztja, élukre pedig sajât embereit, az ispânokat
teszi.

Ezzel Magyarorszâg a keresztény Eurôpa teljes jogù és elismert
tagjâvâ vâlik. A Szent Istvân âltal létrehozott orszâg teruletileg,
gyakorlatilag megegyezik a késôbbi Nagy-Magyarorszâg teruletével,
aimyi eltéréssel, hogy Horvâtorszâg tengerparti része nem tartozott
hozzé, valamint északnyugatra a kiteqedése valamivel nagyobb volt.

Magyarorszâg 1526-ig

Az orszâg teriilete az idôszak elsô felében gyakorlatilag vâlto-
zatlan volt. 1241-42-ben a tatâijârâs nepirtasai miatt teljes orszâg-
részek néptelenedtek el, ami miatt IV. Béla kirâlyunk ezekre a terii-
letekre idegeneket telepit be. Ezek az akkor mindenképpen hasznos
intézkedések sajnâlatos môdon szàzadokkal késôbb a visszàjukra
fordultak, hiszen alapot teremtettek mindenféle szerb, szlovâk és
roman igénynek, amelyek egy olyan nép ellen irânyultak, amely fôldet
és hazât adott nekik.

AzÀrpàd-hàz kihalâsàval (III. Endrével 1301-ben) trônviszâlyok
tôrtek ki és a kôzponti hatalommal, valamint egymâssal is hadban allô,
egész orszâgrészeket uralô kiskirâlyok ténykedése folyân az orszâg
kôzel âllt ahhoz, hogy tartomânyokra essék szét. Ebben a helyzetben
lépett trônra az Anjou-hâzbôl sziiletett Kâroly Rôbert, aki elôszôr
leszâmolt a hatalmaskodô nagyurakkal, majd pedig az orszâg
jogrendjét, gazdasâgi rendjét is helyreâllitotta. Fia, Nagy Lajos, a
lovagkirâly, hadjârataival pedig visszaâllitotta az Ârpâdok
birodalmânak régi fényét. Bekebelezte Horvâtorszâgot és Dalmâciât,
fiiggô helyzetbe kényszeritette Boszniât és HavasalfÔldet, késôbb pedig
Magyarorszâg perszonâluniôra lépett Lengyelorszâggal, amelynek
kôvetkeztében létrejôtt egy hatalmas és erôs birodalom, amelynek
valôban hàrom tenger mosta a partjait és amely kônnyedén szembe
tudott szâllni bârmilyen ellenséggel, - ami persze volt bôven - hiszen
Nagy Lajos uralkodâsa alatt 1390-ben érte az elsô tôrôk tâmadâs is
hazânkat, mikôzben végeinken sem volt béke.

Nagy Lajos halâla utân azonban, sajnos, ismét gyenge uralkodôink
lesznek, akiknél hol az erély, hol a tudâs, hol pedig még a jôszandék is
hiânyzott. Az orszâg âtmenetileg Hunyadi Mâtyâs uralkodâsa alatt
virâgzott fel, aki râjôtt, hogy a Nyugattôl nem szâmithat segitségre.



hiszen a német csaâszâr is csak a kedvezô alkalmat varia, hogy mikor
tehetné az orszâgot hûbérbirtokâvâ. Ezért békét kôtôtt a szultânnal és
hadait, a rettegett Fekete Sereget, igazi ellensége, a Német Birodalom
ellen fordi'totta. Ennek eredményeként 1479-ben elfoglalja Morva-
orszâgot, Szibériét és Lauritzot. Ezek a hôditâsok azonban nem voltak
tartôsak, hiszen halâla utân szinte azonnal cl is vesztettiik ezeket a
teriileteket. Ulâszlô uralkodâsa alatt az orszâg egyre inkâbb legyengiil
és a feudâlis anarchia felé sodrôdik, valamint tovâbbi baj, hogy a
tôrôkôkkel kôtôtt békeszerzôdés is ekkoriban jâr le. Nincs pénz a
hadseregre, a vârakra, az orszég a megsemmisùlés felé tart. Nyugat-
Eurôpa el van foglalva a sajât probléméival és egyébként is jôl jôn
nekik egy iitkôzôorszâg a tôrôkôkkel szemben. Tovâbb gyengiti az
orszzagot az 1514-es véres parasztfelkelés is. 1516-ban keriil a trônra
tiz évesen II. Lajos, akitôl mâr nem is lehet elvârni, hogy érdemben
hozzâ tudjon szôini az orszâg ûgyeihez.

A szerbiai hatârvédelmi rendszer fokozatosan elesik, a tôrôkôk
egyre csak nyomuinak elôre. A szultân azonban még nem akar
hâbonit, Igy hât békét ajânl fel, amit azonban a kirâly német
tanâcsadôi sugallatâra elutasit, pedig ekkor mâr az orszâgnak délen
sem végvârai, sem hadereje nincs. És ekkor elérkezik az I526-os év.

A hârom részre szakadt orszâg,
valamint a Habsburg bôditâs

A mohâcsi csatavesztés (1526) utân még lehetôség lett volna
talpra âllni, azonban ismét trônviszâly tort ki, ami megosztotta az
orszâgot. A nemesség egyik fele Szapolyai Jânost kivânta kirâlynak -
akit 1526-ban meg is vâlasztottak, - azonban igényt tartott a trônra
Habsburg Ferdinând is, akit I. Ferdinândként 1527-ben ellenkirâly-
ként szintén megkoronâztak. 1541-ben a tôrôk haderô gyakorlatilag
akadâlytalanul bevonult Budâra, amit az orszâg hârom részre
szakadâsa kôvetett. Az orszâg kôzépsô része ékalakban a tôrôkôk
fennhatôsâga alâ keriilt és a kirâlyi Magyarorszâg a Habsburg
Birodalom részévé vâlt. Az igazi magyar érdekek képviselôje az
elméletiieg tôrôk hûbéres, a gyakorlatban azonban igen széles ônâllô-
sâggal rendelkezô Erdélyi Fejedelemség lett, hiszen a késôbbi
egyesitési tôrekvések is innen indultak ki, mivel az orsztrâkokat
igazâbôl nem érdekelte az orszâg sorsa. Egyedul az âllt érdekûkben,
hogya tôrôkôket lehetôleg még magyar teriileten vissza tudjâk tartani,
hogy igy azok ne veszélyeztessék a "ôrôkôs tartomânyokat". A helyzet



gyôkeres vâltozâsâra 1683-ban keriilt-• sor, amikor a Habsburg
Birodalom, Velence és Lengyelorszâg pâpai tâmogatâssal létrehozta a
Szent Ligàt a tôrôkôk ellen, amely ôsszpontositott tâmadâst inditott az
oszmân hôditôk kiûzésére Eurôpâbôl. Ennek eredménye lett 1686-ban
Buda felszabaditâsa, majd a tôrôkôk kiûzése az orszâg egész teruleté-
rôl. A magyar rendek 1687-ben a pozsonyi orszâggyûlésen a
Habsburgokat ezért "hâlâbôl" az orszâg ôrôkôs kirâlyâvâ tették (igen
nehéz lett volna nem leimi "hâlâsnak", amikor egy akkora idegen
haderô tartôzkodik az orszâgban), valamint lemondtak az Arany-
bullâban kikôtôtt ellenâllâsi jogukrôl (lus resistendi).

