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ELOSZO
Régi szokâs elôszôt imi ûj kônyvek megjelentetésénél. Ez kettôs
célt szolgâl". egyrészt tàjékoztatja az olvasôt, hogy mi késztette az irôt
mûve megjelentetésére, mâsrészt fel kivânja hivni az olvasô figyelmét
arra, hogy miért kell neki ezt a mûvet elolvasni. Lényegében a kettô
ugyanaz.

Egy évkônyvnél mâr nem olyan fontes az elôszô, mert az
olvasôkôzônség jelentôsebb része évrôl-évre megkapja ezt a mûvet, a
jelen esetben a Krônikât, s tudja, hogy ezekben a mûvekben Hazânk
sorsât târgyalô fontes kérdésekrôl olvashat.

A Krônika célja: lerôgziteni az elmùlt év jelentôsebb eseményeit,
az évi Kongresszusokon elhangzottakat és lelkesiteni igyekszik
magyar testvéreinket arra, hogy érdekuk is, sziiletésukbôl eredô
kôtelezettségiik is Sziilôhazânk sorsâval tôrôdni és a sajât erejével is
odahatni, hogy az jobb legyen, - ami végeredményében jobbat jelent a

jelenlegi âllapotoknâl. Az elmùlt 100 év alatt tôbbet fejlôdôtt az ipari
tôkéletesedés révén, mint az elmùlt par ezer év alatt. Ugyanakkor,
amikor a fejlôdés felemelni kivânja a népeket, az erkôlcsi siillyedés
majdnem ugyanolyan arânyban a lejtôn halad. A tôrténelem ismerete
fontes a kultùrember szâmâra, mert azt tanultuk i^ù koninkban, hogy

a tôrténelem megismétli ônmagât vagyis valôjâban nincs ùj a nap alatt.
Tudjuk, hogy kétezer éwel ezelôtt a Rômai Birodalom volt a
legmagasabb pedesztâlon, és a jôlét eredménye az erkôlcsi zûllést
eredményezte s a hatalom bukâsât is egyben. Lâtszat szerint ez lesz a
sorsa a mai élen haladô Amerikânak is - ùgy lâtszik -, hogy vezetôi
nem tanultak a tôrténelembôl és ezért a bukâsuk elkerùlhetetlennek

lâtszik. Amennyire irâsos feljegyzéseink vannak a mùltrôl, addig
visszafelé tekintve azt lâthatjuk, hogy az embemek nevezett személy s ezek kôziil is az értelmesebb - hatalomra tôrekszik és egyszerûen

elveszi a gyengébb vagyonât, rabszolgasâgba kivân egész néprétegeket
maga alâ gyûmi, s azt kivânja, hogy a gyengébb neki szolgâljon.

A mai uralkodô rétegek a vilâghatalom felé tômek, erejûket az
arany bitorlâsaés a fegyver garantâlja, tehât- ha kell - ôlnek, irtjâk az
értelmesebb embereket.

Ha félni kell tôlùk, kivâsâroljâk vagy

egyszerûen a kommunizmus szent jelszavâval elveszik mâsok évszâzadokon ât megszerzett vagyonât és nem veszik tudomâsul, hogy van

egy szabâly, amely alôl a hatalmasok sem kivételek: mindenkinek meg
kell halnia - elôbb vagy utôbb.

A kérdés; van-e védekezés ez ellen? Van, de az igen nehéz. Ôssze
kell fognia a magyarségnak, még akkor is, ha valaki kiilfbldôn él és
ùgy érzi, hogy kényelmesebb lenne csak a sajât egyéni érdekeivel
tôrôdni.

Aki figyelmesen âtolvassa ezt a Krônikât (és a tôbbit is),
felismerheti a veszélyt, hogy az értelmiség uldôzése nem csak otthon

folytatôdik, de az egész vilégon is. És ha eljôn a „Rômai Birodalom
bukàsânak a megismétlôdése" Amerikâban, akkor ezt a teriiletet is el
kell hagyni. Igen, de hova? Tompa Mihâly irta a rab gôlyârôl: „Neked
két hazat adott a végzeted, nekiink csak egy volt, az is elveszett". Ha
lemondunk sziilôfbldunkrôl, akkor unokàinknak nem lesz megfelelô
otthona, s akkor majd szétszôrôdik az a nép, az a nemzet, amely
magas kultùrâjâval oly sokat adott a vilâgnak.

Kedves Olvasô! Hatârozd el, mit akarsz? Hagyod, hogy a sors
szele irànyîtsa vitorlâdat vagy te is odaàllsz a kormânykerékhez és
magad intézed a sajât csalâdod sorsât?

Nem tàmadunk senkit sem, hissziik, hogy mindenkinek joga van
élni a kârpât-medencei ôshazânkban - akik vagy elôdeik az elsô
vilâghâborù elôtt (1914) Magyarorszâg polgârai voltak -, de
védekezUnk minden ellenséges râgalmazô tâmadâs ellen, amivel el
akaijâk orozni Hazânkat. Kivânjnk, hogy a kommunizmus okozta
kârokért (mert ôk voltak az igazi hâborùs bûnôsok) elégtételt kapjon a
magyarsâg, a jogtalanul elvett ingatlanokat, vâllalatokat tulajdonosaik
vagy ôrôkoseik természetben kapjâk-kapjuk vissza és akik Hazankba
betelepultek - a kômyékbeli nemzeteket is beleértve -, téijenek vissza
otthonaikba. Nem kivânimk a magyarsâgnak tôbb jogot, mint amit az
ott élô nemzetiségek élveznek, de legalâbb ugyanaz a jog megillesse
magyar testvéreinket, akik ma tômegében szolgasorsban élnek otthon
és éheznek.

Az erkôlcs, az emberi jog, a teljes szabadsâg illessen meg valamennyi Hazânkban élô jogosan ott tartôzkodô személyt, folytassa
kulturâlis életét, mint azt eddig tehette.

Szeretettel hiyjuk az Olvasôt az ezévi Magyar Kongresszusra,
amelyet szokâs szerint az amerikai Thanksgiving hétvégén tartunk
meg Clevelandben.

A XXXVI. MAGYAR KONGRESSZUS

MEGNYTTÂSA
A XXXVI. Magyar Kongresszus/Magyar Talâlkozô 1996.
november 29-én, pénteken reggel 9 ôrakor a Sheraton Cleveland City
Centre Hotelban kezdôdott.

Dr. Nàdas Gyula (Cleveland, OH):

MEGNYITÔ
Szeretettel kôszôntôm a megjelenteket és azokat is, akik a
nagyobb tâvolsâg miatt nem tudnak ma itt veliink lenni, minden jô
magyart, akiket Sziilôhazânk sorsa aggaszt, akik érzik, hogy képesek
ôsszefogni, és cselekedni. Kôszôntôm piispôkeinket, papjainkat,
fovédnôkeinket és védnôkeinket, a sajtô és egyéb szervezetek elnôkeit,
— mindenkit.

Kongresszusunk elsôsorban hârom kérdést tûzôtt kl târgyalâsra:
Magyarorszég visszatérte 1100 éwel ezelôtt a Kârpât-medencébe, a 40
éves szabadsâgharc, 1956 megunneplése és a mùlt mellett a jôvô
kérdése, az elkôvetkezô vâlasztâsok Magyarorszàgon.
Mégis ùgy érzem, hogy ez alkalommal rôviden meg kell emlékez-

niink az 1945-ôs eseményekrôl is, amikor nagyobb tômegek hagytâk el
Hazânkat, az ùn. "Dipik"-rôl. Meg kell âllapitammk, hogy ez a târsadalmi réteg nem szaladt el Hazânkbôl, hanem igenis, Hazânk vezetô
rétege felsôbb utasitàsra hagyta el Magyarorszâgot, azért, hogy amikor
elvonul a vôrôs szômyeteg, akkor a fohatalom visszatéijen az orszâgba
és kezdje el ùjraépitô tevékenységét. Bermunket kivezényeltek és
âllandôan vârtuk a kedvezô alkalmat a visszatérésre. A sajât sze-

mélyemben akkor a pénziigyminisztériumban szolgâltam, amely két
részlegben jôtt el otthonrôl, s amikor hire jôtt, hogy vége van a
hâborùnak, mindenki boldogan ment haza, abban a reményben, hogy
ùjra épithetjûk Hazânkat. Azonban otthon nem a szeretô karok
fogadtâk ôket, hanem — mint tudjuk — a pribékek hada és a gyûlôlet.

Nem tért haza 6 csalâd, ahol gyermekek szuletése, idôsebbek betegsége
akadâlyozta a vagonokban tôrténô hazakôltôzést. Ide tartoztam en is.
Ismeijûk a mùltat: amikor nyilvânvalôvâ vâlt, hogy nincs lehetôség a hazatérésre, az orszâg hatârân kiviil maradtak kiilônbôzô orszâgokba telepiiltek. S amikor eljôtt az 1956 és rcmény volt arra, hogy
orszâgunk felszabadul, akkor it Clevelandben, a Kossuth szobomàl
jôttiink ossze felleikesùlve, hogy eljôtt a mi cselekvésiink ideje is.

És amikor a rendezôk felszôlitottâk a megjelent 5000 fônyi
tômeget, hogy jelentkezzenek — kôzôlték azt is, hogy kisgyermekes
csalâdokban a csalâdfSk nem jelentkezhetnek és az ôregek sein —,
akkor tôbb mint 400 személy âllt azonnal szabâlyos katonai
alakulatba, de Eisenhower ùr nem engedélyezte eltâvozâsunkat.
Kôtelességem megemlékezni Nàdas Jânosrôl, aki 1948-ban életre
hivta a Magyar Târsasâgot, a megalakuléskor kijelentette:"Elhagytuk
Hazânkat, a Târsasâg keretén belûl tilos a pârtpolitika, a nem idôszerû
vitâk, mindenki legyen jô magyar, tartsa meg magyar voltât és majd ha

hazamegyiink, akkor ùjra vitatkozhatunk. Ma kôtelességiink egyik magyamak a mâsikat tâmogatni, korra, iskolai végzettségre vagy bârmilyen mâs szempontra valô tekintet nélkiil". Ehhez hozzéteszem az én

egyéni felfogâsomat. Kérem jôl megfigyelni, ezt minden évben kijelen-

tem; Én a magam személyében mindenkit elfogadok magyarnak,
nemre, vallâsra, fajra, szinre valô tekintet nélkiil, aki ehhez
megszerezte a jogât azzal, ha ô vagy elôdje Magyarorszâg
âllampolgâra volt - az elsô vilâghâborù kitôrése elôtt, tehât I9I4-ben.
Nem uldôziink senkit, de akiket a szomszéd és egyéb âllamok azôta
erôszakkal ki- és betelepitettek, azoknak ajànljuk, téijenek vissza
szulôhazâikba.

Az Elôszôban nem feladatom alapkérdéseket targyalni, mégis
megemlitem, hogy a tôtok azt mondjék: ezer éve elnyomtuk ôket.
Bizonyitani tudjuk, hogy azok, akik ma tôtoknak tartjâk magukat, azokat a tôrôkôk mint déli szlâvokat ûldôzték ki hazâjukbôl, azok az

osztrâk-magyar hatâr mentén hùzôdtak fel Magyarorszâg északi részeibe az 1500-as években, a hegyekbe és ha Uldôzték volna ôket, akkor

hogyan tudtâk anyanyelvuket megôrizni?
A Magyar Kongresszus szabad forum. Ebben az évben tôbb, mint
100 szervezet tâsrendezô. Mindenkit hivtunk és mindenkit, akik elô-

adâsukkal jelentkeztek, mûsorra tûztuk; mindenki sajât maga felel
azért, amit mond. Kéijuk, ha bârkinek ellenvéleménye lenne valamely

î-

I

Dr. Nàdas Gyula, a Magyar Kongresszus elnôke. (Somogyi F. Lél)

elôadâssal kapcsolatban, ne szôljon kôzbe, hanem utâna tegyen fel kérdéseket, de csak rôviden. Vitatkozôkat - ha arra sziikség meriilne fel kémûnk kellene, hogy mellôzzék jelenlétiikkel ôsszejôveteleinket.
Ez alkalommal még kedves kôtelességem megemlîteni, hogy
Kongresszusunkat egy egész éven ât minden fizetés vagy ellenszolgâltatâs nélkiil készitette elô a Magyar Târsasàg igazgatôtanâcsa, akiknek

ezért mostan hâlâs kôszônetemet fejezem ki, elsôsorban a kôvetkezôknek: Alapi Endréné, Beodray Ferenc és felesége, Burgyàn Aladâr és
felesége, Cathry Emilia, Kossànyi Miklôs és felesége, Molnàr
Istvànné, dr. Somogyi Ferencné és Somogyi F. Lél.

Meghivônk elôâllitâsâval is megkéstiink, de ezzei tôbb, mint 2000
dollar nyomdai kôltséget takaritottunk meg. Megluvônkbôl par barâtunk neve az elôadâsok névsorâbôl kimaradt, amiért megértô elnézésûket kéijuk.

p. Kiss G. Bamabàs OFM (Détroit, MI):

IMÂDSÂGISTEN KEZÉBEN...
Àldâs és békesség!
Amikor a magyar ember érzi a természeti erôk dùbôrgését vagy
egyéni, csalâdi szenvedés szakad râ vagy életveszedelembe sodrôdik,
amikor tàrsadalmi és gazdasàgi problémâkkal kiizd, — ahelyett, hogy
kétségbeesne vagy âtokra nyitnâ ajkât, ezt szokta mondani:
Isten kezében vagyunk!

Szeretném idézni a nagy irôt, Franz Werfelt, aki szellemcsen

jegyzi meg: "A vilàg helytelentil csak jobb és bal irânyban
tâjékozôdott. Kôzben megfeledkezett arrôl, hogy van még egy
harmadik dimenziô is: Felfelé és lefelé!"

Mindezek tudatâban, magyar honfitârsaim, Hôlgyeim és Uraim,
testvéreim, forduljunk a mindenhatô és mindentudô Istenhez imâdsâggal. A magyar nép hôsôket és szenteket adott, mert a zivataros
szâzadokban, a jô és balsorsban egyarânt Istenhez fordult segitségért.