Ezzel Magyarorszâg, mint egységes orszâg a szent istvâni
értelemben megszûnik létezni. Ezentùl a teriiletet a "Szent Korona
Orszâgai"-ként emlegetik, amely âll a Magyar Kirâlysâgbôl, a Horvât-
Szlovén-Dalmât Kirâlysâgbôl és az Erdélyi Fejedelemségbôl (1765
utân Erdélyi Nagyfejedelemség), amely 1848-ig gyakorlatilag kiilôn-
âllô rész volt osztrâk kôzigazgatâssal és bizonyos fokù ônâllôsâggal.
Erdély 1848-ban a pozsonyi orszâggyûlés dôntésével, amit a kolozsvâri
is jôvâhagyott, mâjus 30-ân lépett uniôra a MagyarKirâlysâggal.

Az 1848-as forradalomtôl Trianonig

A forradalom nagy vivmânyaként Erdély tehât egyesiilt az anya-
orszâggal, 1849 tavaszâra pedig valôbanjpagyar fennhatôsâg alâ keriil
Szent Istvân Magyarorszâga a Nyugati-Felvidék és Horvâtorszâg
kivételével. Az eredmények azonban sajnos kérészéletûek, mivel 1849.
augusztus 13-ân a csâszâri és a câri haderôtôl ôsszeroppantott
hadsereg Vilâgosnâl leteszi a fegyvert. Ezutân elszbadulnak az
indulatok. Ferenc Jôzsef Haynau generâlist, a "bresciai hiénât" kiildi
Magyarorszâgra, hogy "csinâljon rendet és zabolâzza meg a féktelen
magyarokat ùgy, hogy tôbbé ne jusson esziikbe ellenâllni". Az esztelen
vérengzést a csendes terror kôveti Alexander Bach osztrâk kuliigy-
miniszter irânyitâsâval. Magyarorszâgrôl levâlasztjâk Erdélyt,
Horvâtorszâgot, a Szerb Vajdasâgot és a Temesi Bânsâgot; ez utôbbi
kettôt a "hûséges" szerbek igényeinek megfelelôen. A maradék
orszâgot ôt keriiletre (soproni, pozsonyi, Pest-budai, kassai,
nagyvâradi) osztottâk, szakitva az ^lamalapitâs ôta mûkôdô vâr-
megyerendszerrel. Ezeket a keriileteket pedig egymâstôl szinte
fuggetleniil a bécsi kôzpontbôl centralizâltan irânyitottâk. Ez a
rendszer azonban megbukott a magyarsâg kitartô ellenâllâsân, amely a
passzivitâsban nyilvânult meg, hiszen nemzethû ember ekkoriban nem
vâllalt semmiféle kôzhivatalt.



A belpolitikâban ehhez jârult még hozzâ a birodalom gyengiilô
belsô egysége, a széthùzés, a nemzetiségek egyre élesebb kôvetelései,
amelyek hatâsâra az orsztrâkoknak ré kellett dôbbenniùk arra, hogy a
destruktiv, bomiasztô, tulajdonképpen minden megfontolés nélkiil
elszakadni igyekvô szerbekkel, roménokkal és szlov^okkal szemben
egyediil a magyarségra tâmaszkodhatnak, arra azonban csak ùgy, ha
visszaadjâk aimak ezeréves jogait, szabadsâgét. Kulpolitikailag ehhez
jârult még hozzâ az olasz és a német egység megteremtôdése, amely
ùjabb teriiletek elvesztésével jârt. 1867-ben a târgyalâsok a két nemzet
kôzôtt eredményre vezetnek, amely miatt létrejôn egy kétkôzpontù,
dualista birodalom Magyarorszâg és az Ôrôkôs Tartomânyok kôz-
ponttal, amelyeket csak a kirâly személye, a kôzôs had- és kiiliigyek,
valamint az e kettôhôz tartozô pénnzugyek kôtnek ôssze. Szent Istvân
âllama ismét teljes fényében ragyoghat: létrejôtt a tôrténelmi
Magyarorszâgegysége.

Ez az âllapot egészen az I. vilâghâborù befejezéséig âllt fenn,
amikoris a legyengult orszâgban mintegy "varâzsûtésre" minden
nemzetiség kôvetelni kezdi a fiiggetlenségét. Ez azonban valôjâban
mâr régen eldôntôtt és ôsszehangolt akciô, hiszen a Român Kirâlysâg
mâr 1916-ban azon titkos egyezmény alapjân âll ât az antant oldalâra,
amelya hâborù befejezésekoregész Erdélyt, valamint a Tiszântûl nagy
részét neki igéri. Tehât szô sincs ebben az esetben "fuggetlenségrôl és
ônrendelkezésrôl", hanem egy idegen âllam aljas, ârulô teriiletszerzése
ez.

Hasonlô a helyzet Horvâtorszâg és a Délvidék esetében is, ayya] a
kiilônbséggel, hogy Szerbia legalâbb kezdettôl fogva ellenség, nem
pedig a nagyobb konc reményében âll ât. A Monarchia tehât még a
hâborù vége elôtt mâr a darabjaira hullik szét. Sor keriil néhâny
prôbâlkozâsra ugyan a foderalista âtalakltâs érdekében, azonban az
antant âltal felkorbâcsolt indulatokat mâr semmi sem âllithatja meg,
egy ezeréves orszâg a porba hullik.

1918 oktôberében és novemberében sorra alakul meg elôbb a
horvât és a szerb, majd a szlovâk, végixl pedig a român nemzeti tanâcs,
amelyeknek egyetlen célja nem mâs, mint minél nagyobb darabot
hasitani a koncbôl, amihez kitûnô partnert talâlnak a franciâk és az
angolok személyében. Decemberben a românok mâr nyiltan Erdély
bekebelezése mellett dôntenek a Român Kirâlysâgba (gyulafehérvâri
gyûlés 1918. dec. 1.). Kôzben Magyarorszâgon kikiâltjâk a népkôz-
târsasâgot, amely azonban gyenge és minden oldalrôl tâmadjâk,
valamint belsô vezetésében is elôtérbe keriilnek azok a kozmopolita
erôk, amelyeknek minden fontosabb a sajât orszâguknâl. A vérszemet



kapott "ùj szomszédok" egyre tôbbet és tôbbet kôvetelnek, sorra rùgjâk
fel a fegyversziineti egyezményeket. A belgràdi egyezmény, amelyet
november 13-ân kôtôttek meg, alig két hônapra tartja vissza a roman
hadsereget attôl, hogy elfoglalja teljes Erdélyt. 1919. mârcius 20-ân
Nix francia alezredes jegyzékben kôveteli a Tiszântùl katonai
kiiiritését és egy "semleges" ôvezet létrehozésât antant (gyakorlatilag
român) ellenôrzéssel. A românok ezt meg sem vârva az Arad-Nagy-
vârad vonalra vonulnak és az elfoglalt részeken teljesen megszuntetik
a magyar kôzigazgatâst. A Felvidék mâr korabban a csehszlovâk
csapatok kezére keriilt. Ezt a megalâztatést a magyar kormâny
nemzethû része mâr nem hajlandô tûmi. Nem akaija az orszâgot egy
ùjabb értelmetlen és végsô pusztulâst hozô hâborùba hajszolni,
azonban ezt elfogadni sem tudja, ezért mârcius 21-én elutasitja a
jegyzéket, majd még aznap lemond. Ekkor keriil hatalomra Kun Béla
és kommunista hordâja, akik a proletâr vilâgforradalom kôdôs képét
igyekeznek a nemzeti egység, az orszâg teriileti integritâsa és az
igazsâg eszméjével szembeâllitani.