Érezziik ât mindnyâjan, hogy emberi erônk véges, de a magyarok
Istenének segitségével nagy dolgokra vagyunk képesek. Ezt bizonyitja
hazânk 1100 éves tôrténelme és kereszténységiink 1000 éve. Erre

figyelmeztet az 1956-os szabadsâgharc 40. évfordulôja is. Hazaszeretet, emberség, kitartâs, hûség, hit, remény és szeretet kiséije

életiinket és munkânkat. Az Ùr kiséije ugyancsak ennek a Magyar
Kongresszusnak munkâjât, célkitûzéseit, târgyalâsait, és mindazokat,
akik ebben részt vesznek ôszinte elkôtelezettséggel, hazânkért,
népiinkért valô aggôdâssal.
Nemzeti zâszlônk szinei égjenek a szivunkbe, hogy a tôrténelem
és a népek Ura vilâgossâgot adjon kuzdelmeinkhez, jeleniinkhôz és
jôvônkhôz. A nemzeti lobogô piros szine jelezze Isten- és emberszeretetiinket, hazafiségunk lobogâsàt, egymâsért valô aggôdasunkat. A
szeretet Istene tegyen benniinket szeretet-centrumokkâ, ahol sokan —
mind Hazânkban, mind az elszakitott teriileteken, valamint a nagyvilâgban — megérzik tôrôdésunket, ragaszkodâsunkat és ônzetlenségiinket. Minden erônkkel tôrekedjiink a szeretet megélésére, legyen
életcélunk a szeretet, amely cselekedeteinkben mutatkozik meg.
Hiszen tudjuk a nemzetek apostolétôl, Szent Pâltôl: "Ha szeretet nincs
bennem, mit sem érek. "

Mennyire tudjuk, Urunk és Isteniink, hogy szebb és eredményesebb az életûnk, ha egyiitt tudunk dolgozni, ha Benned ùgy
tudunk hinni, hogy bizunk egymésban is. Zészlônk fehér, vakîtô
tisztasàga figyelmeztessen bennûnket arra, hogy becsiiljuk meg
egymâst. Urunk, azt is tudjuk, hogy sok ônzés van benniink, és ez
elszigeteli az embert az embertôl, a magyart a magyartôl, s néha
rivâlisokkâ, sôt ellenségekké vâlunk. — A primitiv embert a kôzôs
veszélyek, a kôzôs viszontagségok fogtâk kôzôsségbe. Kôzôs

iigyeinkrôl, kôzôs sorsunkrôl, hazânkrôl, a kicsi és nagy
Magyarorszàgrôl, népunkrôl, véreinkrôl csak az egymâsba vetett
bizalom erejében tudunk târgyaini, tervezni, dônteni. Uralkoditi
akarunk magunkon, érzéseinken, hiszen sûrgetô feladatok,
feleiôsségteljes megoldâsok sziikségesek kôzôs célunk érdekében.
Urunk, vâllaijuk Veled a hit és bizalom kalandjât egymâsért és
egymàssal!

És mindezeket az "ôrôk" reményben tessziik. Erre figyelmeztessen
valamennyiiinket nemzeti lobogônk zôld szîne. Erôs és hatalmas Isten,
ârva népiink fennmaradâsâért, a szebb és jobb jôvô érdekéért, kéijûk,
tarts meg benniinket, legyiink eszkôzeid, és érezziik ât kuldetésiink
reményét. Erônk, tudâsunk, tehetségiink mértéke szerint kiizdunk
Istenért, Egyhâzért és Hazaért.
Tôrténelmûnk és népûnk Ura, adj helyes szabadsâgot a vilâgban
élô magyaroknak, a sok csalôdâs és kiâbrândulâs utân tégy minket
optimistâvâ, az okozott kârok tudatâban is tanlts meg mâsokért éini és
kiizdeni, a bizonytalan jôvô ellenére vezess beimunket és âldd meg a
magyart!

A nagy lelki vezetô, Loyolai Szent Ignâc tanâcsaval induljtink e
Magyar Talâlkozô/Kongresszus munkàjâba: "Soha ne tégy, se ne
beszélj semmit, mlg elôbb meg nem gondoltad, tetszik-e Istennek,
hasznàl-e neked, épUlésére vàlik-e embertârsaidnak!"

Kezdjiik el mindezt, az Atya, a Fiù és a Szentlélek nevében.
Amen.

STATE OF OHIO

Executive Department
OFFICE OF THE GOVERNOR
Columbus

RESOLUTION

WHEREAS, the Hungarian Association of Cleveland, Ohio, Dr. Gyula Nâdas,
Président, will host the XXXVIth Hungarian World Congress, Banquet and Gala Bail at the
Grand Ballroom ofthe Sheraton Cleveland City Centre, November 28 - December 1, 1996,
and

WHEREAS, Ohio is proud to be called home by approximately 250,000 people of
Hungarian zmcestry— individuals who contribute daily to the vast social fabric of America,
the quality of life in the State of Ohio, and the multicultural diversity of our community.
Tbis office recognizes the importance of the rich cultural héritage and family values which
are passed along to future générations througb the many Hungarian-American social,
ffatemal, cultural and religions organizations such as the Hungarian Association, and
WHEREAS, Hungarians who 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
WHEREAS, Ohio is proud of the many previous and ongoing relationships with
Hungary, including the military-to-military exchange program between the Ohio National
Guard and Hungarian Home Defense Forces, contacts with high-ranking goverrunental
officiais, Sister City and Sister School Programs, the Ohio-Hungary Sister State Support
Foundation, Hungarian Business Development and Exchange Organizations, an Ohio
Business and Trade Mission, the Ohio Overseas Médical Mission, the Head Start Teacher

Training Exchange,and the Honorary Consulate in Cleveland.
NOW, THEREFORE, I, GEORGE V. VOINOVICH, Govemor of the State of

Ohio, acknowledge the contributions made by the Hungarian-American community to the
multicultural diversityofthe state, and do hereby designate
November 28 - December 1, 1996

XXXVIth HUNGARIAN WORLD CONGRESS DAVS

throughout the State of Ohio and invite ail multicultural communities, especially the
Hungarian community in this

l,100th anniversary year of the founding of Hungary,

tojoin in appropriate observances and célébrations ofthis most distinguished occasion.

On this 28th day of November, 1996

Georg^yv. Voinovich
GoveWor

A jelenlegi hazai helyzet
Dr. Zétényi Zsolt (Budapest):

JÔVÔNK KULCSA MÛLTUNKBAN
"Nem a bilntetésa szégyen, hanema biin".

"Akik elfelejtik a mùltal, arra itéltetnek, hogy ùjraâtéljék azt!"
Santayana

Idôszerû-e még a mùlt? Érdemes-e, célszerû-e egyâltalân, lehetséges-e a mùlttal valô szembenézés? Vagy tegyimk ùgy, mint aki elvesztett egy régi hasznâlhatatlan kacatot, amit nem mert elhajitani, de
most ôriil, s nem néz hâtra! Igaz-e, hogy az crszég teljesen érzéketlen
az "elvont" értékek - mint nemzet, haza, igazsagossâg, keresztényelvek - irânt? Hibét kôvettiink-e el azzal, hogy magasabb elveket (is)
képviseltunk? Idôszerû-e az igazsâgtétel? Miért kell ez — s ha kell —,

mire jô? Tôbbet ârt-e, mint amennyit hasznâl? Igazsâgtétel mint
forradalmi kôvetelés? Mi a rendszervâltozâs filozôfiâja? Tényieg

vannak-e nagy bûnei a parlamentnek a rendszervâltozâsban? Es a
kormâny? Mi tôrtént szomszédainknâl? Egy jô tanitvâny, akit nem
lehet utolémi? Van-e az igazsâgtételnek iizenete és esélye?
Ezekre a kérdésekre keresem a vâlaszt bizonyos tôrténelmi tâvlatbôl, mégis idôszerû-e?

1. Idôszerû-e még a mûlt? Amig idôszerû a jôvô, addig idôszerû a
mùlt is. Ahhoz, hogy tudjuk, hova megyûnk, tudnunk kell azt is, hol
vagyunk s azt, hogy hol vagyunk, nem tudhatjuk anéUdil, hogy ne
tudnânk honnan jôvunk. A jôvô a mùltra adott vâlasz. Ez pedig az

orszâg hagyomânyaibôl, szokâsaibôl, tôrténetébôl, véres verejtékkel
megszenvedett tapasztalataibôl kôvetkezik, azoktôl elszakithatatlan.
Ez tehât olyan kérdés, mintha arrôl szôlnânk: idôszerû-e a tôrténelem
vagy az erkôlcs.

2. Érdemes-e, célszerû-e egyâltalân lehetséges-e a mùlttal valô
szembenézés? Erdemes, mert "mélységesen mély a mùltnak kùtja",
kincseket talâlhatunk benne. Célszerû, mert elkerûlhetûnk szâmos

tévedést és tragikus félreértést. Lehetséges, bâr sokaknak nem érdeke,
s ezért megnehezitik, mùltellenes hangulatot keltenek, az orszâgot egy

emlékezet-kiesés emberhez szereUiék hasonlatossâ tcnni. Olyan

âllapotba hoztak mâr ma is, hogy a nép tôbbsége nem tudja: ki a
barâtja, ki az ellensége, ki akar jôt, ki rosszat, attôl vârt elviselhetô
életet, aki a kôzôsség szellemi, biolôgiai energiâit évlizedekcn ét
felemésztô politikai ôrôkség tudatos vagy akaratlan folytatôja. A
mùlttal valô szembenézés mégis lehetséges, mert a mùlt itt van kôzôt-

tiink. Megértése és meghaladàsa csak ùgy lehetséges, ha mcgismeijiik.
3. Tegyiink ùgy, mint aki elvesztett valami régi hasznàlhatatlan
kacatot, omit nem mert elhajitani, de most ôrùl, s nem néz hâtra? A

mùlt lezârâsânak egyik môdja valôban a mùlt megtagadâsa. Lezârâs
lehet a cselekvéstôl valô iitôzâs, szellemiekben valô semmittevés,

felejtés. Vannak, akik azt mondjâk: forditsuk tekintetunket a jôvô, és
kizârôlag a jôvô felé. A mùlt ôsztônvilâgunkat tiikrôzi. A mùltba jobb
esetben sértettségiink, rosszabb esetben valamilyen mesterségesen
felkeltett igény merithet el benniinket, terméketlen, mindenféle haszon
nélkiil.

Persze joggal adôdik a kérdés; ôsztôneink, megalâzô kôzôsségi
élményeink, kudarcaink és tragédiâink félrevezetnek-e, rossz utat
mutatnak-e? Vagy talân a jôvô ùtjât segitik felismemi. Biztos-e, hogy
az ùn. racionâlis politizâlâs mindenre vâlaszt ad, bizonyos-e, hogy
kollektiv tudatalatti, a mélybesùllyedt tapasztalatok vilàga nem szolgâl

haszmmkra? Vajon jô dolog-e, s az, ha ùjra meg ùjra kiprôbâljuk
racionâlis, valôjâban mélyen irracionâlis, tudattalan, mùlt nélkiili,

gyôkértelen dôntéseink kiszâmithatatlan kôvetkezményeit?
A mùltat nem szabad elhajitani, mert mérhetetlen kincsek forrâsa,
s szâmtalan tévedéstôl ôv meg minket.

4. Igaz-e, hogy az orszàg teljesen érzéketlen az "elvont" értékek,
mint: nemzet, haza, igazsâgossâg, keresztényelvek - irânt? Ktilônôsen
az 1994-es orszâggyûlési vâlasztâsok eredménye teszi indokolttâ ezt a
kérdést. Ezen a vâlasztason a leadott érvényes szavazatok 32.99%-ât
kapta a Magyar Szocialista Part, ami nem éri el a szavazâsra
jogosultak szâmânak negyedét sem. A Szabad Demokratâk Szôvetsége
az érvényes szavazatok 19.4%-ât szerezte meg. Ezek a pârtok
képviselik legkevésbé a hagyomânyos értékeket. Ha — Fekete Gyula
fogalmaival — két taborra, a megmaradés és a pusztulâs tâborâra

osztjuk a magyarorszâgi politikai erôket, akkor a pusztulâs liivei
legnagyobb szâmban ezekben a pârtokban vannak. Ezek a pârtok
éppen hogy meghaladtâk az érvényes szavazatok felét, de meg sem
kôzelitették a szavazâsra jogosultak szâmânak a felét. (A szavazâsra

jogosultak szâma 7,959.206, a Magyar Szocialista Paîtra leadott
szavazatok szâma 1,781.504, a Szabad Demokratâk Szôvetségére
leadott szavazatok szâma 1,065.889. Jelenleg érvényes vâlasztâsi
rendszeriink alapjân Igy szerezte meg az MSZP az orszâggyûlési
képviselôi helyek 54.14%-ât, az SZDSZ ezek 17.88%-ât.

Az ùn. primer sziikségletek, a megélhetés és anyagi jôlét meghatârozô, magatartâsirânyitô szerepe teljesen érthetô az elmùlt évtizedek erkôlcs- és szellemrombolô idôszaka utân. A nemzet, haza,

igazsâgossâg és keresztény elvek hangoztatâsa vagy pontosabban az
azokra valô hivatkozâs, egybeesett a târsadalom biztonsâgérzetének
megrendiilésével, a gazdasâgi vâlsâgtiinetek leplezhetetlen megmutatkozâsâval, az életminôség romlâsâval. Ezért - akâr tudat alatt is jelentkezhettek mind magasabb értékek, mind a târsadalom anyagi
romlâsânak jelei. Az egyidejû jelenségek kôzôtt ok és okozati
kapcsolat lâtszata mutatkozhatott. llyen koriilmények kôzôtt a maga
sabb, elvont értékek képviselete igen nehéz, embert és politikust
formâlô feladat. Az 1994-es vâlasztâsokon mâsfél milliô szavazatot

kapott a hârom volt kormânypârt. Ezek a pârtok kétségkiviil konzervativ értékeket (is) hirdettek. A râjuk adott szavazatok szâma
biztatô az értékelvûség szemszôgébôl, még akkor is, ha a szavazôk
nem csak a hirdetett értékek miatt szavaztak râjuk.
Nem igaz tehât, hogy az orszâg teljesen érzéketlen a hagyomânyos
értékek irânt. 1944-45-ben néhâny szâz ember ismerte csak a marxista
kommunista eszmeiséget, mégis tôbb milliô tagja volt az 50-es évek

elején a Magyar Dolgozôk Pârtjânak. Néhâny szâzezren bizonyosan
nem minden meggyôzôdés nélkiil vâltak pârttaggâ. Ez a vâltozâs
mégis teljesen idegen és ismeretlen âlértékek és célok mentén zajlott.
Milyen gyors és milyen nagy vâltozâsokra szâmithatunk a hagyo
mânyos értékek mentén, ha lehullanak a tâjékozatlansâg és a hamis
illùziôk kôdfuggônyei?
5. Hibàt kôvettiink-e el azzal, hogy magasabb elveket (is) képviseltiink? Semmiképpen nem volt hiba a tradicionâlis értékek és
eszmék vâllalâsa, mert ez a mùltbol jôvô ùt vezet a jôvôbe az âllandô
megùjulâs és alkalmazkodâs jegyében. Hibât a vâllalt értékek kôvetkezetlen és hiteltelen képviselete okozott. Ez a kôvetkezetlenség és

hiteltelenség részben gyakorlatlansâgbôl, részben a politikusi itélôerô
fogyatékossâgaibôl, részben az elmùlt évtizedek politikai maradvânyainak és utôdainak erôs nyomâsgyakorlâsâbôl eredt.

A nemzet, haza, igazségosség, a keresztény elvek szerves elfogadâsâhoz lényegesen nagyobb idôre van sziikség, mint néhâny
esztendô. Az elfogadâshoz nélkiilôzhetetlen a szellemi tchetctlcnség
lekûzdése, a félévszâzados agymosàsbôl valô kigyôgyulâs. Ilyen
kôriilmények kôzepette értékkôzpontù târsadalmat csak igen kivételes,
erre elhîvatott karizmatikus vezetôk tudtak volna lâtvânyos fejlôdésnek inditani, kivételesen szerencsés viszonyok kôzôtt, akkor, ainikor a

târsadalom ezeknek az értékeknek nélkiilôzhetetlen voltât a nyilvânossâg erejével érezte volna vezetôivel teljesen ôsszhangban. Errôl
pedig szô sem volt.
Feladat tehét: a hagyomânyos értékek hitelcs, tùrelmes, kôvetkezetes és szlvôs képviselete, alkalmazkodva a târsadalom kisebb
érzékenységéhez és figyelembe véve szociâlis igényeinek tényét, tudva
az âthâghatatlan korlâtokrôl.
6. Tôbbet ârt-e az igazsàgtétel, mint amennyit hasznâl? Az
ellenzôk egyik érve pontosan az, hogy tôbb kârral jâr a tôrekvés, mint
sikerrel. Ebbe az érvelésbe illeszkedik a megbocsâtâs kérdéskôre. A
megbocsâtâs mint erkôlcsi-vallâsi-bibliai fogalom nem kezelhetô
hasonlô értelemben a vilâgi igazsâgszolgâltatasban. Hiszen a megbocsâtâsnak nemcsak a bocsânatkérés, hamem a bocsânatkérés môgôtti
vezeklés, valôdi katarzis az igazi indoka. Vajon milyen bocsânatkérés

hangozhatna el azok szâjâbôl, akik tagadjâk a lelkiismeret lényegét. A
megbocsâtâs helyes felfogâs szerint nem az intézményekhez, az
âllamhoz és a târsadalomhoz tartozik, hanem az egyénhez, a bûntényt
elszenvedô âldozathoz. Sajâtos kôlcsônhatâst fejez ki a bûnôs és az
âldozat magatartâsa kôzôtt, mindkét oldalon feltételezve az erôs lelki
ismeret meglétét.
Erre szoktâk idézni a bibliai kijelentést; "Add meg a csâszâmak,
ami a csâszâré, és add meg Istennek, ami az Istené!"

Jô példa az is, hogyan bânt a pâpa az ôt meggyilkolni akarô
terroristâval. Megbocsâtott neki, de nem mentette ki a vilâgi igazsâgszolgâltatâs kezébôl. Hiszen ez az igazsâgszolgâltatâs nemcsak a pâpa,
hanem minden ember életét védi, iizenve a lehetséges gyilkosoknak is;
Ne tegyétek, mert bûnhôdni fogtok! Ezért nemcsak a pâpa, de senki
egyéni sértett megbocsâtâsa nem bir jelentôséggel a bûn ûldôzésénél,
azért, mert az târsadalmi jelenség és tùlmutat a sértett és âldozat
viszonyân. Ha a sértett és âldo2at viszonya dôntô lenne az igazsâgszolgâltatâsban, ha fontos lenne a bûnôs és âldozat kibékiilése, akkor

ez a jelenség azt az ûzenetet hordoznâ a leendô gyilkosoknak, hogy ha
esetleg ôltôk, majd nektek is megbocsétanak.

Ennek a gondolatnak a folytatàsa az, hogy mâsok helyett nincs
jogunk megbocsâtani.

Az egyéni megbocsâtâsnak nincsjelentôsége az âllami bûniildôzés
szempontjâbôl, s az âllamnak sincs joga az egyéni megbocsâtâs sajât
megbocsâtô gesztusàval helyettesiteni.

A kegyelein vagy kôzkegyelem aktusa egészen mâs inditékokat
tiikrôzhet, jeiezve bizonyos bûncselekmények vagy elkôvetôk târsadalmi veszélyességének elviselhelô voltat, valamely jelentôs indok
meglétét, ami fontosabb a biintetésnél. Nem véletlen, hogy hâborùs és
emberiesség elleni bûncselekmények esetében nem szoktak kôzkegyelmet gyakorolni, nyilvân abbél kiindulva, hogy azok annyira kiemelkedôen sùlyos cselekmények, amelyekkel szemben nem âllithatok
mâs irânyù nyomôs indokok. Ugyanez a helyzet, a kommumsta âllam
âllami bûnôzésével. Az a hatalom, amely a megbocsâtâs kôzkegyelmi
formâjât gyakorolja legitimitâsât veszti el, hiszen megbizatâsât éppen
a rendszervâltozâs kôvetkezetes véghezvitelére kapta. Ilyen

kôzkegyelem akkor bima jelentôséggel, ha a târsadalmi folyamatok
végleg és visszafordithatatlanul tùlhaladtak volna az âllampârti
diktatôrikus szemléleten és gyakorlaton. Ezt nem mondhatjuk el a
posztkommunista târsadalmak egyikérôl sem.

Létezik olyan tudomânyos vélemény, amely szerint a bûntetôjog
nem alkalmas a târsadalom makro folyamatainak, fo tendenciâinak
befolyâsolâsâra. Ezzel szemben mondhatjuk, hogy bûntetôjog nélkiil
az âllamok jelen tudâsunk szerint nem léteznének. E fegyvertâr
feladâsa az âllami lét kôzvetlen veszélyeztetését jelentené, tehât
komoly makro folyamatokat inditana meg. Természetesen igaza lehet
aimak, aki ùgy gondolja, hogy igazsâgtétellel ônmagâban egyedul nem
nyerhetô meg a târsadalom vagy annak tôbbsége. Ilyen kôzvetlen célja
ennek nincs. Hitelesitô, legitimâlô hatâsa az elôbb leirtak szerint igen
jelentôs lehet, de ez semmiképpen nem a târsadalom statisztikai

tôbbségével vagy kisebbségével mérhetô. Éppen a halâlbiintetés
kapcsân vagy adôzâsi, kôltségvetési kérdésekben mutatnak râ gyakran
arra, hogy a târsadalom tôbbségének véleménye nem fokmérôje
valamely intézkedés helyességének vagy helytelenségének.
Mindenesetre tôrekedni kell arra, hogy az âllamhatalom méltô
értékeket és eljârâsi môdokat képviseljen és kôvessen, s ne csak
lehajoljon a târsadalom igényeihez, hanem fel is emelje a târsadalmat

a méltô értékekhez. Ilymôdon erôsôdliet a târsadalomban
igazsâgossag és erkôlcsôsség elismertsége, elfogadottsâga.

az

Napjainkban, a rendszervâltozâs (!?) hatodik esztcndejébcn igazân
alaptalannak minôsultek azok a feltételezések is, amelyek szerint az
eljârâs alâ vont személyekkel szemben nem lesz "fair" az eljàràs és
hogy hangulatkeltés és politikai célok szolgâlata lesz tapasztalhatô. Az
1956. december 8-i salgôtaijâni sortûz az ônkényuralom szimbolikus
pusztitô gesztusàt jelenîtette meg akkor, amikor a szovjet-orosz
megszâllôk és magyar pufajkésok legalâbb félszâz embert gyilkoltak le
sorozatlôvô fegyvereket is bevetve, tovâbbi tôbb, mint félszaz sùlyos,
sok esetben maradandô fogyatékosségot okozô sebesùléssel. Ennek az
ûgynek még életben levô szereplôi ellen hozott itélet ugyanùgy, mint
az eljârâs megsziintetésénél tartô tiszakécskei, mosonmagyarôvâri,
egri per a példa arra, hogy alaptalan az elkôvetôk irânt tisztességtelen
eljârâs, vagy politikai hangulatkeltés feltételezése.

7.
Mi a rendszervâltozâs filozôfiâja? A rendszervâltozâs
kivânatos folozôfiâja a kôvetkezetes hatalomvâltozâs, az ezzel
ôsszefuggô gazdasâgi és tulajdoni rendszer gyôkeres megvâltozâsa és
egy ùj, a hagyomânyos értékeken alapulô, méltôsâga tudatâban levô,
szabad és magas erkôlcsi értékeket birtoklô târsadalom kialakitâsa.
Ehhez képest a valôsâg némileg mâs. A hatalom a volt âllampârt
eszmei jogutôdjânak és szôvetségesének kezében van. A gazdasâg
lâthatatlan erôk hâlôjâban vergôdik. A nemzeti kôzéposztâly
kialakitâsa, ùgy is, mint az igazsâgtétel egy formâja, jelentôs
késedelmet szenved. A târsadalom tagjainak kôzôsségi tudata zavart,
emlékezet-kihagyâsos, veszélyérzetet nélkiilôzô, az elsôdleges
érdekekre ôsszpontositô, a magasabb értékeket lâthatôlag nem kellôen
megbecsûlô. Nem fogadhatjuk el teljes egészében azt az âllitâst, hogy a
rendszervâltoztatâsi folyamat kemény tényei, belsô és kiilsô feltételei
egyértelmûen vezettek ide. Meggyôzôdésunk, hogy a politikusi
itélôképességnek, az eseti helyes vagy helytelen dôntésnek,
tévedéseknek és gyengeségeknek le nem mérhetô szerepe volt. Azon

kell lenniink, hogy ez a szerep a jôvôben jô irânyba vigye a kôzôsség
sorsât.

A Cseh Kôztârsasâg parlamentje 1993. jùnius 9-én tôrvényt
fogadott el a kommunista rezsim jogellenességérôl és a vele szembeni
ellenâllâsrôl.

A tôrvény reanuluma igy szôl: "Tudatâban a szabadon vâlasztott
parlament azon kôtelességének, hogy szâmoljon le a kommunista

rezsimmel, a parlament megâllapitja, hogy Csehszlovâkia
Kommunista Pàrtja, vezetôsége és tagjai felelôsek az uralom môdjâért
orszégukban az 1948-1989 kôzôtti években, mégpedig foként az
eurôpai civilizâciô hagyomânyos értékeinek programszerû megsemmisîtéséért, az emberi jogok és szabadsâgjogok tudatos
megsértéséért, az erkôlcsi és gazdaségi romlâsért, amit igazsâgtigyi
biintettek és terror klsért az eltérô nézetek képviselôivel szemben, a
mûkôdô piacgazdaség kôzvetlen irânyîtâsi rendszerrel tôrténô
felvâltâsâért, a tulajdonjog hagyomânyos elveinek lerombolâsâért, a

nevelésben, a mûvelôdésben, a tudomânyokban és kultùrâban, poiitikai
és ideolôgiai célokbôl tôrtént visszaélésekért, a természet mindenre
tekintet nélkiil tôrténô pusztltâséért, és kinyilvânltja, hogy tovâbbi
tevékenységében ebbôl a tôrvénybôl fog kiindulni".
Ez a bevezetô a rendszervâltozâs filozôfiâjânak olyan felfogâsât
tiikrôzi, amely megegyezik a mi véleményiinkkel és kijelôli a
kivânatos kindulâsi pontokat. Teszi ezt hârom esztendôvel azutân,
hogy a Magyar Kôztârsaség nagyon komoly kisérleteket tett, részben
eredményesen az alkotmânyos àllam szellemében valô rendszervâltoztatâsban. Sajnos, nem fogalmaztuk meg a rendszervâltozâs filozôfiâjât, kiilônôsen nem az elôbb idézett, szâmunkra elfogadhatô môdon.
8. Tényleg vannak-e jelentôs mulasztàsai a parlamentnek az
igazsàgtételben? A parlamentnek az adott alkotmânyos jâtékszabâlyok
keretei kôzôtt nem volt sokkal tôbb lehetôsége. Természetesen lehetett
volna mâs kârpôtlâsi filozôfiât érvényesiteni, de ez kormânyzati tâmogatâs nélktll az adott parlamenti ôsszetételben teljességgel kudarcra

lett volna kârhoztatva. Mind ahogyan eiszâmoltatâsban, mind a privatizâciô helyes môdjânak meghatârozâsâban, az elôprivatizâciô felfuggesztésének elmulasztâsâban, a poiitikai feleiôsséget vizsgâlô
bizottsâg felâllitâsânak elmulasztâsâban, a zsarolhatô személyek
kôzéleti ôsszeférhetetlenségének sûrgôs kimondâsâban, a tisztességes
feltételekhez kôtôtt ùj egyiittmûkôdés létrehozâsâban az elmùlt
rendszer emberei és az ùj rendszer kôzôtt és mâs kérdésekben voltak
mulasztâsok. Ezek elsôsorban kormânyzati jellegûek voltak. Parla
menti technikâkkal aligha lehetett volna ezeket ellensùlyozni.
Az orszâggyûlés megtârgyalta, elfogadta és megszavazta a

kemény igazsâgtétel, azaz az elmùlt rendszer bûnôseinek
felelôsségrevonâsa târgyâban elôteijesztett tôivényjavaslatokat elôszôr

1991. november 4-én (I.lex.Zétényi), majd 1993. februâr 16-ân
(Il.lex.Zétényi), âllâsfoglalâst hozott az elmùlt rendszer âllami

bûnôzésének jellegérôl, kimondva ugyanazt, amit az 1991. november

4-i tôrvényben is tartalmilag kimondott, azaz, hogy az elévulés
nyugvâsi idôtartamânak minôsùl az az idôszak, amelyben az éllam a
jogâllami alapelvek megsértésével elmulasztotta érvényesiteni buntetô
igényét. "A bûn ùldôzésére vonatkozô jogszabâlyi parancs — amelyet
a bûntetôeljâràsrôl szôlô tôrvények tartalmaznak — hatâlyosulâsa
tehât feltétele aimak, hogy a természetes idômùlâs jogi hatâssal jârô
ténnyé, eléviiléssé vâltozzon, amibôl kôvetkezik, hogy azokban az
esetekben, amikor jogon kivuli elemek (pl. pârthatârozatok) az
alkotmânyos tôrvényekkel ellentétes alacsony rendu jogszabâlyok
(titkos utasitâsok) bûnuldôzési parancsot kiiktatjâk az iigyben, vagy
egyébként tôrvényes ok nélkiil mellôzik a buntetôjogi felelôsségrevonâst, megszegve az âllam bûnuldôzési kôtelezettségét, ennek
eleve kôvetkezménye, hogy az elévulést létrehozô joghatàs nem jôhet
létre".

Az ugyanezen napon elfogadott tôrvény célja pedig az voit, hogy
blrôsâg âllapitsa meg az elévulés bekôvetkeztét vagy be nem kôvetkeztét és ehhez képest a birôsâg szabjon ki bûntetést a bûnôsség
megâllapitâsa utân vagy szoritkozzék a bûncselekmény elkôvetésének
megâllapitàsâra abban az esetben, ha az eléviilés bekôvetkezett. Az
emlitett orszâggyûlési âllâsfoglalâst ennél a mérlegelésnél alkalmazni
lehetelt voina.

Az Alkotmânyblrôsâg ezeket az orszâggyûlési dôntéseket is

aikotmânyellenesnek minôsitette. Részben minôsitette alkotmânyellenesnek az AJkotmânybirôsâg a kormâny âltal az 1956 oktôberi

forradalom és szabadsâgharc sorân elkôvetett egyes bûncselekményekkel kapcsolatos eljârâsrôl benyùjtott és a parlament âltal
elfogadott tôrvényjavaslatot, amely igy isméteit benyùjtâs utân 1993.
oktôber22-én tôrvényerôre emelkedik és oktôber 30-ân hatâlyba lép. E
tôrvény alapjân korlâtozott felelôsségrevonâsra nyilik lehetôség.
A tôrvény jelen ismereteink szerint 1956. oktôber 23. és 1967
vége kôzôtti hâborùs és emberiesség elleni bûntettekre alkalmazhatô,
ha azok a nemzetkôzi jog âltalânosan elismert szabâlyai szerint az
elkôvetéskor bûntettnek minôsûltek. Jogforrâs kiilônôsen a niimbergi
Nemzetkôzi Katonai Birôsâg 1945. augusztus 8-i alapokmânya és a
polgâri lakossâg hâborù idején valô védelmére vonatkozôan Genfben
1949. augusztus 12-én kelt egyezmények és a hâborùs és az emberiség
elleni bûntettek elévulésének kizârâsârôl rendelkezô, New York-ban
1968. november 26-ân az ENSz kôzgyûlése âltal elfogadott. Magyar-

orszàgon az 1971. évi 1. sz. tôrvényerejû rendelettel kihirdetett
egyezmény.

Az Alkotmânybirôsâg 53/1993-as szâmù hatârozata szerint az
emberôlés csak akkor minôsùl emberiesség elleni bûntettnek, ha azt

tômegesen vagy széles kôrû és rendszeres tâmadâs részeként kôvetik
el. Ez nem egyértelmûen kôvetkezik a hivatkozott nemzetkôzi egyezmények tételes rendelkezéseibôl, s ezért indokolatlan megszoritâsnak
tartjuk.