A "dicsôséges" 133 nap talân tôbb kârt okozott az orszâgnak, mint
az egész vilâghâborù, hiszen ez volt az az idôszak, amikor az orszâg
sorsârôl dôntôttek és nem volt senki, aki Pârizsban képviselte volna
érdekeinket, aki râmutatott volna arra, hogy micsoda igazsâgtalansâg
késziil. Augusztus 4-re român csapatok szâlljâk meg Budapestet és
egészen addig megszâllva tartjâk, ameddig Horthy Miklôsnak és
kormânyânak nem sikerul megértetnie az antanttal, hogy immâron van
Magyarorszâgnak felelôs kormânya. Ekôzben szeptember 10-én a
Saint-Germain-i diktâtum Ausztriânak itéli Nyugat-Magyarorszâg
tôbbségében németlakta részét (4000 négyzetkilométer = 292.000 fo).
Elvessmek az egyik vesztestôl, hogy odaadhassâk a mâsiknak (amely
râadâsul a kezdeményezô volt a mâsik beugratâsâban a hâborùba).
1920. januâr 5-én végre elutazliat a magyar delegâciô Pârizsba
Apponyi Albert grôf vezetésével, akit tisztelettel meghallgatnak, majd
elfelejtenek. A român hadsereg februâr 24-én megkezdi a Tiszântùl
elhagyâsât, bâr nem tùl nagy intenzitâssâl. '

A békediktâtumok sorsa szinte teljesen francia irânyitâs alâ keriil,
olyannyira, hogy az USA képviseletében Wilson kivonul, Anglia
képviseletében Lloyd Geroge miniszterelnôk pedig igy tiltakozik: "A
magyarokat szemlâtomâst igazsâgtalanul kezelték; sohasem hallgattâk
meg; a szôvetségesek munkâja egyoldalù volt... Nem rendelkezhetunk
emberekkel barmokként..." Azonban ez mind nagyon kevés, Pârizsban
mâr dôntôttek a sorsunkrôl, még mielôtt a târgyalôasztalhoz ùltek
volna: Magyarorszâgot meg kell semmisiteni! Jùnius 4-én alâirattâk



velunk a vilâgtôrténelem legigazsâgtalanabb békéjét, amit talân csak a
II. pun hâborùt lezârô és Karthagôt tônkretevô "békéhez" lehet
hasonlitani.

Ebben a békében mâr benne volt a kôvetkezô hâborù, hiszen nincs
a fbldôn olyan nemzet, amely ezt elfogadta voina. Magyarorszâg
teriilete 282.000 négyetkilométerrôl egyharmadâra: 93.000 négyzet-
kilométerre zsugorodott, lakossâga 18 milliôrôl 7.6 milliôra csôkkent.
Ebbôl Csehszlovâkia kapott 63.000 négyzetkilométert és 3.5 milliô
lakost, Remania 102.000 négyzetkilométert és 5.2 milliô lakost a
Szerb-Horvât-Szlovén Kirâlysâg 21.000 négyzetkilométert és 1.5
milliô fot. Valô igaz, hogy ezzel igen sok nemzetiségi keriilt vissza az
anyaorszâgâhoz, azonban a legeslegôvatosabb becslések szerint is tôbb
mint 3.5 milliô magyar szakadt el az ôhazâtôl, hogy ezutân mint
kisebbség éljen tovâbb a sajât fôldjén, mésodrendû âllampolgârként a
sajât hazâjâban. Emellett tônkretették a magyar ipart, mezôgazdasâgot
és a vasûthâlôzat is hasznâlhatatlannâ vâlt, hiszen a Budapestrôl
sugarasan indulô fovonalakat mindenhol ùgy vâgtâk el, hogy az azokat
ôsszekôtô szamyvonalak mâr a hatârokon tùl helyezkedtek el. Emellett
erre a tônkretett, kisemmizett orszagra olyan jôvâtételt hâritottak,
amely még egy mûkôdô gazdasâgot is tônkretett volna. A cél
egyértelmûen a magyarsâg tônkretétele volt, hogy végre beteljesul-
hessen sokak âlma, a herderi jôslat és a magyarsâg elsiillyedjen,
feloldôdjon az ôt kôrulvevô szlâv tengerben. Sohasem létezett
orszégok jôttek létre, sohasem létezett hatârokkal. Kultùra és mùlt
nélkiili népek vâltak uralkodôvâ egy ezeréyes birodalom romjain.

A két vilâghâborù kozti idôszak és a IL vilâghâborû

A trianoni diktâtum utôrezgéseként volt még egy esemény, amely
az 1921. december 14-16. kôzôtt megtartott soproni és kômyéki
népszavazas, amely râmutat az egész rendszer igazsâgtalansâgâra és
életképtelenségére, hiszen a népszavazâson a vâros polgârai 8227:
15 343 arânyban a Magyarorszâghoz valô csatlakozasrôl dôntôttek. Az
arâny majdnem kétszeres, igy mâr érthetô, miért utasitottâk el francia
részrôl oly kategorikusan a népszavazâsok kiirâsât, amit a magyar
delegâciô javasolt és az amerikaiak is tâmogattak, hiszen el lehet
képzelni az eredményeket Erdélyben, kiilônôsen a Székelyfôldôn.

Magyarorszâg azonban felâllt a padlôrôl, bârmennyien is szerették
volna ott lâtni és az 1920-as évek végére a gazdasâg is stabilizâlôdott,
nôvekedésnek induit. A pengô Eurôpa egyik legerôsebb pénzévé vâlt.



Hiâba alakult meg kôriilôttunk az ùn. "kisantant", nem mertek semmit
teimi, hiszen az orszâg mellett a 1930-as évekre mâr olyan szôvet-
ségesek âlltak, mint Olaszorszâg és Eurôpa legerôsebb hatalma;
Németorszâg. Tôbben azôta is a magyarsâg szemére vetik, amiért
Hitler Németorszâga mellé âllt, dehât ki mellé is âllhatott volna?
Anglia messze volt és egyébként sem tôrôdôtt Kôzép-Eurôpâval. Talân
a franciâk mellé, akiktôl nem is oly rég Trianont kaptuk baréti
ajândékul? A kommunista, sztâlini Szovjetuniô mellé? Vagy esetleg
Româniâval vagy Csehszlovâkiâval kellett volna barâtkozni, akik
elrabolték az orszâg kétharmadât? Németorszâgnak szôvetséges kellett,
Magyarorszâgnak pedig az elrabolt teriiletei. A kôr bezâmlt. Egyre
erôsebben érzôdôtt ez, fbleg azutân, hogy az Anschluss utân
szomszédok letttink.

Csehszlovâkiâval mâr korâbban tapogatôzô târgyalâsok folytak a
Felvidék déli részének visszacsatolâsârôl. Tnlajdonképpen ezt
ratifikâlta az ùn. elsô bécsi dôntés, amelynek értelmében 1938.
november 2-ân a Magyar Kirâlysâg visszakap 11.927 négyzet-
kilométert 869.299 lakossal, amelyeknek kb. 90 %-a magyar
nemzetiségû. A Ribbentropp német és a Ciâno olasz kiilùgyminiszterek
âltal létrehozott szerzôdés Horthy kormânyzô lassù, kivârâsos,
târgyalâsos teriiletszerzô politikâjât igazolta. Ezt kôvetôen 1939.
mârciusâban Csehszlovâkia német megszâllâsa utân az orszâg vissza-
kapja még a Trianonban elcsatolt Kârpâtaljât, amelyet zômmel
magyarok és ruszinok laknak, 12.171 négyzetkilométerrel és 496.000
lakossal. Sajnos a németek "adakozô kedvének" âra van és az orszâg
egyre kôzelebb sodrôdik a hâborùhoz Ekkor még csak ùjabb teriiletek
visszaszerzése a cél, késôbb azonban ezek megtartâsa vâlik elsôdleges
szemponttâ.

Méginkâbb igy van ez Észak-Erdély és a Székelyfold vissza-
csatolâsa utân, ami 1940. augusztus 30-ân a II. bécsi dôntés keretében
zajlott le. Ermekértelmében 43.591 négyzetkilométerayi teriilet és tôbb
mint 2 milliô fb keriil vissza az orszâghoz, amely lakossâgnak tôbb
mint fele magyar nemzetiségû. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy
România ekkor mâr a Harmadik Birodalom szôvetségese volt és
bârmikor boldogan visszavette volna a teruleteket, ha Magyarorszâg
szembeszâll a Reich-el. Vâlasztâsi lehetôségnem volt: Ha beszâllxmk a
hâborùba és gyôzunk, megtartjuk az eddig visszacsatolt teruleteket és
talân ùjakat is visszaszerezhetunk. Ha elbukunk, bukunk mindent,
azonban ha nem lépûnk be igy is, ûgy is elveszithetunk még tôbbet is,
hiszen nem kétséges, hogy Németorszâgelôbbvagy utôbb megszâllja a
szâmâra stratégiai fontossâgù felvonulâsi teruletet. 1941. âprilisâban a



német hadsereg megszéllja Jugoszlâviât, ezutân éprilis 11-én a magyar
csapatok is megindulnak dél felé és visszafoglaljâk a Délvidéket,
aminek kôvetkeztében ellenôrzésiik alâ vonnak 11.417 négyzetkilo-
métemyi teriiletet tôbb mint 1 milliô lakossal, amelynek mindôssze 16
%-a a szerb nemzetiségû.

1941. jùnius 26-ân pedig a kassai bombâzâs kôvetkeztében az
orszâg belesodrôdik a hâborùba. A hâborù alatt jelentôs teriiletgyara-
podâs nem kôvetkezik be. Hitler most mâr csak igéreteket tesz (sot egy
esetleges "nem megfelelô" magyar magatartâs miatt kilâtâsba helyezi a
Dtinântùlnak a Német Birodalomba valô csatolâsât, a keleti rész
szlovâk és roman megszallâsâval egybekotve), amikor pedig ùgy érzi,
hogy Magyarorszâg hâborùs szereplése nem elég aktiv, 1944. mârcius
19-én megszallja az orszâgot a német haderô. Roménia ismét idôben
fordit kôponyeget: 1944. augusztus 23-ân fegyversziinetet kôt a
Szovjetuniôval, augusztus 25-én pedig hadat iizen Németorszâgnak és
szinte azonnal megkezdi a Vôrôs Hadsereggel karôltve az erdélyi
teriiletek visszafoglalâsét. Horthy Miklôs ekkor dont arrôl, hogy az
orszâg szâmâra is kedvezôbb lenne a béke, hiszen a kinkeserwel
visszaszerzett teriiletek pillanatok alatt elveszhettek, a românok pedig
mâr 1919-benbizonyitottâk, hogy ha egyszer elindulnak (persze kellô
tâmogatâssal), Budapestig meg sem âllnak, és egyâltalân nem biztos,
hogy legkôzelebb ki is vonulnak onnan. Azonban ô nem bizik az
oroszokban, még mindig Anglia felé tapogatôzik, mivel ismeri a
kommunistâk tevékenységét a "barâtivâ" tett teriileteken. A kiugrâsi
klsérlet azonban elkésik és a német titkosszolgâlat is jôl mûkôdik:
oktôber 15-én, amikor beolvassâk a râdiôban a kormânyzô beszédét, a
német hadsereg mâr ugrâsra készen vâr és szinte azonnal âtveszi a
hatalmat, amit a leginkâbb németbarât erô, a Szâlasi Ferenc vezette
nyilaskeresztesek kezébe tesz le. Az orszâgot azonban mâr nem lehet
megmenteni és 1945. âprilis 4-én befejezôdôtt a "felszabaditâs" néven
fiitô szoyjet megszâllâs.

VL

Pârizstôl Pozsonyig

A hâborût lezârô pârizsi "béke" ismét csak egy szinjâték volt.
Nagyjâbôl mint a nûmbergi per; hollywooodi mintâra; jô sok statiszta,
nagy kôltségvetés (a vesztes fizet), a jôftùk gyôznek, a rosszak
elbuknak. A rendezés is jô, hiszen mâr Jaltâban megvolt. Nem jelent
semmit, hogy Trianon igazsâgtalansâga néhâny éven beliil bebizo-
nyosodott: mindent visszaâllitanak az "eredeti" âllapotba, bâr ennek is
megvan az oka. A ffanciâknak a presztizskérdés, az amerikaikat csak a



Csendes-ôcean ellenôrzés alâ vonâsa érdekli, az angolok szintén az
âzsiai érdekeikért harcolnak csak. A Szovjetuniô pedig egy kulôn
fejezet: Egyrészl szinte alig érdekli, hogy Kelet-Eurôpâban hol
hùzôdnak a hatârok, hiszen néhâny éven belûl ùgyis a gyarmataivâ
kivânja tenni ezeket az orszâgokat és létrëhozni egy szép nagy kôzôs
torzsziilôttet, ahol mindenki szeret mindenkit, mindenld boldog (ha
mégsem, hât elmegy egy jô hosszù târsasutazâsra, mondjuk Szibériâba
és ha esetleg hazatér, hât valôban boldog lesz). Mâsrészt vlszont ô is
gyarapodni akar: A românoktôl elveszi Moldovât, a szlovâkoktôl pedig
a Kârpâtaljât, ùgyhogy nehogy ezek is elkezdjenek sirânkozni,
visszaadja nekik, amit Trianonban raboltak. Sztâlin szerint a magyar-
kérdés ùgyis csak vagonkérdés, hât akkor meg minek annyit
foglalkozni vele. A magyarsâg nyakâra pedig fel lehet ultetni néhâny
Moszkvâbôl importâlt, bâr eredetét tekintve erôsen délkeleti elvtârsat,
akik majd jôl eligazgatjâk ezt a maroknyi népet és szépen elfelejtetik
veliik, hogy kik is voltak valôjâban. A magyar népet azonban nem volt
kônnyû betômi, amit bizonyit az 1956-os szabadsâgharc is, ahol a
nemzet egy emberként szâllt szembe a hôditôval. Amit azonban soha
nem sikeriilt elémi fegyverrel, elérték a sajtôval, a médiâkkal: kiôlni a
nemzettudatot egy nép szivébôl.