Ezzel a magyar orszâggyûlés lehetôségei a biintetôjogi felelôsségrevonâs tekintetében csaknem kimeriiltek. Jelenleg még egy
lehetôség lenne, a deklaraUv tôrvény tényâllâsainak teljes hozzâ
igazitâsa a nemzetkôzi jog szabâlyaihoz. Ez azonban nem vâltoztat az
alkalmazhatô nemzetkôzi joganyag tartalmân.

9. És a kormàny? Az 1993-94 kôzôtti kormâny hibâit és erényeit a
tôrténelmi tényekbôl és az elôzô pontban leirtakbôl lâthatjuk. Részletes, tudomânyos megitélése a jôvô feladata.

A biintetôjogi felelôsségrevonâs tekintetében a kormâny 1992
ôszéig tétlen volt. Nem vâllalta kormânyjavaslatként az 1991. november 4-én tôrvényerôre emelt és késôbb elfogadott elôteijesztéseimet,
holott — kiilônôsen az elsô elôteijesztésnek, de a tôbbinek is —
jelentôs esélye lett volna alkotmânybirôsâgi elfogadâsra.

A kormâny, vagy ha ùgy tetszik, az igazsâgtételi târca vezetôje
nem vâllalta nemzetkôzi szakértôk bevonâsât az ùjabb elôteijesztések
elôkészitésébe, talân azért, mert tudta, hogy jelentôs nemzetkôzi

tâmogatâst kapott volna az elsô Zétényi-tôrvény szellemében valô
tovâbb munkâlkodâs, de ezt tôbbek kôzt azért sem vâllalta, mert

bizonyos vélemények szerint jelentôsebb terhet hâritott volna a bûniildôzô szervezetekre. Személyes megbeszélésekbôl is kitûnt, hogy az
egész pârtâllami idôszakot felôlelô biintetôjogi rendezést tùl merésznek tartottâk, bâr nyiltan nem fordultak szembe vele, sôt a kormâny
tâmogatâsârôl biztositotta a Parlamentben mindhârom elôteijesztést.

Ez azonban nem vâltoztatott azon a tényen, hogy egyik sem vâlt
kormânyelôteijesztéssé.

Ilyen kôriilmények kôzôtt az egyetlen jârhatô ùt az 1968-as New
York-i egyezmény el nem éviilésrôl szôlô rendelkezéseinek és a nem

zetkôzi jog hâborùs és emberiesség ellenes bûnôkrôl szôlô
szabâlyainak alkalmazâsa lett, a nemzetkôzi jogon keresztûl behozva a
sùlyos bûncselekmények el nem éviilésének réges-régen ismert

angolszâsz gondolatét és elvét, elszakadva az 1991-es magyar tôrvény
és az 1993-ban ugyanilyen koncepciôval szuletett némct és cseh
tôrvény kontinentâlis és tradicionâlis megoldâsârôl.
1990-ben minden lehetôség megnyilt arra, hogy a pârtéllami
idôszak ônkényuralmi korszakânak âllami bûnôzése sorân bûncselek-

ményt elkôvetô, felelôsségre nom vont személyeket az elkôvetéskor
hatâlyban volt magyar tôrvények szerint âlHtsék birôsâg clé. Ez a
kormâny bizonytalansâga és az Alkotmânybirôsâg hatârozott politikai
elutasîtô âllâspontja alapjân iehetetlenné vâlt.

A kormânyfônek — tanàcsadôinak — és az igazsâgiigyi minisztemek tudnia kellett, hogy az âltaluk folytatott taktika nem hozhat

igazi igazsâgtételt, s a vâlasztâsok elôtt meginditott, nemzetkôzi jogi
alapû felelôsségrevonâs megfosztotta a kormânyt az igazsagtételbôl râ
esetleg hârulhatô minden elônytôl. A "Ha mindnyâjan beleegyeztek, én
nem ellenzem" magatartâs megpecsételte a hatârozott igazségtétel
sorsât. Hiszen ahogy nem elég a gazdasâgot engedni a maga ùtjân
vagy ezt cselekedni a tômegtâjékoztatâssal és a szellemi élettel,
ugyanùgy nem elég engedni az igazsâgtételt sem. Ezeket ugyanis nem
eltûmi és engedni, hanem alakitani kell tevékeny jelenléttel, az
alkotmânyos parlamentâris âllam lehetôségeinek legjobb felhasznâlâsâval. A hatârozott igazségtétel feltételeinek alkotmânyos,
kormânyzati lehetôségek kôzepette tôrténô kialakitâsa a târsadalmi-

politikai viszonyok hatâsos alkotmânyos alakitâsât is feltételezte. Ilyen
helyzetben sziiksége lett volna még a legfuggetlenebb birôi
hatalomnak és a kizârôlag az orszâggyûlésnek beszâmolni kôteles

iigyészi hatalomnak is a hatârozottan felismerhetô és jôl képviselt
kormânyzati âllâspontokra a tôrvényhozâsban ugyanùgy, mint a
kôzvéleményt formâlô eszkôzôkben. 1992 méjusâban a Konrâd
Adenauer Alapitvâny szervezésében konferenciât tartottak "A mùlt
feldolgozâsa a jogâllam eszkôzeivel" cimen, s ez a konferencia, neves
nyugati, kiilônôsen német szakértôk részvételével kôzvetve câfolja az
Alkotmânybirôsâg igazsâgtétel ellenes dôntését és megerôsiti az elsô
igazsâgtételt tôrvény alapgondolatât. A konferencia szâmunkra

rendkiviil eredményes, de a jôl tâjékoztatott igazsâgiigyi miniszter meg
sem kisérli ennek elônyeit érvényesiteni, ellenkezôleg zârôbeszédében

a legnagyobb bizonytalansâgot sugallja. Ez egybevâg Antall Jôzsefnek
az MDF 1993 januâri orszâgos gyûlésén tett kijelentésével, a
miniszterelnôk intô példaként emlitette a Chilébe tâvozni engedett
Honecker iigyét, sejtve, hogy ilyen gesztust a német âllam nemzetkôzi

kôtelmek és sùlyos érdekek alapjàn tett. Itt emlithetjiik az 1989
decemberi Gorbacsov-Bush megéllapodâst Mâltân. Ezzel kapcsolatban
megjegyzik, hogy sértetlenséget igért a volt kommunista part tagjainak
és funkcionâriusainak. Hozzâtehetjiik ehhez a néhai miniszterelnôk
szûk kôrben tett kijelentését, miszerint a nyugati kereszténydemokrata
politikusok ôvtâk ôt bosszùàllâsra emlékeztetô vagy nemzetkôzi
kifogâs veszélyével jârô lépésektôl. Ugyanakkor kizàrtnak tarthatjuk,
hogy a kôztôrvényes ônkényuralmi bûncseiekiiiényekre a Nyugat
buntetlenséget kôtôtt volna ki.

Jogpolitikâra, a jogalkotâsi prioritâsok, sorrendek hatârozott
megâllapitàsâra, s az értékek felismerhetô megjelemtésére mindenképpen szukség van az igazsâgiigyi politikâban.

Ez a megâllapités azonban jelentôs részben klvânsâg maradt.

10. Mi tôrtént a szomszédban? Egy jô tanitvâny, akit mm lehet
utôlérni? Amint ismeretes, Româniâban az 1989-es forradalommal

ôsszefuggésben a diktâtor hàzaspârt halâlra îtélték és kivégezték,
tôbbeket sùlyos bortônbiintetésre itéltek, majd szabadon engedtek s
napjainkban mâr csak egy magyar ember van bôrtônben ebben az
idôszakban àllitôlag elkôvetett, de nem az àllami bûnôzés kôrébe
tartozô bûncselekmény miatt. Jugoszlâviâban hâborùs bûnôsôk vîyjâk
egymâssal belâthatatlan ideig tartô harcukat. Tôbb szâzezer ember
meggyilkolâsa utân 1993. mâjus 26-ân felâlUtotta az ENSz Biztonsâgi
Tanâcsa a volt Jugoszlâvia teruletén elkôvetett hâborùs bûncselekmények ùgyében vâdemelésre és itélkezésre hivatott nemzetkôzi
tôrvényszéket, amelynek vâdlottja lehetne a Kis-Jugoszlâvia âllamelnôke is. E birôsâg statùtuma jogforrâsként szolgâlhat a magyar
tôrvénykezés szâmâra is.

1993. màrcius 26-ân a szôvetségi gyûlés tôrvényt alkotott a Német
Szocialista Egységpârt rezsimje âltal elkôvetett jogtalansâgok elévii—
lésének nyugvâsârôl. A tôrvény elsô paragrafusa szerint "Az eléviilési
idô szâmitâsânâl olyan cselekmények ûldôzésének tekintetében,
amelyeket a jogellenesség talajân âllô NSEP-rezsim uralma alatt
kôvettek el, de a hajdani Német Demokratikus Kôztârsasâg âllami és
pârtvezetése kifejezett vagy hallgatôlagos akaratânak megfelelôen
politikai vagy a szabad jogâllami rend lényeges alapelveivel ôssze nem
egyeztethetô mâs okbôl nem ûldôztek, az 1949. oktôber 11. napjâtôl

1990. oktôber 2. napjâval bezârôlag eltelt idôt figyelmen kiviil kell
hagyni, ebben az idôszakban az elévulés nyugodott". Téves az a feltevés, hogy erre csak azért volt lehetôség, mert a német btintetôtôr-

vénykônyv 78^ szakasz (1) bekezdése szerint mindaddig njugszik az
elévulés, ameddig a bûntetôeljârâs tôrvényben megâllapitott okbôl nem
kezdôdhetett meg vagy nem volt folytathatô vagy pedig a tôrvény miatt
nem folytathatott biintetôeljârâs. Szâmos német szakértô, igy a velem
kapcsolatban âllô Jescheck professzor véleménye szerint is kôzômbôs
tény az, hogy a német biintetô tôrvénykônyv tartalmaz ilyen rendelkezést és a magyar nem. A lényeg az, hogy a szabad jogâllami alapelvekkel ôsszeegyeztethetetlen okok miatt akadâlyba utkôzôtt a bûniildôzés az ônkényuralmi korszakban. Németorszàgban minden dôccenô ellenére megindult a felelôsségrevonâs - ha lassan is -, de
gyakorlatban létezik a felelôsségrevonâs elve. A Honecker ellen induit
eljârâst megszuntették ugyan, de utôda, Egon Kreisz tàrsaival egyiitt
most âll birôség elé, mig a volt nemzetbiztonsâgi minisztert el is
itélték.

Amint emlitettiik, a cseh parlament 1993. jùnius 9-i tôrvénye
rendelkezett a kommunista rezsim jogellenességérôl és a vele
szembeni ellenâllâsrôl. E tôrvény 5. szakasza igy szôl: "A

bûncselekmények elévulési idejébe nem szâmit be az 1948. februâr 25tôl 1989. december 29-ig eltelt idô, amennyiben jogerôs elitélésre vagy
vâd alôli felmentésre egy demokratikus âllam jogrendjének alapvetô
elveivel ôssze nem egyeztethetô politikai okokbôl nem keriilt sor".
Nézziik, hogyan szôl az 1991. november 4-én elfogadott magyar
tôrvény 1. szakaszanak (1) bekezdése: "1990. mâjus 2-ân ismét elkezdôdik az 1944. december 21. és 1990. mâjus 2. kôzôtt elkôvetett és

az elkôvetéskor hatâlyos tôrvényekben meghatârozott azon bûncse

lekmények bûntethetôségének az elévulése, amelyeket az 1978. évi IV.
tôrvény 144. szakaszânak (2) bekezdése hazaârulâsként, 166. szakaszânak (1) és (2) bekezdése szândékos emberôlésként, 160. szaka
szânak (5) bekezdése halâlt okozô testi sértésként hatâroz meg, de az
âllam politikai okokbôl nem érvényesitette biintetô igényét".
Nézziik meg jôl a dâtumokat. A magyar Parlament 1991.
november 4-én fogadta el ezt a szôveget, mig az elôzô kettôt csaknem
két esztendô mùlva. A magyar tôrvényt alkotmânyellenesen

alkotmânyellenesnek nyilvânitottâk.
Tekinthetjiik-e ezt véletlen természeti csapâsnak? Semmiképjjen.
Ez a dôntés az orszâg akkori politikai erôviszonyait és vezetési hibâit,
tévedéseit tukriizte, tiikôrként pedig egy olyan szervezet — az 1989
ôszén felâllitott Alkotmânybirôsâg — szerepelt, amely az 1989-es
esztendô minden kompromisszumât magân viselte, érthetô môdon

nem tudott megszabaduini a tôbb évtizedes jogâszi ôrôkség terheitôl
Jelen sorok îrôja tôbbek kôzôtt 1993 szeptemberében és oktôberében javaslatokkal fordult a legnagyobb kormânypârt vezetéséhez,
frakciôjâhoz, pârtelnôkéhez, elnôkségéhez és kormânytagjaihoz. A
javaslat legfontosabb rësze igy hangzik: "1. A kormâny teijesszen
tôrvényjavaslatot az orszâggyûlés elé az elsô, mâsodik és harmadik

kârpôtlâsi tôrvény igénybejelentési hatâridôinek ùjbôl tôrténô megnyitâsâra 1993. december 1-tôl 31-ig teijedô idôtartamra. 2. A kor
mâny teijesszen tôrvényjavaslatot az orszâggyûlés elé 1993. oktôber
31-ig a nemzetkôzi szerzôdésekkel okozott kârokat elszenvedettek
részleges kârpôtlâsâra, a vagyoni kârpôtlâsrôl szôlô tôrvény elvei
alapjân.

Ez a tôrvény elsôsorban a Csehszlovâkiâbôl és Jugoszlâviâbôl a II.
vilâghâborù utân âttelepûlt magyar âllampolgârokat és hozzâtartozôikat érinti, akik szûlôfôdjiikôn hagyott vagyonukat azért veszitették
el, illetve vagyon fekvése szerinti âllamtôl azért sem kaptak kârtéritést,

mert a Magyar Àllam 1945 utân kôtôtt szerzôdéseiben ezeket a
vagyoni értékeket beszâmitotta az ôt terhelô jôvâtételi kôtelezettségekbe, tartozâsait részben magânszemélyek vagyona terhére egyenlitve ki. 3. A Kormâny 1994. januâr 31-ig dolgozzon ki megnyugtatôn
szavatolt megoldâst az ônkényuralmi jellegû, a kommunista rendszer
âltal nem iildôzôtt bûncselekmények âldozatainak kârpôtlâsâra. Az
ezzel kapcsolatos tôrvényjavaslat, most 1995-ben a Horrt-kormâny
idejében - mint a politikai kârpôtlâsi tôrvény môdositâsa - keriilt az
orszâggyûlés elé. 4. A Kormâny teijesszen tôrvényjavaslatot az orszâg
gyûlés elé az elmùlt ônkényuralmi rendszerben kôztôrvényes bûn
cselekmények miatt politikai okbôl jogtalanul elitéltek biintetôeljârâsjogi megitélésének tôrvényes rendezésérôl. Meg kell alkotni az
errôl szôlô kiilônleges és âtmeneti eljârâsi szabâlyokat a bûntetôeljârâsi
tôrvényt kiegészitve. Ez azért szukséges, hogy a perùjitâs, a
felûlvizsgâlati kérelem semmisségi elbirâlâsa sorân ne az elitélteket
terheljék a legitimitâs nélkuli hatalomgyakorlâs idején tôrtént
elitélések orvoslâsânak nehézségei (iratok megsemmisûlése, koncepciôs per korholt jellegének nehéz felismerésébôl adôdô bizonytalansâgok), ha az elitélés kôriilményei kétséget ébresztenek az
elitélés megalapozottsâgât illetôen. 5. A Kormâny kezdeményezze a
nemzeti gondozâsrôl szôlô tôrvény môdositâsât ùgy, hogy az
ônkényuralom halâlos âldozatainak gyermekei kaphassanak nemzeti

gondozàsi dijat, feltéve, hogy a njaigdykorhatârt elérték és jôvedelmiik
legfeljebb 50%-kal haladja meg a létminimumot. 6. A Konnâny
szorgalmazza a parlament elôtt levô àltala elôteijesztett tôrvénjjavaslat târgyalâsàt "egyes fontos tisztséget betôltô személyek
ellenôrzésérôl".