1989-ben az orszâg még bizonyitotta, hogy a nemzeti-konzervativ
erôket kivânja az élére, a baj csak az volt, hogy ezek nem azok a
pârtok voltak, amikre szavazott. Antall Jôzsefegyâitalân nem lépett fel
az orszâg elnyomôi, ârulôi, kirablôi ellen, sôt a szabadrablâs folyta-
tôdott, csak most mâr tôrvényekkel garantâltan. A volt elvtârsak
âtmenetileg ugyan hâttérbe vonultak a politikâtôl, azonban "szak-
értelmiiket" tovâbbra is kamatoztattâk a gazdasâgban és a tômegkom-
munikâciô minden teriiletén. Az idegen érdek mindenek folé keriilt.
Idegen tanâcsadôk irânyitottâk az orszâgot. Tulajdonképpen ennek
lecsapôdâsa az nkrân-magyar alapszerzôdés is, amit sietve kôtôttek
meg, ahol mi mindent elismertunk, mindent helybenhagytunk,
garanciâkat azonban semmire sem kaptunk. Sùrgôsen kellett
megkôtni, hiszen néhânyan mâr szôhoz jutottak azok a magyarok is,
akik râjôttek arra, hogy a trianoni, majd a pârizsi "béke" az elrabolt
teriileteket a Szovjetuniônak, Jugoszlâviânak, Csehszlovâkiânak itélte,
tehât nem Ukrajnânak, Szerbiânak, Horvâtorszâgnak vagy Szlovâkiâ-
nak. Râjôttek, hogy a magyarsâg joggal kôvetelhetné vissza ôrôkségét
és ezeknek az idegen bérenceknek nem lesz mit felmutatni veliink
szemben. Sùrgôsen kellett tehât néhâny papir, amire hivatkozni lehet.
Ugyanilyen papirt készitettek Pozsonyban 1995 mârciusâban alig egy
hônap alatt a régi jôl kiprôbâlt kâderekbôl âllô ârulô Hom-kormâny



asszisztâlâsâval és ugyanilyent késziilnek kôtni Româniâval is, ami
âtmenetileg azért nincs még készen, mivel a românok éppen csak a
Tiszaig tartô âllamukat nem akaijâk elfogadtatni, egyébként mlnden
egyebet és ez igy tùl egyértelmûen igazsâgtalan lenne mâr, és szémolni
lehetne az uralmukat is veszélyeztetô orszagos felzùdulâssal is. Az
elszakadt terùleteken tovébb folyik nemzettestvéreink genocidiuma
fizikailag, itthon pedig egyelôre "csak" szellemileg, erkôlcsileg, amely
ellen ha surgôsen nem lépiink fel, mi is rabszolgâvâ vâlhatunk a sajât
hazénkban, tehât nem "szakitanunk kell a diihôs mùltunkkal", mint
ahogyan Holbrook "ùr" javasolta, hanem igenis buszkén és felemelt
fôvel vâllalnunk kell ôseinket, tôrténelmunket, okulni a mùlt hibàibôl,
megbuntetni a bûnôsôket, ôsszefogni és romjaibôl felépiteni egy nagy
és erôs magyar hazât.
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Zentai Katalin (Budapest):

MAGYARORSZÀG TERÛLETIVÂLTOZÀSAI
A HONFOGLALÀSTÔL NAPJAINKIG

ÈSAZOKOkAI

Bevezetô

A 896-os honfoglaléstôl a II. vilâghâborùt lezârô pârizsi békéig
eltelt 1100 év alatt Magyarorszég tertilHe sokszor vâltozott. E vâl-
tozâsokat elsôsorban a tôrténelem âltal râkényszeritett hâborùk ered-
ményezték a szerint, hogy a kiizdelemben a rânk tâmadô ellenség vagy
mi bizonyultunk erôsebbnek. A teriileti vâltozâsokhoz hozzâjârult az
is, hogy erôs vagy gyengekezû uralkcdô âllt-e az orszâg élén, tovâbbâ,
hogy a kôzépkor végén és az ùjkor kezdetén az eurôpai hatalmak
kiizdelmeiben milyen helyet foglalt el Magyarorszâg.

Azonban a folyamatosan vâltozô eurôpai és ezen beliil a magyar
hatarok mellett - felétleniil ki kell emelniink, hogy - a Kârpâtok âltal
ôvezett Szent Istvân-i Magyarorszég hatârai ezer évig vâltozatlanul
àlltàk a tôrténelem viharait. Ilyen szilârd és egységes âllamalakulat
kevés volt Eurôpa kôzép- és ûjkori tôrténetében. Ennek illusztrâlâsâra
âlijon itt hazânk hires foldrajztudôsânak, Cholnoky Jenônek: "A Fôld
és élete" cimû hatkôtetes mimkâja VI. kôtetébôl vett szemléltetô
térképvézlat. A kôtet Magyarorszâg fôldrajzâval foglaikozik, de
részletesen elemzi a trianoni vâltozâsok nyomân beâllt népességi
adatokat, és politikai viszonyokat.

A térképvâziat hiteles tôrténelmi forrâsok alapjân késziilt és
lâthatôan mutatja és mindennél jobban bizonyitja Magyarorszâg
életképességét. Ez a térképvâziat szavak nélkiil is câfolja a "Nagy
Morva" és a "dâkoromân" elméletek 2-3 ezeréves fantâzia tôrténetét.

L Kozépkor
A honfoglalàstôl (896) a mohâcsi vészig (1526).

Mikor Àrpâd vezetésével a magyarok megkezdték a Kârpât-
medence birtokbavételét, a népesség szâma becslések alapjân 4-
500.000 fô volt. Ezt a tényt, a népesség szâmât, mindig figyelembe kell
vennunk, mivel a teriilet népességeltartô képessége, a lélekszâm
gyarapodâsa - akâr a magyar, akâr a kômyezô népek egyedeinek
gyarapodâsârôl van szô - alapvetôen meghatârozza a sziikséges teriilet
nagysâgât.



A hatârok âllandôsâga a magyar medence kôrûl lOOO-tôl 1920-ig.
A hatârok érvényességének idôtartamât a vonalak vastagsâga fejezi ki, a mellékelt skâla

szerint. Aszaggatott vonal Aa lengyel-litvân belsô hatârt jelôli 1386 és 1596 kôzôtt. A B
vonal Csehorszâg hatâra 1212 és 1620 kôzôtt a Német Csâszârsâg keretében.

(Rônai Andor térképe.)

Mivel a 800-as, 900-as években a Kârpât-medence természeti
viszonyai lényegesen kiilônbôztek a maiaktôl, a letelepedésnél ezt
figyelembe kell venni. A Kârpâtokat és azok lejtôit - néhol tôbbszâz
kilométer szélességben - erdôk boritottâk. Az Alfoldeken a folyôk
menti ârtéri erdôk foglaltak el nagy teriïièteket, a siksàgokon pedig a



folyôk rendszeres éradésai nyomân kialalailt lâpos-mocsaras teriiletek
alkalmatlanok voltak a letelepedésre.

igy az egyes tôrzsek és nemzetségek szâllâsteriileteit sok-sok
kilométer széles "gyepû" vélasztotta el egymâstôl. Az orszâg hatérât
pedig - a természet erôitôl fuggetleniil is - jârhatatlannâ, illetve
védhetôvé tették oly môdon, hogy a hegyi àtjârôkat eltorlaszoltâk, a
patakokat felduzzasztottâk, mesterséges âradâst idéztek elô.

Az ily môdon megerôsîtett hatârck môgôtt megindulhatott az
egységes nemzet kialakulàsa. Az elôzôieg itt élt népek gyorsan
beolvadtak a magyarségba. Kûlônôsen az avaroknâl nem okozott ez
problémât, hiszen a hunck és az avarok a népvândorlés elôzô szâzadai
alatt a magyarok elôdei voltak a Kârpât-medencében. Csupân a
Kârpâtok északi vonulatân éltek szlovâkok, a morva birodalom marad-
vânyaként az Északi-Kârpâtok erdeiben ruszinok, az AifÔId déli részén
a bolgérok.