Tâmogassa a torvény hatésénak nôvelését, a szigoritâst célzô
môdosîtô inditvânyokat. 7. Mindent tegyen meg a Konnâny azért,
hogy a négy évtizedes ônkényuralmi bûnôzés tôrténetét feltârô

dokumentum-gyûjtemények és tényfeltârô jelentések jelenjenek meg
mielôbb, minél szélesebb kôrben elérhetôn.

E dokumentum kiadvânyok egyik részének meg kell felelnie a jogi
és tudomânyos igényeknek, mâsik részének pedig ki kell elégîtenie a
nagykôzônség tâjékozôdâsi igényét, erôsltve a nemzet méltôsâgtudatât.
A jelenlegi viszonyok kôzôtt kis anyagi râfordltâssal és kis létszâmù kutatôk kôzremûkôdésével folyô eredményes tôrténelmi tényfeltârâs alapjaira épitve fel kell âllltani egy tényfeltârô nemzeti
bizottsâgot az érdekelt târsadalmi szervezetek részvételével, fizetett
szakemberek rendelkezésre bocsâtâsâval, a politikai fuggetlenség
jegyében. Abizottsâg felâlHtâsânâl szâmos példa (pl. a II. vilâghâborù
utâni Russel bizottsâg) vehetô figyelembe.

Mindezek nyomân lâssa vilâgosan az orszâg népe, hogy milyen
személyeket és szervezeteket terhel politikai és erkôlcsi felelôsség az
orszâg erkôlcsi, gazdasâgi és politikai tônkretételéért. 8. A Konnâny
kiséije figyelemmel aimak lehetôségét, hogy — miként javithatô az
56-os forradalomban és szabadsâgharcban az ônkényuralom ellen
fegyvert fogott vagy a megtorlâsban elitélt személyek szociâlis
helyzete, beleértve a kârpôtlâsi szabâlyok olyan môdositâsât, lakâs-

kôriilményeik és emberhez méltô megélhetésiik tekintetében szûnjôn
meg a kényszerûen elszenvedett hâtrâny - az ônkényuralom ellen a
ktilônbôzô idôszakokban fegyveresen harcolôk azonos elvek szerint

kapjanak nyugdij kiegészitést; megnyithatô legyen a II. vilâghâborùban nyugati hadifogsâgba esett âllampolgârok kârpôtiâsa".
Az 1. és 6. pontban irottak tôbbé kevésbé a 7. pontban irtakban
részben teljesiiltek, mig a tôbbi pontban irott javaslatok visszhangtalanul maradtak. I milliard forint sem volt 1956 lemészârolt âldozatainak!

A buntetôjogi igazsâgtétel a rendszervâltozâs hetedik esztendejéban mâr eljutott odâig, hogy két személyt, nem vezetô szerepet

jâtszôkat, 5 évi fegyhâzra itélt a Fôvârosi Bîrôsàg emberiség elleni
bûntett miatt. 1995. januâr 31-én az eljârâs tisztességes volt és nem
keltett politikai hangulatot sem. Nem a birôsâg tehet arrôl, hogy nem
âlHtottâk elé azokat, akikjelentôsebb vagy foszerepet jâtszottak a népés nemzetellenes bûnôzésben. Van tehât egy îtéletiink, amely alkal-

mazta a nemzetkôzi jogot és megâllapitotta, hogy Magyarorszâgon
1956-ban hâborù volt, belsô fegyveres konfliktus és megszâllâs volt.

Ahogy a Fôvârosi Birôsâg itélete mondja; "Bâr a vâdmonopôlium
folytân az ùgyészség jogkôrébe tartozik annak eldôntése, hogy kivel
szemben lât indokot vagy alapot a vâdemelésre, mégsem hagyhatô
figyelmen kiviil az a tény, hogy az 1956-os vérontâsokért és megtorlâsokért kétségtelenûl felelôs életbenlevô politikai és katonai vezetôk
ellen soha senki sem kezdeményezett tôrvényes felelôsségrevonâst, és
erre még a jelen ùgy kapcsân sem keriilt sor". Vajon sziikséges-e a
New York-i el nem éviilési egyezmény 2. cikkének idézése: "Ha az 1.
cikkben emiitett bûntettek valamelyikét elkôvették, ennek az egyez-

ménynek a rendelkezéseit kell alkalmazni az âllami hatôsâgoknak
azokra a képviselôire és azokra a magânszemélyekre, akik —tekintet
nélkul a bûntett befejezettségére — tettesként vagy részesként részt-

vettek vagy akik mâsokat e bûntettek valamelyikének elkôvetésére
kôzvetlenûl râbirtak vagy akik ezek elkôvetésére szôvetkeztek, valamint az âllami hatôsâgoknak azokra a képviselôire, akik e bûntettek
elkOvetését eltûrték".

Vajon a magyar bùntetôjogi hagyomâny és elmélet nem elegendô
erre a megâllapitâsra? Még New York-i egyezményre is szukség volt?
Ugyanakkor "ôrômmel" olvashatjuk, hogy ùjra âtvilâgitjâk a
parlament abc sorrendben elsô negyven képviselôjét, mert az elsô
âtvilâgitâs nem volt szabâlyos, most a rendszervâltozâs hetedik esztendejében. Az ugyanezen tôrvény hatâlya alâ tartozô, lemondâsra
emiatt kôtelezôen felszôlitandô, ônkényuralmi mùltjât vâllalô miniszterelnôk érintettségérôl nem esik szô.

A mùlt még tartja hadâllâsait. Ezek a hadâllâsok bevételre vâmak.
Jôvônkrôl van szô. A helyzet nem reménytelen.

11. Idôszerû-e az igazsàgtétel? Az igazsâgtétel mindaddig

idôszerû, amig idôszerû a târsadalom erkôlcsi felemelkedése,
kôzôsségi tudatânak, a szociolôgia nyelvén; "mi" tudatânak felélesztése, veszélyérzetének és védekezôképességének helyreâllitâsa.
Aki az igazsâgtétel idôszerûségét tagadja, az tagadja a kôzôsségi
értékek fontossâgât, kétségbe vonja a kôzôsségi veszélyérzet és

védekezôképesség sziikségességét. Egyszôval a kôzôsség pusztulâsét
akaija vagy abba belenyugszik.

12. Miért kell ez, — ha kell — és mire jô? Az igazsâgtétel a jôvô
tôrténelmi ùtjânak helyes megvâlasztâsâhoz, az egészséges kôzôsségi
védekezôképesség helyreâllitâséhoz sziikséges. De sziikséges az ùn.
jogâllami eszmények értékének valôdiségâhoz is. Ha nincscn kôze a

jogâllamnak a kôzôsség ônvédelmi érdekeihez, kôzôsségi tudatânak
erôsitéséhez, akkor a jogâllami eszmény elvesziti még aligha szilârdan
kialakult csôkevényes vonzerejét és erkôlcsi tartalmât, tartâsât, érdektelen formâvâ siillyedve.

Mi a célja ennek a teljes mértékben soha el nem érhetô igénynek?
Elôszôr és nem elsôsorban erkôlcsi parancs és erkôlcs alakitô tényezô.
Erkôlcsi parancs azért, mert az emberi kultùra évezredes tapasztalatai
diktâljâk az emberi élet és méltôsâg feltétlen tiszteletét és védelmét.

Mâsodszor, de nem mâsodsorban biintetôjogi parancsot Jelent. A
bûnt ûldôzni kell azért mert bûn, és azért is, hogy ne legyen bûn. Ez a
megtorlâs és megelôzés parancsa, amely kifejezi egyfelôl a târsadalom
rosszallâsât, mâsfelôl a bûntetés âltal megelôzi az ùjabb hasonlô
kriminâlis cselekedeteket azért, mert elkôvetôiket kôvetkezetes és

igazsâgos felelôsségrevonâs fenyegeti.
Harmadszor, de nem harmadsorban legitimâciôs eszkôz. A kôzôs

ség ellen elkôvetett bûnôk megtorlâsa ugyanis - bar mindig utôlagos -,
ex post facto, hiszen a bûn mindig megelôzi a felelôsségrevonâst fenntartja és erôsiti a hatalom elfogadottsâgât, azt a vélekedést, hogy
ezt a hatalom az ôt helyére juttatô kôzôsséget szolgâlja, védi. A
hatalom az igazsâgszolgâltatâs eszkôzeivel, teljesitve a bûnuldôzés
alkotmânyos parancsât, védve a kôzôsséget a mùltbeli és jôvôbeli
tâmadâsoktôl, sajât elfogadottsâgât és hitelességét tartja fenn. Nem
egyszerûen tôrvényes hatalom tehât, hanem a târsadalmat szolgâlô,
âltala hitelesnek elfogadott.

Az elôbbi hârom célhoz csatlakozik âtmeneti târsadalmakban,
évtizedes kôzôsségellenes, pusztitô diktatùrâk utân, mint most is

Magyarorszâgon, egy negyedik cél. Ez a târsadalmi megbékélés és
méltânyossâg-érzés helyreâllitâsa. A târsadalomellenes bûnôk elkôvetôinek a politikai vâltozâsok utân legrôvidebb idôn belûl valô
megnevezése és lehetôség szerint megbûntetése, a jôvôre szôlô târsa
dalmi konszenzus alapja. Ha bizonytalansâgban levô, sajât fenyegetettségiiket esetleg célzatos befolyâsolâsok alapjân lâtô csoportok

kételyeit csak ûgy, mint az egész târsadalom bizonytalansâg érzését
rôvid idô alatt meg kell (kellett volna) sziuitetni. Egyértelmûen meg
kellett volna szabni, hogy a târsadalomnak, mely egyedei és csoportjai
tartoznak erkôlcsi vagy politikai vagy jogi felelôsséggel, az elmùlt

kôzôsségellenes tevékenység alapos elemzése nyomân. Nélkiilôzhetetlen azon feltételek egyértelmû rôgzitése, amelyek teljesîtése esetén
az elmùlt rendszerben szerepet jâtszott személyek biintetôjogilag
felelnek, a hatalombôl kirekesztetnek, vagy az ùj hatalom egyiitt
mûkôdik veliik vagy szorosabb szolgâlatâban tartja ôket. Ebben a

felfogésban az igazsâgtétel a târsadalmi alapmegegyezés része, a
bizonytalansâg és félelem megsziintetésének eszkôze.

13. Az igazsâgtétel mint fonradalmi kôvetelés? Bâr sokan kételkednek benne, Magyarorszâgon valamiféle forradalom zajlott le az
1980-90-es években, sôt talân e forradalom még nem ért véget.
Jellemzô, hogy az Alkotmânybirôsâg az 1991. november 4-én megszavazott elsô igazsâgtételi tôrvényt alkotmânyellenesnek minôsitô
hatârozatâban maga mondja ki, hogy "Az Alkotmânybirôsâg a "jogâllami forradalom" paradoxonânak letéteményese; a jogâllami alkot-

mânnyal elkezdôdôtt és annak megvalôsitâsâban âllô békés rendszervâltâsban az Alkotmânybirôsâgnak sajât hatâskôrében feltéUeniil

biztositani kell a jogalkotâs ôsszhangjât az Alkotmânnyal". Kérdés,

hogy a jogâllami forradalom, mint békés rendszervâltâs osszefér-e az
igazsâgtétellel? Vâlaszunk: kétségkivul és feltétleniil. Az âltalunk
emlitett igazsâgtétel nem valamilyen ùj târsadalmi osztâly vagy ùj
politikai rendszer megtorlô akciôja az elmùlt rendszer reprezentânsainak ellehetlenitése céljâbôl, hanem a târsadalom visszatérése a sajât
tôrténelméhez, sajât polgâri âllam berendezkedéséhez és intézményei-

hez, azaz az alkotmânyossâg helyreâllitâsa. Ebben az ôsszefuggésben
az igazsâgtétel nem a megszakitottsâg, a diszkontinuitâs, hanem a
tôrténelemtôl és nemzettôl idegen korszak elutasitâsâval egyidôben és

egyszerre a hagyomânyos értékek, mint az igazi emberi méltôsâg és
élet védelmének helyreâllitâsa az értékfolytonossâg jegyében. Az

igazsâgtétel mint értékfolytonossâg, mint a diktatùrâval szembeni
folyamatossâg elutasitâsa a békés âtalakulâs része és feltétele. Abékés
âtalakulâsnak szavatolnia kell, hogy a nemzet mindig védelmet kap az
âllami bûnôzés ellen, legyen az bolsevik vagy nemzeti szocialista

jellegû vagy bârmilyen mâs, s az âllami bûnôzés nem vivhat ki
magânak elismertséget és védelmet akâr azâltal, hogy hosszabb ideig
kényszeritették râ a târsadalomra, s az idômùlâsra hivatkozva akaijâk
elfelejteni minden kôvetkezmény nélkûl. Az igazsâgtétel a mùlttal valô

szembenézésjogi eszkôze, jogi eljârâsainak egyike, a jogtalan elônyôk
visszavonâsa és a mûlt tôrténéseinek jogi ùton valô fcltârâsa mellett.

Az a kôrûlmény, hogy a jogtagadô, jogtalan âllapotot maga az âllam
tartotta fenn erôszakkal és huzamosabb idôn ât, nom hogy nem
igazolja a tétlenséget, hanem éppen elenkezôieg parancsot jelent a
jogsértô mûltbeli helyzet okozta hétrânyok lehetôscg szerinti
megsziintetésére, az âliami bûnôzés vétkescinek megbiintetésëre,
kiilônôs tekintettel a megelôzés és az igazi jogbiztonsâg kôvetelményére.
Dr. Hasznos Miklôs

MI A MAGYAR ELLENZÉK MAI ESÉL YE?
Egy dolgot szeretnék elmondani: hogy mi a magyar ellenzék mai
esélye, két és fél éwel a vâlasztâsok utân, bô mâsfél éwel a
vâlasztâsok elôtt.

Ezt hârom olyan kôzvéleménykutatô intézet âilitotta ôssze, ame-

lyekrôl egyâltalân nem lehet azt mondani, hogy nagyon szimpatizâlnak velunk, konzervativ nemzeti keresztény politikusokkal. Ez a
hârom: a Marketing, a Szonda Ipsos és a Gallup Intézet. Tehât hârom
olyan intézet, amely a liberâlis pénztôke irânyitâsa alatt mûkôdik és

eddig igyekezett a magyar târsadalmat manipulâlni, befolyâsolni rossz
irânyba kôzvéleménykutatâsi adatokkal.