A honfoglalâstôl Szent Istvân uralomra jutésâig elteit szâz év alatt
az egységes magyarsâg megerôsôdôtt, az orszâg hatârai megszilâr-
dultak a Kârpâtok és a Drâva vonalân. A népesség szâma - hozzâ-
vetôleg - egymilliôra szaporodott.

Magyarorszâg ekkor mâr jelentôs âllamnak szâmltott, amelynek
katonai erejét a szomszéd egymâssal vetélkedô uralkodôi sokszor
igénybe vették. Itt fontos megemlltenûnk, hogy az ùn. "kalandozâsok"
- amit egyes tôrténészek ôncélù rablôhadjâratoknak neveznek - leg-
tôbbszôr az egyes szomszéd ulralkodôkkal kôtôtt szerzôdésben meg-
hatârozott segitô hadak voltak.

Természetesen a kor szokâsainak megfelelôen, az "ellenséges
teriiletek" feldùlâsa és kirablâsa akkor a hâborùk elkeriilhetetlen
velejârôi voltak, amely minden hadjâratot és minden hadsereget
jellemzett (nemcsak a magyarokat).

S ha mâr a "kalandozâsok"-nâl tartunk, meg kell emlitenunk,
hogy ezek a katonai hadmûveletek oly nagyvonalùan és tôkéletesen
voltak megszervezve, hogy joggal lehet Nagy Sândor és Hannibâl
hadjârataihoz hasonlitani Bizonyltékként âlljon it Bulcsù 954. évi
hadjârata: A hadjâratot mintegy 30-35 ezer emberrel és 120 ezer lôval
inditottâk. Ez a hadjârat hét hônapig tartott. Ez idô alatt a sereg
megtett 5.000 km-t Ez 250 éjszakâzâst, 500 étkezést, 500 etetést,
itatâst jelentett. Tôbb kisebb folyôn kiviil ôt nagy folyôn kellett âtkelni
(Eimsen, Rajnân, Rhoneon és kétszer a Pôn). A hét hônap alatt
szâmtalan kisebb-nagyobb iitkôzetet vivtak tôbb-kevesebb, de legtôbb-
szôr tôbb sikerrel. Ez a teljesitmény még a mai korszerû felszerelés,



haditechnika és hadvezetés mellett is kiemelkedô cselekedetnek
szâniit.

Az Arpâd-hâzi uralkodôk alatt az ors^g népessége lassan szapo-
rodott, katonai ereje és tekintélye nôvekedett, ami teriileti nôvekedés-
ben is megmutatkozott Szent Lâszlô (1077-1095) és Kônyves Kâlmân
(1095-1116) uraUcodâsa alatt. Ezek soràn legjelentôsebb az 1102-1105
kôzti Horvâtorszâg és Dalmàcia elfoglalàsa, ami ezt kôvetôen 900
évig (1918-ig) Magyarorszàg szerves része maradt. Ekkor kezdôdôtt
meg a teijeszkedés - tobb-kevesebb sikerrel - északi irânyba Halics
felé, amelya késôbbi szazadokban is folytatôdott.

Ennek a tôretlen fejlôdésnek okozott nagy tôrést az 1241. évi
tatâijârâs, amely az akkorra 2 milliôra szaporodott lakossâg felét
elpusztitotta. Demogrâfiâval foglalkozô kutatôk becslése szerint a
Dunantùlon 20 %-os, az AUbldôn 60 %-os volt a népesség pusztulâsa.

A magyar nép élniakarâsâra jellemzô, hogy a tatârpusztitâst
néhâny évtized alatt kiheverte és az Anjou-korban mâr Eurôpa jelentôs
âllama. Kâroly Robert uralkodâsa alatt (1308-1342) nem csak a
teriileti hôditâsokat kezdte meg, fôleg a Balkân felé, ahol ezutân sorra
jôttek létre a magyar feimhatôsâgok alatti bânsàgok (Ozorai-, Sôlyi-,
Macsôi-, Szôrényi-bânsâg stb.), hanem gazdasâgilag és politikailag
isEurôpa élvonalâba tartoztunk. Kâroly Robert verette az elsô magyar
aranyforintot, amit egész Eurôpâban a firenzei forinttal egyen-
értékûnek fogadtak el. Ô hozta létre Eurôpâban az elsô vilâgi
lovagrendet, a Szent Gyôrgy lovagrendet, amely napjainkban éled ùjjâ
hazânkban. Fia, Nagy Lajos (1342-1382) uralkodâsa alatt éri el hazânk
legnagyobb teriileti kiteijedését. A Kârpâtok-ôvezte szentistvâni
Magyarorszâgon kivul hozzânk tartoztak a balkâni bânsâgok. Miutân
Lajost lengyel kirâlynak megvâlasztjâk, perszonâluniô révén
Lengyelorszâgnak és csatolt részeinek is uralkodôja lett. Ôccsét,
Endrét Nâpolyban meggyilkoltâk, utâna két sikeres biintetôhadjâratot
is vezetett a Nâpoly-Szicilia-i kirâlysâg ellen. Ekkor mondtâk, hogy
hârom tenger mosta hatârainkat.

Az Anjou-hâz kihalâsa utân 100 évre a tôrôkôk fokozatos balkâni
elôretôrése és az elôrenyomulâs megakadâlyozâsât célzô harc volt a
jellemzô. E harc oroszlânrészét a magyarok vivtâk, amelynek ki
emelkedô âllomâsai a sikeres hosszù hadjârat 1443-1444-ben és a
nândorfehérvâri diadal 1456-ban, amely tôbb évtizedre visszavetette a
tôrôkôk elônyomulâsât.

Ez a tény tette lehetôvé, hogy Mâtyâs uralkodâsa alatt (1458-
1490) hazânk Eurôpa vezetô hatalmainak sorâba emelkedjék. A
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humaïusta mûveltség és a reneszânsz felvirâgzasân tùl (Corvinâk,
budai vâr, Visegréd) a kor kôvetelményeinek megfelelôen erôs zsoldos
hadsereget hozott létre (Fekete sereg) és a tôrôk ellen vîvott néhâny
sikeres akciô utân - amelynek jelentôsebb âllomâsai voltak Sabâc
bevétele, a kenyérmezei csata (Kinizsi Pâl) - Nyugat felé fordult.

Acsehekkel vîvott hâborù utân megtarthatta a cseh kirâlyi cimet,
s megszerezte Morvaorszâgot, valamint Sziléziât. A cseh hâborùk utân
a Habsburgok ellen fordult. Elfoglalta Ausztria nagy részét, és Bées is
meghôdolt a magyar seregek elôtt. Mâtyâs végsô célja a német-rômai
csâs^ri cim elnyerése volt, hogy Eurôpa egyesitett katonai erejével
veijék ki a tôrôkôt a Balkânrôl.

E céljânak elérését vâratlan halâla akadâlyozta meg.
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Mâtyâs halâla utân - a kôzponti hatalom meggyengulésével -
megkezdôdôtt a belsô széthùzas, ami jelentôsen csôkkentette az orszâg
erejét. Ezt betetôzte az 1514-es Dôzsa Gyôrgy âltal vezetett "paraszt-
felkelés". Igy, amikor 1526-ban II. Szulejmân szultân 80.000 fôs
seregével megindult Magyarorszâg ellen, az uraikodô II. Lajos mind-
ôssze 26.000 harcost tudott Mohâcsnâl szembeâllitani a tôrôkkel.

A csata kimenetele nem lehetett kétséges. Az augusztus 29-én
lezajlott iitkôzet a magyar sereg megsemmisitô vereségével végzôdôtt.
Az orszâg nemességének nagy része, amely a nemzet vezetô erejét
képezte, odaveszett. Maga a kirâly is meghalt menekiilés kôzben.

A mohàcsi csatâvalelbukott a viràgzô kôzépkori Magyarorszâg és
megkezdôdôtt a tôrôkôk elleni 150 évig tartô honvédô hâborû, amely
egyben Eurôpa védelmét is jelentette.



n. Ùjkor
A mohâcsi vésztôl (1526) napjainkig (1995).

A mohâcsi csatât kôvetô két évszâzad hazânk tôrténetének leg-
nehezebb, legszomorùbb idôszaka, amelyhez csak a trianoni orszâg-
csonkitô békediktâtum és az azt kôvetô évtizedek hasonlithatôk.
Azonban ez a két évszâzad minden szomomsâga mellett mégis
dicsôséges idôszaka tôrténelmiinknek, mert a 150 éves élet-halâl
kiizdelemben feltartôztattuk az oszmân elôretôrést, és valôsâggal
testiinkkel védtiik Eurôpât, amely a tôrôkdûléstôl megkimélten - szinte
zavartalanul fejlôdhetett.

Ennek illusztrélâsâra csupân egyetlen példa: Magyarorszzâg
lakossâga Mâtyâs kirâly uralkodâsa idején hozzâvetôleg 4 milliô volt, s
ennek 80 %-a magyar. Ugyanebben az idôben Anglia lakossâga is 4
milliô volt.

A tôrôk elleni 150 éves honvédô hâborûban, - amelyben
elsôsorban a magyarsâg vérzett - hihetetlen méitékben lecsôkkent a
magyarok szâma, elsôsorban az orszâg kôzépsô részén. Ugyanakkor a
Felvidéken és Erdélyben, viszonylag békésebb kôriilmények kôzott, a
szlovâkok és a românok zavartalanul szaporodhattak.

A tôrôk kiûzése utân az orszâg lakatlannâvâlt kôzépsô teriileteit a
Felvidékrôl és Erdélybôl betelepitett szlovâkokkal és românokkal,
valamint a bajor és osztrâk teriiletrôl idetelepitett németekkel
népesitették be.

Amikor az 1700-as évek elején az egyhâzi anyakônyvek alapjân
ôsszelrtâk a népességet, a Mâtyâs idején 4 milliôs lakossâg 3 milliôra
csôkkent s ennek csak 50 %-a volt magyar. Ugyanez alatt az idô alatt
Anglia lakossâga 4 milliôrôl 20 milliôra nôvekedett.

Ez a szâmadat mindeimél vilâgosabban érzékelteti azt az
âldozatot, amelyet a magyarsâg hozott nem csak a Kârpât-medence
népeiért, hanem egész Eurôpa nyugalmâért.

Mikor az orszâg hârom részre szakadt, a kôzépsô tôrôkôk âltal
megszâllt orszâgrész, idegen fennhatôsâg alatt, a magyarsâg dôntô
tôbbségének elfogyâsâval jârt (legyilkoltâk, elhurcoltâk, elmenekûltek
stb.). A nyugati és északi részek Habsburg uralkodô alatt az osztrâk
ôrôkôs tartomânyok elôvédjeként szerepeltek és a hatârvidék ôrôkôs
harcok szintere volt. Az ônâllô Magyarorszâgot ekkor Erdély
jelentette, ami hol adôfizetéssel, hol kemény harcokkal jârt, de meg
tudta ôrizni fuggetlenségét a tôrôkkel szemben.
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A tôrôkôk elleni 150 éves végvàri harcok sorân a magyar hôsies-
ségnek oly sok és kiemelkedô példàja van, amelyeknek felsorolâsa
kôteteket venne igénybe. Azonban nem tehetem meg, hogy meg ne
emlitsem Eger, Drégely, Szigetvàr védelmét, Dobô, Szondy és a két
Zrlnyi nevét, a 15 éves hàborùt, a tôrôk kiûzését és Buda vissza-
foglalàsàt 1686-ban.

A tôrôkôk kiûzése utân Magyarorszâg hatârât ismét a Kârpâtok és
a Szava jelôlte. Kivételt képzett a Temesvidék és a Hatérôrvidék,
melyek még egy ideig tôrôk, illetve osztrâk fennhatôsâg alatt
maradtak.

A tôrôkôk teljes kiûzése és a Rikôczi szabadsâgharc utânhazânk a
nagyhatalommâ nôvekedett Habsburg birodalom keretébe tartozott.
Igaz, Erdély ônâllô fejedelemség maradt Habsburg fennhatôsâg alatt
egészen 1848-ig. Ezt az 1848-as forradalom vâltoztatta meg. A 12pont
egyike igy szôlt: "Uniôt Erdéllyel".

Itt kell megemliteni Fiumét, amelyet Mâria Terézia 1779-ben
csatolt hâlâbôl Magyarorszâghoz a magyarok "Életiinket és vériinket"
tett felajânlâsâért. Ugyanis a hétéves hâborù és az osztrâk ôrôkôsôdési
hâborù harcaiban a magyarokés ezen belûl a magyar huszârsâg harcai
mentették meg a birodalmat.

Az 1848-as forradalom és szabadsâgharc orosz segitséggel tôrtént
leverése utân az 1867-es kiegyezés hozta meg hazânk felmelkedésének
lehetôségét. A kiegyezést kôvetô 50 év Magyarorszâgot ismét az
eurôpai âllamok élvonalâba emelte. Az Osztrâk-Magyar Monarchia
egyikevolt Eurôpa vezetô hatalmainak, Anglia, Franciaorszâg, Német-
orszâg és Oroszorszâg mellett.

Eimek az Osztrâk-Magyar Monarchiânak volt fo tartôoszlopa
Magyarorszâg! Nem csak 20 milliôs lakossâgâval, mérhetetlen
természeti kincsével, jôl védhetô hatâraival, és a kôzôs hadseregben
vâllalt szerepén tùl az ônâllô magyar hadsereg létével, hanem azzal az
erkôlcsi tekintéllyel is, amit ezeréves tôrténelme sorân és a
millenniumi ûimepségekre valô felkészùlése sorân kivivott.

Ezekben az években vâlt Budapest eurôpai értelemben is vilâg-
vârossâ. Megépiilt a kontinens elsô fôldalatti vasutja. Pompâs palotâk,
hâzsorok, mùzeumok és kôzépûletek épiiltek, amelyek még ma is 100
év elteltével fô idegenforgalmi lâtvânyossâgok.

Vasùthâlôzatunk felzârkôzott Eurôpâhoz. Iparunk rohamléptekkel
fejlôdôtt. A nehézipar kiilônôsen a vasùtfejlesztés kapcsân (Diôsgyôr,
MAVAG, Csepel stb.), kônnyû ipamnk elsôsorban az élelmiszeripar
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teriiletén nagyot fejlôdôtt. Az 1870-80-as években Budapest volt a
vilâg legnagyobb malomipari vârosa, amelyet csak 1880 utân tudott
Chicago megelôzni.

Ezt a ragyogô fejlôdést tôrte derékba az I. vilâghâborù és az azt
kôvetô trianoni béke^ktâtum, amely a természeti és népességi viszo-
nyokat figyelmen kiviil hagyva darabolta szét az ezeréves Magyar-
orszâgot.