Hogy jobban megértsiik, ez olyan tâblâzat, amely azt mutatja,
milyen a politikai erôk tâmogatottsâga hârom kiilônbôzô felmérô
intézet szerint 1996 szeptember és oktôber hônapokban. Tehât két

hônap felmérési eredményeit kôzlik. Tudni kell, hogy a jelenlegi
parlamenti felâllâsban 72%-ban vannak a szocialistâk és a liberâlisok,
28%-ban van a mai ellenzék, beleértve a kettészakadt MDF-et, most
mâr MDNP és MDF, Fidesz, Fuggetlen Kisgazdapârt és a KDNP.
Ezeknek van ôsszesen 28%-a, a mostani kôzvéleménykutatâsi adatok
szerint a jobbkôzép jelenleg 35%-on âll. A jobbkôzépen értik a

Csurkâékon és Torgyânékon kiviili - hogy ùgy mondjam -,
szalonképesebb ellenzéket. Akikre nem sùtik râ azt a bélyegzôt, hogy
radikâlisok, antiszemitâk, nacionalistâk és elfogadjâk ôket. Ez a

szalonképesebb ellenzék, amely pragmatista és ha kell, kompromisszumra is kész. Ezek adnak 35%-ot. Kôvetkezik bô 23%, ez a
zôna, ami a Fuggetlen Kisgazdapârt. Az FKGP-t teljesen kiilôn
kezelik, mintha az nem is akama az ellenzékhez tartozni. Hiszen

tudjâk, ha ezt a kettôt ôsszeadjâk, akkor sajât felmérésiik alapjân is a
jobbkôzép és az FKGP 60% és afolôtt van, tehât messze megelôzi a
kormânyképességhez szukséges 54-55%-ot. Mert elviekben lehet 51%kal is kormânyt alakitani, de egy mûkôdôképes kormânyhoz legalâbb
55% kell, mert hiszen ha influenzajârvâny van és harminc képviselô
hiânyzik a parlamentbôl, s azok éppen kormânypârtiak, akkor le lehet
szavazni a kormânyt, ezért kell legalâbb 54-55%.
S ha megnézik, a fehér zona a szocialistâk, akik maguk elérték az

54%-ot. Ôk most jelenleg a 60-80% kôzôtt, valamivel 80% folôtt,
egyes kôzvéleménykutatôk szerint alig 20-21% kôzôtt vannak. S ami a
legérdekesebb, ezek a kiilônbôzô nemzetkôzi pénzintézetek âltal
fiittatott és favorizâlt kôzvéleménykutatâsi intézetek azt valljâk be,

hogy jelenleg a liberâlisoknak mindôssze 10% a tâmogatottsâguk
Magyarorszâgon.
Ezt nem mi mondjuk, ôk mondjâk.
Mi azt mondjuk, ez a 10% is illùziô, ez a 10% sem lesz meg, ez a
10% nincs benn a magyar nép, a magyarsâg szivében. Ezt ôk csak
szeretnék.

Most jôn a kôvetkezô csoda, mit szeretnének ezzel a 10%-kal?
A liberâlisok 1990-ben a rendszervâltâs hajnalân mint a legna-

gyobb ellenzéki pârt jelentek meg 100 folôtti mandâtummal. Politikusaikat itt képezték Amerikâban a legkiilônbôzôbb egyetemeken. A
demokratâk és hatalmas alapitvânyok pénzelték ôket. Elhitették az
egész vilâggal, hogy ôk a "sziirke âllomânyù élit", a bôlcs szakâllas
filozôfus guruk, ôk elsôprô gyôzelmet aratnak majd Magyarorszâgon.
Nem jôtt be ez az elsôprô gyôzelem, ez a mucsai magyar nép nem ôket
vâlasztotta. Elôvették a legjobb fegyveriiket, amikor meg kellett
magyarâzni a bizonyitvânyt kenyéradô gazdâiknak s megmagyarâztâk.
Ez a mucsai, lâbszagû, futyiilôbarackos, bôgatyâs magyar nép, ez
antiszemita, azért nem szavaztak râjuk. Ez volt a magyarâzat kifelé.
Bôlcs, pénzelô gazdâik nem kérdezték meg tôluk, ha ezt tudtâtok,
hogy ezek antiszemitâk, akkor mi a fenének ezeket a pajeszos
gyerekeket raktâtok oda elôre, miért nem kerestetek pôrgebajuszos,
bôgatyâs magyarokat liberâlisnak és ti maradtatok volna hâttérben. Ezt
elfelejtették megkérdezni tôliik a kenyéradô gazdâik.

Szâz folôtti mandâtumukkal és egy paktummal elérték azt, hogy
nélkiiliik nem lehetett hozzânyùlni az alkotmânyhoz, a kétharmados
tôrvényekhez és ôk adtâk a kôztârsasâgi elnôkôt.
Jôtt a 94-es vâlasztâs. Kérem, ezen a vâlasztâson senki nem
beszélt arrôl, mekkora vereséget szenvedtek ezek a derék magyar.

piros-fehér-zôld madarakat rôptetô, levégottfarkù libâkat âbrâzolô
liberâlis gyerekek.
Mert arrôl mindenki beszélt, hogy az MDF mekkorât bukott, de a

mésodik legnagyobb bukâs az SZDSZ-é volt. Tôbb, mint negyven
képviselôt vesztettek, és csodâk csodéja, lâm milyen a magyar nép,
lâm milyen a politikai helyzet, ekkora veszteséggel egy bukott

ellenzéki part kormânyzôpârt lett. És nemcsak kormânyzôpârt! A
pénzzel, a sajtôval, a tv-vel, a vilâgbankkal kezében tartja az egész
szocialista bal-liberâlis kormânyt. A tûz ôsszehâzasodott a vizzel. S mi
lett ennek az eredménye? Az lett, hogy a kisebbik part diktâl a
szociknak, hogy hajtsâk végre a liberâlis, vadkapitalista gazda-

sâgjKjlitikât, ismeijék el és fizessék az adôssâgâllomânyt, vonjâk el az
anyasâgi tâmogatâst, a szociâlpolitikât veijék szét, dôgôljôn éhen a
magyar nyugdijas.

Ezt ôk diktâljâk, a liberâlisok, az 54%-os szociknak, akik
zavarukban nem tudnak mâst csinâlni, mint a szakértôi kormânyt

cserélgetik innen oda, onnan ide, a szakértôk helyett ûjabb szakértôket
hoznak, akik a2aitân aimâl nagyobb kâoszt teremtenek, mint ami idâig
volt.

Igy néz ki a helyzet és ez a bolcs csapat ùjabb lépésre készul, mert

tudja, hogy ôk most mâr csak a 10%-ra szâmithatnak vagy még annâl
is kevesebbre.

Nahât akkor ehhez mit kell csinâlni? Azt kell tenni, hogy szét kell
szalâmizni az ellenzéket, létre kell hozni a Szabô Ivàn-féle csapatot,
levâlasztani az MDF-rôl, létre kell hozni egy ilyen polgâri liberâlis

blokkot, amibe most, majd a vâlasztâsok elôtt egy, fél éwel, amikor az
utolsô bankot is privatiïâltâk, eladtâk a magyarorszâgi utolsô
erômûvet s az utolsô vizmûvet is, akkor mâr majd azt mondjâk, na ezt

a kormânyt otthagyjuk, mert itt van egy polgâri ellenzék kialakulôban,
egy polgâri ellenzéki szôvetség és mi, szabad demokratâk kormânyzati
tapasztalatainkkal, a nemzetkôzi pénzintézetek irânti bizalommal és
onnan szerzett tâmogatâssal, a sajtô, a râdiô és a tômegkommunikâciô
a zsebunkben, mi behâtrâlunk ide, ebbe a polgâri szôvetségbe és mi
lesztink ennek a vezetô ereje!

Természetesen mi adjuk majd a miniszterelnôkôt és bekôvetkezik

az a csoda, hogy ezek a madarakat rôptetô szép, liberâlis gyerekek
minden vâlasztâson vereséget szenvednek és végiil, amikor a leg-

kisebbek, ôk akaijâk adni a miniszterelnôkôt. Ez egy recept, egy

forgatôkônyv, aminek megvannak az âllomâsai. Ebbe az elképzelésbe
igen nagy mértékben kôpôtt bele a KDNP mâr egy éwel ezelôtt.

amikor megakadâlyozta a polgâri szôvetség létrejôttét és belekopôtt
most azzal, hogy a KDNP elnôke, Giczy Gyôrgy kijelentette, hogy

szégyen és gyalâzat az, amit az alapszerzôdésekkel csinâlnak,
valamint azt, hogy egyetlen magyar kormânynak sincs joga magyar
teriiletekrôl végérvényesen és ôrôkre lemondani. Természetesen rôgtôn
râsûtôtték a bélyeget, hogy nacionalista, hogy irredenta, hogy nem
gondolja meg, mit mond.

A magyar kiilugyminiszter felszôlitja a parlamenti pârtokat a nyilt
hazaârulâsra, hogy hatâroljâk el magukat ettôl a kijelentéstôl.
Mindenesetre ebbôl egyetJen nagy tanulsâg van, amit most oktôber
23-a is bizonyitott. Akik otthon voltak, magyar testvérek, tudjâk,
lâttâk, hallottàk, milyen volt a magyar oktôber 23-a. Ûnnepelt a
kormâny, iinnepeitek azok az egykori 56-osok, akik igy mentek pitizni
a kormânyhoz egy kis pénzért lehetôleg egyiitt, aztân ahânyan voltak,
annyiféleképpen. De Budapesten valôsult meg eiôszôr az, amire én azt
mondom; igenis esély van rà, az ellenzéki ôsszefogâsra!
Kôbânyân a Szervâtiusz Tibor âltal emelt magyar oltâr elôtt egyiitt

Unnepelt a Fuggetlen Kisgazdapârt, a MIÉP, az MDF és a kereszténydemokratâk. Az unnepi szônok Giczy Gyôrgy és én voltam.
Egyutt koszorùztunk, és ott volt Pongrâcz Gergely, eljôtt oda
hozzânk és jelenlétével bebizonyitotta azt, hogy az igazi 56-osok hol
âllnak és kivel àllnak.

Egyet nem szabad elfelejteni, ettôl fél ez a mai liberâlis orszâgârulô, hazaârulô, lélekgyilkolô malfia. Mert ezek lélekgyilkossâgra
mennek, ezek kiôlik a nemzettudatot, a buszkeséget az emberbôl, azt
szeretnék, hogy olyanok legyunk, mint az âJlatok.
Kérem, egy dunaùjvérosi gyûlésemen, amikor éppen alapszer-

zôdési ugyben beszéltem, elmondtam, hogy mi, kereszténydemokratâk
hogy tudtuk integrâlni ùgy az ellenzéket, hogy mi kezdeményeztuk
azt, hogy legyen parlamenti rendkivuli ûlés és ezt minden ellenzéki
part alâirta.

Mert ha ezt csak Torgyàn nyùjtja be, akkor a Fidesz nem iija alé.
Ha viszont az Orbàn Viktor nyùjtja be, akkor biztos, hogy a Kisgazdâk
nem iijâk alâ. De mi nyùjtottuk be és alâirta minden part.
Amikor azt mondtam, hogy milyen politikai jelentôsége van a
dolognak, fôlszôlal egy magyar, dzsekiben, fekete gyerek és azt
mondja: "Na és akkor mi van, olcsôbb lett a hùs, vagy olcsôbb lesz a
benzin, vagy tôbb lesz a fizetésem?" Erre azt vâlaszoltam neki, drâga
barâtom, nagyon ôriilôk, hogy ezt kôzbevetette, legalâbb okom van
megmagyarâzni azt, hogy az ember, a homo sapiens, miben

kûlônbôzik az âllattôl.

Az âllatnak is csak egy gazdâja van,

megszerezni a napi tâplâlékot, aztân valami odût, fészket szerezni,
ahova behùzza magât éjszakâra. Az ember ettôl abban kiilônbôzik,

hogy igényei vannak, hogy tudata van, hogy erkôlcse van, hogy
hazaszeretete van, hogy eszméi vannak. Mert ha a pragmatizmus gyôz
mindenben, akkor az a legjobb ember, aki ôtven dollérért eladja az

anyjât, mert akkor itt van ôtven dollar, pragmatikus, megfoghatô. Az,
hogy anyâm van, hogy kôtelességem van, létezik szeretet, csalâd,
kôtelék, ezek ûres maszlagok, ki a fenének kellenek ezek, ma mâr
senkinek sem hiânyoznak.

S végul az mondtam neki: "Drâga barâtom, én azért vagyok itt,
azért dolgozom éjjel-nappal — heteken ât nincs napi hat ôrai alvâsom
—, hogy fel tudjuk emelni azokat az embereket, mint amilyen te vagy,
a homo sapiens szintjére".
*

*

*

Nem élek vissza a turelmiikkel: ami a jegyzeteimben van, holnap

az ùjséglrôknâl elmondom, de azért engedjék meg, hogy szokàsomhoz
hiven ismét verssel bùcsùzzak azért, mert van még Magyarorszégon

olyan lira, vaimak olyan kôltôk, akik imak olyan verset, nemcsak
olyant, mint a Pétri Gyôrgy - amiért Kossuth-dijat kapott, aki a pâpât
gyalâzta, -, hanem ilyen verset is imak, csak nem hangzik el a tv-ben.
Ezt csak a nacionalista, radikâlis Hasznos szokta mondani és most is
elmondom. Siklôsi Andrâs verse ez is a tavalyihoz hasonlôan.

Orszâgos temetôben
Ôtezer éves lâzban,
âllok az elmùlâsban.

Szâmig émeka sirok.
Virrasztok. Némân sirok.

Fojt a temetô csôndje,

csontvâzként csuklom ôssze.

Mint az elhagyott gyermek,
Olyan béna a nemzet.
Kôdbe veszett az arca

és hitét rég foladta.
Tetôtôl talpig vérzik,
s tipoijâk, nyùzzâk, tépik.

Megrohannak a rémek
és félek, félek, félek.
Mit tehet itt a kôltô,

Egyre rosszabb a sorsunk

hol a koporsô a bolcsô,

Kiégtiink barbâr tûzben,
s elsûllyedtunk a bûnben.
"Kegyes" hozzânk az Isten,

ahol az ablak lôrés,
s a lakodalom dôgvész,
ahol tilos az âlom,

Nem léteziink. Csak voltunk.

dùskâlhatunk a nincsben.

Sârkânyfogak kôzt jâmnk,

s fosztogatnak a vâmon.
Reménytelen az ének,

s âmlô minden târsunk.

ahol fâzik a lélek.

Mikor tâmadsz fol népem,

meddig alszol még tétlen?
Le kell gyôzniink e bordât,
vagy széthullik az orszâg,
s lesziink fortelmes szajha,
zsivânyok birodalma.
Szôkjetek talpra holtak,
betegek, megraboltak.

Bùjjatok elô ârvâk,
vitézek, hôsôk s gyâvâk.
Fogjatok éles kardot,
meg kell vîvnunk a harcot.
Utott a végsô ôra,
lôra magyarck, lôra!

Raffay Ernô (Budapest):

MDF ÉS A HA TÀRKÉRDÉS
Dr. Giczy Gyôrgy, a KDNP elnôke bâtorsâgot tanùsltva beszélt a
ha-târkérdésrôl. Sokan vârtuk, hogy ezek utân a tôbbi parlamenti
ellen- zéki pârt hogyan nyilatkozik. A Magyar Demokrata Forum
kiilpoliti-kusa a nagy nézettségû tv-hiradôban kijelentette, hogy
mindenféle hatârfolvetés nagyon kâros tevékenység.