Patakokat hajôzhatô folyôknak tiintettek fel, hogy ùj "természetes"
hatârokat jelôljenek ki. Szinmagyar vârosokat és ôsszefuggô magyar-
lakta teriileteket csatoltak az ùjonnan megalakulô kisantant
âllamokhooz.

Igazségtalanabb, oktalanabb "békeszerzôdésf nem ismer a tôr-
ténelem. Létrejôttének kôriilményei, alapgondolatai, a teriiletek etnikai
ôsszetételének figyelmen kivul hagyâsa eleve kizarttâ tették, hogy ez a
helyzet maradandô legyen. Béke helyett nemzetkôzi konfliktusok
magvât vetette el, ami 1938-1941-ben kulminâlt elôszor és napjaink-
ban Csehszlovâkia szétvâlâsâban, România katasztrôfâlis gazdasâgi
helyzetében, Jugoszlâvia darabokra hullâsâban és véres polgârhâborù-
jâban mutatkozik meg.

Az 1920-ban rânk kényszeritett trianoni "béke" utân a magyar
kiilpolitika meghatârozô feladata és célja letta reviziôs gondolât, ami
Trianon igazsâgtalansâgait akarta orvosolni és elszakitott testvéreink
helyzetén, legalâbb részben javltani.

Erre elôszor 1938-ban keriilt sor, amikor Miinchenben négy
nagyhatalom: Anglia, Franciaorszâg, Németorszâg és Olaszorszâg
egyezsége nyomân a mâsodik bécsi dôntés alapjân visszakaptuk
Csehszlovâkiâtôl az ôsszefuggô magyarlakta teriiletek jelentôs részét.
Ekkor 12.000 négyzetkilométer és 870.000 lakos (90 %-ban magyar)
tért vissza az anyaorszâghoz.

1939 mâricusâban Szlovékia kikiâltotta fîiggetlenségét és ezzel
egyidôben a magyar honvédség bevonult Kârpâtaljâra, itt elértuk az
ezeréves hatârokat. Ekkor ùjabb 10.000 négyzetkilométer és 600.000
lakos keriilt vissza az anyaorszâghoz.

1940 augusztusâban - român kérésre - ôsszeiilt a német-olasz
dôntôbirôsâg Bécsben és a mâsodik bécsi dôntés alapjân Észak-Erdélyt
Magyarorszâghoz csatoltâk. Ekkor 43.000 négyetkilométer és 2.2
milliô lakos tért vissza az anyaorszâghoz. Igaz, ennek csak 51 %-avolt
magyar, de ugyanakkor jelentôs magyar tômegek maradtak Dél-
Erdélyben.
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Ûjabb teriiletgyarapodésra 1941 âprilisâban keriilt sor, amikor a
jugoszlâv-német hâborù folyomânyaként a jugoszlâv hadsereg ôssze-
omlott és megnyllt az ùt a magyar hadsereg elôtt Bâcska és Murakôz
birtokbavételére. îgy ûjabb 11.400 négyzetkilométerrel és tobb mint 1
milliôval nôvekedett a csonka anyaorszâg.

A délvidéki teriiletek visszatérése utân Magyarorszâg elérte a
Trianon uténi legnagyobb teriiletét. Azorszâggyarapîtâs éveiben, tehât
1938-1941 kôzott, mintegy 76.000 négyzetkilométer teriilet és 4 inilliô
lakos tért vissza az anyaorszâghoz, îgy részben môdosult az igazsâg-
talansâg, amit Trianon jelentett.

Természetesen ez az âllapot sem volt tôkéletes, mert jelentôs
idegen ajkù lakos kerult Magyarorszâghoz és tôbbszâzezer magyar
maradt még "idegen" teriileten. Ezeket a problémâkat vagy ûjabb
hatârmôdositéssal vagy lakossâgcserével, esetleg a kettôt kombinâlva
lehetett volna megoldani. Azonban a hâborûs helyzet ezt nem tette
lehetôvé.

Mint ismeretes, a mâsodik vilâghâborût a németek oldalân el-
veszitettiik és a gyôztes hatalmak visszakényszeritették Magyaror-
szâgot az 1938-as trianoni hatârok môgé, sôt Pozsonnyal szemben, a
Dima magyar oldalân hârom kôzséget és tôbb négyzetkilométemyi
teriiletet kellett a csehszlovâkoknak âtengedniink, hogy Bratislava
teijeszkedni tudjon.

Avégsô teriiletrablâst napjainkban kôvette el a csehektôl elszakadt
ônâllô Szlovâkia, amikor a magyar és nemzetkôzi tiltakozâsokat
semmibe véve elgâtolta a Duna fomedrét.

A pârizsi béke értelmében ugyanis Magyarorszâg és Csehszlo-
vâkia kôzott a hatârt a Duna fo âgânak sodorvonala képezte. Ennek
megvâltoztatâsâval, illetve a fo âg elterelésével elméletileg megvâl-
toztattâk a két orszâg kôzott a hatârt, amelyet a szlovâk fél természe
tesen nem ismer el. Azonban a Dunaelterelése jelentôs természeti kârt
és ennek kôvetkeztében nagy anyagi kieséstjelent a magyarfélnek.

Befejezés

Dolgozatom teijedelme nem engedte meg, hogy Magyarorszâg
teriileti vâltozâsait ezeréves tôrténelme folyamân részletesen fel-
dolgozzam. Arra tôrekedtem, hogy megismertessem a legfontosabb
teriileti vâltozâsokat, râmutassak azok okaira és kôvetkezményeire,
mivel ezek hasonlô ôsszefoglalâsban hiânyoznak az âltalânos és



kôzépiskolai tankônyvekbôl. îgy a felnôvekvô iQùsâg csak az elmùlt
évtizedek torz, nemzetellenes tôrténeti feldolgozésaibôl vagy a
jelenlegi étalakulâsban levô kiilônbozô kisérleti tankônyvekbôl
ismerheti meg a multat.

Részletesebben foglalkoztam Trianonnal, az orszâggyarapitâssal,
majd a Pârizsban rànk kényszeritett ùjabb Trianonnal, mert vélemé-
nyem szerint az elmùlt 1100 éves Kârpât-medencei tôrténelmiink
sorân ezjelentette nemzetiinkre a legsùlyosabb csapâst.

Trianon nem csak Magyarorszâgra mért tôrténelmileg is meg-
rendltô csapâst, hanem a hatârok ônkényes megvonâsa szinte élet-
képtelenné tette a kisantant âllamokat, amelyeknek széthullâsa és
tragédiâja napjainkban bontakozik ki.

Ezeknek az orszâgoknak teriiletén kôzel 4 milliô magyar él
kisebbségi sorban. A tôbbségi nemzetek belsô és kiilsô, anyagi és
politikai gondjaikat ùgy prôbâljâk elkendôzni népeik elôtt, hogy a
figyelmet az alapvetô gondoktôl a magyar kisebbség felé tereljék,
azokat kiâltva ki bûnbaknak.

Ezért sziikséges a trianoni rendelkezések âtértékelése - és itt râ
kell mutatni a nagyhatalmak, esetleg az ENSZ felelôsségére, - mert
Eurôpa legnagyobb nemzetiségének sorsa egyetlen becsûletes
embemek, becsûletes politikusnak sem lehet kôzômbôs.

A problémât csak a hatârainkon kiviil élô magyarsâg részére meg-
adott legszélesebb kôrû autonômiâval vagy hatârmôdositâssal lehet
megoldani.

Tehât Magyarorszâg hatârait ma sem tekinthetjiik még véglegesnek!
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