Érdekes: Kovàcs kiiliigyminiszter a pozsonyi Pravdâban szinte szô
szerint ugyanezt mondta 1996. januâr 21-én. Nem tételezem fel azt,
hogy egyeztettek volna — nagy fôlfedezések egyszerre is megszulethetnek. Az azonban mégis furcsa, hogy mikôzben az MDF elnôke
âllandôan a polgdri szôvetség létrehozâsârôl nyilatkozik, a pârt

kiilugyi szakértôje — enyhén szôlva — politikailag lehetetlenné teszi a
mâsik ellenzéki pârt elnôkét. Talân arrôl van szô, hogy az MDF nem a

Giczy vezette KDNP-vel akar ôsszehâzasodni, hanem a kereszténydemokratâk belsô ârulôival? Ha errôl volna szô, akkor miért a hatâr-

kérdés kapcsân kell ezt megtudnunk? A magyar hatârok kérdése
sokkal nagyobb sùlyù kérdés, hogysem azt pârtpolitikai csatârozâsra
kellene fôlhasznâlni. - Megitélésem szerint ugyanis a hatàrkérdés a
mai magyar politika egyik vâlasztôvize: amelyik pârt egyetért a
trianoni magyar hatârok megvâltoztatâsâval, az nemzeti érdekeket
képvisel, amelyik nem ért vele egyet, az nem képvisel nemzeti
érdekeket, tehât nem tartozik a nemzeti oidal pârtjaihoz.
Lehetséges persze, hogy a MDF-esek megegyeztek abban, hogy
hatârtémâban nem nyilatkoznak, de a kiilûgyesuk véletlenûl elkottyantotta magât. Ebben az esetben a fôntiekbôl semmi sem igaz, pusztân a
szokâsos MDF-es politizâlâsrôl van szô: se hal, se hùs, a lényeget
minduntalan elpalâstolô, szurke, semmitmondô, esetenként pedig kifejezetten gyâva "âllâspont" kinyilvânitâsa.

Mint a "rendszervâltozâs" szép éveiben...

KORMORAN
A ma tôrténéseinek megértéséhez a tegnapi tûkôr a legalkalmasabb.
Raffay Ernô, azMDFakkori "front" embere,
késôbb honvédelmi àllamtitkàr, egyfurcsa ulazàst idéz fel.

1944 nyarân, amikor az MSzP és az SzDSz megkôtôtte a
koaliciôt, s Petô, valamint Horn édesen mosolyogtak egymésra a

képemyôn, eszembe jutott egy tôrténet 1990-bôl. Februâr legvége
lehetett, amikor Antall Jôzsef az MDF elnôke ùzent értem Szegedre,

jôjjek azonnal Budapestre, mert Németh Miklôs miniszterelnôk
tanâcskozâsra hivta ossze az ellenzéki pârtok katonai szakértôit.

Mâsnap Antallal megjelentùnk a Parlamentben. Kideriilt, arrôl van
szô, hogy a szovjet csapatok kivonàsârôl szôlô âllamkôzi egyezmény
alâirâs elôtt âll, s Németh azt akaija, hogy néhâny ellenzéki part

képviselôje megfigyelôként vegyen részt az iinnepélyes alâirâsi
ceremôniân Moszkvéban.

Végûl is hârman csatlakoztunk ellenzékiek a Somogyi Ferenc
âllamtitkâr vezette kiildôttséghez: Demszky Gàbor (SzDSz)), Kôsa

Lajos (Fidesz) és jômagam. Miutân a szovjet és a magyar elvtârsak a
moszkvai nemzetkôzi sajtô hihetetleniil nagy érdeklôdése mellett elôzetesen bebizonyitottik, milyen nagy demokratâk és mennyire szeretik

egy kis nép fuggetlenségét, megérkezett a szovjet fôvârosba Horn
Gyula magyar ktilugyminiszter. Sevarnadzéval mésnap alâirtâk a
csapatkivonâsi egyezményt, majd az iinnepi ebéd utân a magyar delegâciô a kormânygéppel Budapestre induit.
A tôbb ôrâs ùton Horn - levezetve a "tôrténelmi fesziiltséget" -,

folyamatosan itta a rôviditalokat. (Fôltételezésem szerint akkoriban a
hatalmon levôk fesziiltsége nem annyira abbôl keletkezett, hogy
ugyanazok a kommunisték kiildik haza az oroszokat, akik behivtak
ôket, hanem abbôl, hogy kôzeledtek az orszâggyûlési vâlasztâsok, s
nem lehetett pontosan tudni, hogy a vâlasztôk milyen mértékben
ismerik el a kormâny làzas tevékenységét a katonai fiiggetlenség
visszaâllitâsa érdekében.)

A hangulat mâr emeikedett volt, amikor a velem szemben ulô
Horn, merôn râm nézve, ezt mondta: "Idefigyelj, ... mit akartok ti a
hires Petô Ivânotokkal, hiszen annak az apja âvôs ezredes voltV

Akkor még igen meglepôdtem azon, hogy kôzôttiink, ellenzékiek
kôzôtt, âvôscsemeték lennének. A dolgot akkor csupân a kûliigymi-

niszter bajkeverésének gondoltam, és zavaromban csak annyit
mondtam, hogy én MDF-es vagyok, Petô meg SzDSz-es. A beszélge-

tésnek két tanùja van, mivel négyen voltunk az asztalnâl: mellettem iilt
Borsits Làszlô altâbomagy, a Magyar Néphadsereg vezérkari fonôke.
Hom mellett pedig egy Krupper nevezetû kiiliigyi szakértô...

Raffay Ernô (Budapest) elôad. (Somogyi F. Lél)

Nos, néhâny hônappal késôbb, a vâlasztâsok utân a honvédelmi
minisztériumba keriiltem. Ott jutott tudomâsomra, hogy az elvtârsak a
nyolcvanas évek végefelé a magyarorszàgi titkosszolgâlatok megbizhatô munkatàrsaibôl létrehoztak egy szupertitkos csoportot, amely a
Kormoràn fedônevet kapta. A csoport feladata az volt, hogy az

ellenzék fontosabb személyeit minden elképzelhetô eszkôzzel fïgyelje
meg, tevékenységûket vegye videôra, hangszalagra, kapcsolataikat
tartsa nyiivân. Az idôk sorân az akkori ellenzékrôl - a hlrek szerint hatalmas anyag keletkezett, amelyrôl mondtak azt is, hogy 1989-ben

megsemmisltették, de azt is, hogy egyes elvtârsak a megsemmisités
elôtt mâsolatokat készitettek rôla.

Amikor meghallottam ezt a hirt, eszembe jutott Hom mondata
Petôrôl...

Ezért, amikor 1994-ben megkôtôtték a koaliciôt, arra gondoltam,
hogy milyen jô kis âllamvezetésunk lesz ezzel a szôvetséggel, amelynek sziklaszilârdsâga a Kormorânon és hasonlôkon alapul! (Késôbb

kideriilt, hogy az egyiittmûkôdésben netti annyira a szabad
demokratâkon, mint inkâbb a szabad rablàson volt a hangsùly.)
A tôrténet napjainkban folytatôdik. Olvasom a Magyar Fôrumban,
hogy Petô egy televiziôs mûsorban "kijelentette - csalâdi fotôalbuma
lapozgatâsa kôzben -, hogy az édesapja kàrpitosként kereste a kenye-

rét". Mindezt pedig Hom a mûsor vetitése ôta nem câfolta. Én pedig
szômyû kétségek kôzôtt hânykolôdom.
Elvtârsak, kârpitosok! Itt valaki hazudik!
LEVEL ROMAN HERZOGNAK

A Trianon Târsasâg az alâbbi levelet intézte Roman Herzoghoz,
Németorszàg âllameinôkéhez, magyarorszàgi lâtogatâsa alkalmâbôl:

Ôexcellenciâja Roman Herzog ùmak,
a Német Szôvetségi Kôztârsaség einôkének,
Bonn.

Tisztelt Elnôk Ûr!
Budapesti lâtogatâsa alkalmâbôl a magyarsâg jôvôjére nézve
rendklvul fontos megâllapitâsokat tett. Mindenekelôtt egyetértôen
gondolunk arra, amely szerint az Eurôpai Uniôba és a NATO-ba
tôrténô magyar belépés esetén ezekbe a szervezetekbe nem lehet bevinni a nemzeti-nemzetiségi ellentéteket.

Engedje meg Elnôk Ûr, hogy folhivjuk néhâny olyan tényre a figyelmét, amelyek erre a kérdéskôrre vonatkoznak. A Kârpât-medencében és kôzvetlen kômyékén jelenleg 16-17 milliô magyar él, de nem
egy, hanem kilenc orszâgba szétszôrtan. Ez a helyzet 1920 ôta van Igy,
amikor Németorszàg teriiletének 8-9%-ât elvették, s amikor szôvetségese, Magyarorszâg teriiletének 72.4%-ât csatoltâk el. Azôta, amiôta a
trianoni békediktâtummal az akkori Magyarorszâg tlzmilliôs magyar-

sâgâbôl 3.5 milliôt idegen hatalmak fônnhatôsâga alâ helyeztek.
Mindezt "természetesen" ùgy tették, hogy a magyar milliôk kôzûl sem

akkor, sem azôta egyetlen egytôl sem kérdezték meg azt, hogy mi a
véleménye errôl a helyzetrôl. Mâr 77 éve annak, hogy a magyar teriileteket és milliôs magyar népességet birtoklô âllamok sajnos sok mindent megtesznek azéri, hogy ùj teriileteiken eltuntessék az ottani
magyar nemzetrészt. Elnôk ùmak, mint német embemek, nem
ismeretlen ez a helyzet; azokra a német milliôkra gondolunk, amelyek
Németorszàg hatârain kivQlre keriiltek a XX. szâzadban.

Megitélésiink szerint a jelenlegi Szerbiâban, Ukrajnâban és min
denekelôtt Szlovâkiâban a nagy létszâmù magyarsâg nem kapja meg
azokat az emberi, polgâri és nemzeti kisebbségi jogokat, amelyek

birtokâban szabadon, magyarként élhetne. Engedje meg elnôk ùr, hogy
fblhiyjùk arra is figyelinét, hogy mâs orszâgokban sokkal kisebb
atrocitésok miatt mâr lônek és gyilkolnak, mint amiket egyes orszâ
gokban a magyar nemzetrész ellen elkôvettek és most is, a fenti nemzetkôzi szervezetekbe valô belépési folyamat sorân elkôvetnek. A

magyarség azonban még mindig békésen vâr arra, hogy megkapja a
minden népet megilletô jogokat.

Tisztelt Elnôk Ûr! Megitélésiink szerint ezen a helyzeten a kôzépeurôpai térség békéje miatt vâltoztatni kellene. A sok orszâgba szétszôrt és a jogok teljességével, mindenekelôtt a nemzetek ônrendelkezési jogâval nem rendeikezô magyarsâg âltalânos helyzete sûlyos
biztonsàgi kockàzatot jelenthet mind az Eurôpai Uniô, mind a NATO
szâmâra. Nehéz ezt leimunk, de jôl ismeijiik a szlovâkiai, szerbiai,
ukrajnai és româniai magyarsâg helyzetét és lelki âllapotât.
A fentlek miatt kéijiik Excellenciâdat, segitse abban a magyarsâgot, hogy a magyar kérdést még az Eurôpai Uniôba és a NATO-ba
valô felvétel elôtt egy, a nagyhatalmak és az érintett orszâgok
vezetôibôl âllô nemzetkôzi kongresszus méltôn rendezze. Egy ilyen
jellegû magasszintû ôsszejôvetelnek Eurôpâban komoly tôrténelmi
hagyomânyai vannak. Ez mind a nagy nemzetkôzi szervezeteknek,
mind a magyarsâg szomszédainak, mind az egyetemes magyarsâgnak
érdekében âllna. Ha a magyarsâgnak nem kellene az egyre elviselhetetlenebb és egyre nagyobb kârokat okozô szétszôrtsâgot elviselnie, a
NATO és az Eurôpai Uniô biztosan nem zâma magâba biztonsâgpolitikai veszélyeket, a szomszédos orszâgok pedig szintén megnyugodhatnânak a hosszù tâvra érvényes és igazsâgos rendezésben. A békés
jôvô érdekében nem szabad ùjra és ùjra kitémi a fôlismerés elôl, hogy
ez a rendezés végsô soron Eurôpa érdeke.

Tisztelettel kéijiik Elnôk Urat, érvényesitse na^ nemzetkôzi befolyâsât a tôbb mint hâromnegyed évszâzad ôta szétszôrt magyarsâg
érdekében!

Kéijûk, fogadja nagyrabecsûlésunk kifejezését.
Budapest, 1997. februâr 25.

Rajfay Ernô,
a Trianon Tàrsasùg elnôke

Kiss Dénes,
a Thanon Tàrsasàg tàrselnôke

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

DEMAGYARORSZÂG MA IS CSONKA
Trianon George Clemenceau fancia miniszterelnôk torzsziilôtte
volt, de erôsen besegitettek neki kôzép-eurôpai tanâcsadôi Benes és

Masaryk. Egyiittesen agyaltâk ki az ùj Kôzép-Eurôpât, amely Benes
szavai szerint - "Pravda zvitezy"-t "igazségot" hozott az ott élô népeknek.

Trianon hozta létre Csehszlovâkiât, Jugoszlâviât és Nagy-Româniât. Az elsô kettô teljesen mesterséges éllamalakulat volt. Egyiknek
sem volt a legcsekélyebb tôrténelmi alapja sem, egyediil a cseh és szerb
hatalmi tôrekvéseket szolgâltâk. Mint ilyenek, eleve nem lehettek tar-

tôsak. Nagy-România viszont a roman nép életerejének és politikai
iigyeskedésének kôszônhetôen tartôsnak bizonyult.
Csehszlovâkiât a németek még a hâborù megindulâsa elôtt, nyugati segitséggel egyetlen lovés eldôrdùlése nélkiil bontottâk részeire,

mig Jugoszlâviât katonai erôvel oszlattâk fel. Jaltâban Sztâlin kivânsâgâra és Roosevelt segédletével mindkettôt visszaâllitottâk. Amig a
kommunizmus uralmon volt Moszkvâban, addig Csehszlovâkia és

Jugoszlâvia orosz gyâmkodâssal fennmaradt. 1989-ben azonban a
nemzeti erôk véget vetettek mindkettônek. Csehszlovâkiâbôl Csehorszâg és Szlovâkia lett. Jugoszlâviâbol kiszakadt Horvâtorszâg, valamint Bosznia. Tobbi részének sorsa még bizonytalan. Ezzel megsziintek a Trianonban létrehozott mesterséges âllamalakulatok. Clemen

ceau és Benes forgolôdhatnak siijukban. Mi maradt utânuk?

Maradt egy életképes Csehorszâg és egy ugyancsak életképes
Horvâtorszâg, bâr az utôbbinak dalmât részén a hatârokat még nem
tekinthetjiik végleg kialakultaknak. A tôbbinek életképessége még sok
fejleménytôl fiigg. Az ùj elrendezésnek legnagyobb gyengéje az, hogy
mig Kôzép-Eurôpa tôbbi népei, csehek, szlovâkok, horvâtok, talân a
bosnyâkok is megvalôsitottâk nemzeti céljaikat, addig mi magyarok
kimaradtunk a jâtékbôl. Magyarorszàg ma is csonka orszâg. Trianon
igazsâgtalansâgai rânk nézve ma is âllnak. A felvidéki hatârok mentén
Szlovâkiâban és Ukrajnâban ôsszefiiggô tômegben ma is tôbbszâzezer
magyar él, idegen uralom alatt. A Délvidéken a helyzet bonyolultabb:
a hâborùk kôvetkeztében igen sok magyar kényszeriilt menekùlésre,
mâsokat erôszakkal telepitették ki lakôhelyérôl. Visszatérésiikre alig

van lehetôség, mivel helyukre nagyrészt mâsokat telepitettek. Az

ottani magyarsâg helyzete szinte reménytelen. Erdélyben az
évtizedekig tartô roman uralom alatt a magyarsâg kulônôsen a
hatârmenti részeken megfogyott, de a Székelyfoldôn tartja magât.
Most a tûrelmesebb Constantinescu rezsim alatt egyiitt is mûkôdik a
bukaresti konnânnyal.

A tény mindenesetre az, hogy Trianonban - a magyart kivéve - a
Duna-medence minden népének teljesitették nemzeti tôrekvéseit.
Egyes népek, mint a csehek és a szerbek, tôbbet is kaptak, mint

amennyit elbirtak. Ezért esett szét Csehszlovâkia és Jugoszlâvia. Ezért
tùlméretezett a mostani Szlovâkia, ezért tort be Ukrajna a Kârpât-medencébe, ezért folyt ôldôklô hâborù az egykori Jugoszlâviâban. Ezért
megoldatlan ma is a Balkân nyugati részének problémâja.

A Trianonban feléliitott ùj kôzép-eurôpai rend megszûnt, csak a
magyar hatârok maradtak vâltozatlanok. Hazânk nem elôszôr csonka
orszâg. A tôrôk idôkben kifli-alakù tâkolmâny volt, fovâros nélkiil
(Pozsony nem volt soha igazi magyar fovâros). De akkor, ha
"megfogyva bar, de tôrve nem" élt a magyar nemzeti szellem. Ma a
magyarsâg megfogyva és évrôl-évre tovâbb fogyva pusztulôban van.
Nemzeti szeileme is csak nyomokban van még meg. Erôsen belesegit
ebbe a mostani magyar kormâny, amely ônként lemond minden jogos
magyar kôvetelésrôl és az eurôpaisâgot, a nemzetkôziséget propagâlja.
Ha a magyar nép tovâbbra is ezt a rendszert tâmogatja, maga teszi
véglegessé Trianon igazsâgtalansâgait.

ELSZAKITOT TERULETEINK
Dr. Sasvâri Làszlô (Lausanne, Svâjc):

A BALKÂNIHÂBOR Û HÀ TTERE
1995. januâr 2I-én - felkérésemre - elôadâst tartott Lausanne-ban
a fenti cimmel Horvâtorszég akkori svâjci nagykôvete - magyar
nyelven. A nagy mûveltségû, széles lâtôkôrû âllamférfi, - aki 1993ban 1 évig orszâga kulugyminisztere is volt -, elôadàsât azzal kezdte;
"Mindenekelôtt tisztâzni kell a Balkân szô fogalmât, mert a foldrajzi
fogalom nem azonos a politikai, kulturâlis tartalommal. Szerintiink
Balkân, a Balkân-félszigetnek a Drinâtôl keletre esô része. Az attôl

nyugatra levô teriilet Kôzép-Eurôpâhoz tartozik.
S ez az âllâsfoglalâs a hâttere Tudjmann horvât elnôk nyilatkozatainak is, aki 1996-ban legalâbb hâromszor kijelentette: "Horvât

orszég soha tôbbé nem fog a Balkânhoz tartozni!"
De mindez nem ùjkeletû vélemény; a horvât-szlovén nép és
politikusok 80-85 éwel ezelôtt kicsirâzott tôrekvése (ha nem is volt
ilyen pregnânsan megfogalmazva). Ha tehât meg akaijuk érteni az
elmùlt évek véres hâborùjânak lényegét, vissza kell mennûnk a gyôkerekhez.

A probléma kettôs: a térség, fontos geopolitikai helyzeténél fogva
a nagyhatalmak ellentétes érdekeinek szintere, mâsrészt az ott élô
népek - a tôrténelem szeszélye folytân - véglegesen, kibékithetetlenul
két tâborra szakadtak. Mâs a kultùra, a vallâs, a civilizâciô a Drinâtôl

keletre és nyugatra. (S ezért volt végzetes tévedés a tôrténelmet és a
fôldrajzot feluletesen ismerô nyugati politikusok részérôl 1919-20-ban
e népeket egy ùj, mesterségesen létrehozott âllamba terelni. Bâr hozzâ
kell tenni târgyilagosan, hogy - mint majd lâtjuk - ehhez hozzâsegitett
néhâny iigynôkmegdôbbentô aknamunkâja is.
A kôzépkor mâsodik felében a félsziget nyugati része a magyar
kirâlysâg érdekszférâjâba tartozott, de ez nem volt zavartalan, az olasz
aspirâciôktôl fiiggetleniil sem. A XV. szâzad kôzepén bekôvetkezett és
lényegében a XIX. szâzad mâsodik feléig tartô tôrôk megszâllâs

semlegesitett minden egyéb hatalmi tôrekvést. De megszûnése utân a
rejtett tendenciàk elemi erôvel tôrtek a felszînre.
A Monarcliia, Néinetorszag, a visszatémi szândékozô Tôrôkorszég, de elsôsorban a meleg tengerekfelé tôrekvô Oroszorszâg, mind
igyekezett a keletkezett vâkuumot betôlteni. Ez utôbbi a gyôztes 187778-as tôrôk-orosz hâborùt lezârô San Stefanôi békében mâr nagy

teriileteket és befolyâst biztositott volna a maga szâmâra, de Bismarck
javasiatâra a par hônappal késôbbi (1878. jùlius 8.) berlini kongreszszuson ezeket megtorpedôzta. (Ekkor vâltott az orosz kulpolitika az

eddigi német orientâciôrôl franciâra.) Mellesleg Angliânak sem volt
érdeke, hogy az oroszok eljussanak a tengerszorosokhoz.

Engedjék meg, hogy lit egy érdekes gondolatmenetre hiyjam fel a
figyelmûket, a téma szorosan idevâg; Sândor Ivàn irô mondta az 1956os forradalommal kapcsolatban: "A magyar balsors legalâbb kétszâz
évre visszamenôleg modellizâlhatô a kôzép- és kelet-eurôpai kis népek
tôrténelmében. Még nem talâlkoztam senkivel, aki utalt volna az
1795. oktôber 24-i harmadik lengyel ùjrafelosztâsra. Pedig akkor
nyitottak kaput az eurôpai vezetô hatalmak Oroszorszâg elôtt, abban
az értelemben, hogy részesévé tették annak eldôntésében, mi tôrténik a

Dr. Sasvdri Làszlô nemzetkôzi jogtanâcsos (Lausanne, Svàjc) elôadàsàt tartja.
(Somogyi F. Lél)

kis nemzetekkel. 1815-tôl ezt a részvételi szerepet felerôsîtette a Szent
Szôvetség. Ennek voltunk mi is az âldozatai 1849-ben. Kétszâz éve

ezek az ôsszefiiggések hatâroztâk meg az eurôpai palettét. A Nyugat
"értetlenségének, realitàsérzékének", retorikus megkôzelitésének ebbôl
az alaphelyzetbôl nôttek ki a vâltozatai. Igy volt ez 1956-ban is".

Az oroszok a déli irânyù teijeszkedés ùj eszkôzét talâltak meg a
pânsziâvizmuson keresztui: tâmogattik ôriâsi ôsszegekkel a
monarchia szétzùzâsâra tôrekvô szerbeket 1917-ig. Az ugyanezen
céltôl vezérelt és igen aktiv franciâk az oktôberi forradalom utén az
oroszok helyébe léptek és évtizedeken keresztui milliârdokat kôltôttek
a jugoszlâv hadsereg kiépitésére és naggyâ tételére. Az 1926-os

egyezményben nyiltan kimondtik, - amint Pozzi idézi kônyvében; "A
jugoszlâv fegyveres erôt hadseregiink kiegészitôjének tartjuk, amellyel
hâborù esetén egyuttmûkôdhetiink; a két hadsereg Eurôpa két végén
ûgy mûkôdnék, mint egy ôriâsi harapôfogô két âga". Ez a mondât

ôiuxiagâért beszél, a németek keleti expanziôjânak megâllitâsât
célozza, s ma is vâltozatlanul aktuâlis. Ugyanùgy, mint az orosz
teijeszkedési vâgy.

Bosznia-Hercegovina tôrténete szinte a szakadatlan harcoké.

Ôslakôi illirek voltak, ôket a keltâk, majd kb. kétszâz éves kiizdelem
utân - Kr. e. 78-ban - rômaiak igâztâk le. Aztân az ôtszâzas évek

elején megjelentek a déli szlâvok (horvât-szerb tôrzsek), akiket az
avarok kôvettek, de 600-650 kôzôtt a szlâvok véglegesen elârasztottâk
és a két orszâgnak a tôrôk hôditâsig (1453) urai is maradtak. A XI.
szâzad elején kezdetét vette a magyar fennhatôsâg kora, s tôbb
évszâzadon ât fenn is maradt, de ez is nagyon sok kiizdelemtôl volt

terhes. Mikor a tôrôk hôditâs az egész Balkân-félszigetet birtokba
vette, a legtôbb bosnyâk nemes csalâd (amely voltaképpen eretnek,
bogumil volt) az elszenvedett ûldôzések hatâsa alatt, de szâmitâsbôl is,
a mohamedanizmus kaijaiba vetette magât. E renegâtok maradtak
Bosznia-Hercegovina igazi urai, a kôzépkori oligarchia ôsszes kivâltsâgâval és ôk lettek az iszlâm fanatikus elôharcosai is.
A tôrôkôk végleges visszaszoritâsa utân, - amiben mâr Oroszorszâg is intenziven részt vett "bolgârok felmentése érdekében" 187778-ban - (San Stefanô-i béke) az 1878-as berlini kongresszus

feljogositotta a monarchiât Bosznia-Hercegovina katonai megszâllâsâra. Ez igen nagy vérâldozattal meg is tôrtént. De nyugalmat ez
sem hozott a térségben. (Bonyolitotta a helyzetet, hogy az okkupâciô
ellenére a terulet folôtt a szultân szuverénitâsa megmaradt.) S az

okkupâciô nem tetszett sem Szerbiânak, sem Montenegrônak, sem
Oroszorszégnak, patronusuknak sem, igy az nem hozott, nem is
hozhatott megnyugvâst a térségben. Tovâbb fokozta az elégedetlenséget, az ônâllôsodâsi igényeket, s szîtotta az oroszok âltal
szîtott és pénzelt pânszlâvizmust. (Ez a mùlt szàzad mâsodik felében
sziiletett eszme, mozgalom, az ôsszes szlàv egyesitését célozta, —

orosz vezetés alatt. Érthetô, hogy az oroszok azonnal felkarolték,
hiszen nagyszerû ugrôdeszka volt a câri birodalom balkâni
teijeszkedésének megvalôsitâsâhoz. Talân emlékeznek râ, tavalyi
elôadâsomban ismertettem az I9I6-os câri kôveteléseket a gyôztes

hâborù utânra: Galicia, Ruténfold, Konstantinâpoly, a tengerszorosok,

Ôrményorszâg, Kis-Âzsia ésa Szentfold.
Mielôtt tovâbb merménk, egy fontos tényt és egy fogalmat kell
tisztâznunk. Az ônâllôsâgi tôrekvés nem ugyanazt jelentette a Drinân
innen és tùl, mâsrészt a jugoszlâv szô, fogalom, - ami szô szerint
délszlâvot jelent - egészen mâs tartalommal birt a vilâghâborù elôtt és
utân, amikor az 1918. december 21-én Belgrâdban megalakult SzerbHorvât-Szlovén âllamot Jugoszlâvia néven kezdték emlegetni. Am a

szàzad elején jugoszlâvnak mondtâk magukat azok, akik nem kivântak
a szerb nacionalistâk âltal létrehozandô Nagyszerbiâhoz tartozni,
hanem ônâllô âllamot kivântak, vagyis a horvâtok és a szlovének.

Igy most mâr érthetô, hogy Trumbics dr., horvât politikus, aki
1905-ben megalakitotta a délszlâv vâlasztmânyt, a horvât fiiggetlenségi tôrekvések alâtâmasztâsâra, miért mondta magât kôvetkezetesen jugoszlâvnak. (Ô egyébként a kôvetkezô évek egyik
kulcsfigurâja lesz, de ô is megjârta a damaszkuszi utat.)

1908-ra a térségben a szerb ûgynôkôk izgatâsa olyan méreteket
ôltôtt — mâsrészt a tôrôkôk is erôsen aktivizâlôdtak —, hogy a

monarchia lépéskényszerbe keriilt. Ezért a csâszâr 1908. oktôber 5-i
"szôzatâban" kôzôlte Bosznia-Hercegovina népeivel, hogy alkotmânyos intézmények bevezetése céljâbôl, — mâsrészt "tekintettel az ôsi
kôtelékekre, amelyek dicsô elôdeinket a magyar trônon ezen orszâggokhoz fïïzték" — szuverén jogait kiteijeszti râjuk".
Az annexiô hire elemi erôvel zaklatta fel az érdekelt szlâv és tôrôk

vilâg szenvedélyeit, s a nagyhatalmakat, — de ez utôbbiak viszonylag
gyorsan és szankciôk nélkul tudomâsul vették a kész tények elé
âllltâst. De az annexiô nem oldotta meg Bosznia-Hercegovina végleges

kôzjogi hovatartozâsânak kérdését. "A bosnyâk pârtok nagyobb
autonômiât és fiiggetlenséget siirgettek Bosznia szémâra, a horvâtok
Bosznia-Hercegovinât a tôbbi horvât ajkii orszâghoz akartâk csatolni

és valamennyibôl egy nagy horvàt (délszlâv) âllamrészt alkotni s îgy a
monarchia dualisztikus szerkezetét trialiszlikussâ véltoztatni". (Ez a
rész idézet egy, a huszas években îrt tôrténelmi elemzésbôl, s

megerôsiti a fent irtakat - nem véletlenul utalok râ.) "Magyarerszâg —
a dualizmus fenntartâsa mellett — a csàszâri szôzatban foglaltakra is

figyeleminel, a teruletnek Magyarorszâghoz valô csatolàsât szorgalmazta, de ez nem tôrtént meg".

Az annexiô viszont drâmai môdon aklivizâlta a pânszlâv-nagyszerb célkitûzés hiveit és Oroszorszâgot. A szàzad elején alakult, s
Jankovics tâbomok vezetése alatt allô Narodna Obrana (Nemzeti
védelem) széles kôrû uszitésba kezdett, majd az 1911-ben megalakult
mâsik titkos pânszerb târsasâggal, a Dimithevics Apis ezredes vezette

Fekete Kézzel és Hartvig bârô, belgrâdi orosz kôvet jelenlôs anyagi
tâmogatasâval és aktiv kôzremûkôdésével megszervezték a szarajevôi
gyilkossâgot. (A sors irôniâja, a tôrténelem ismétlôdése: 1917-ben a

Fekete Kéz vezetôi ôsszekiilônbôztek Pasics szerb miniszterelnôkkel,
aki kivégeztette ôket.)

Az oroszok és a szerbek kôzôtt mâr tiz éwel 1914 elôtt titkos
egyiittmûkôdés alakult ki, s ennek kôszônhették az utôbbiak 1912-es és

13-as nagy gyôzelmeiket. A cârok hatalmas ôsszegeket juttattak nekik
fegyverkezésre, s a féktelen monarchia-ellenes pânszlâv propagandâra.

(Bukâsuk utân helyiikre a franciâk léptek.) A cél a monarchia megsemmisitése és a balkâni orosz hegemônia megszerzése volt, Nagyszerbia segédletével. (Az orosz hegemônia csak a câri birodalom
bukâsa miatt nem érvényesiilhetett.)

A szerbek céljaikat mind elérték, jelentôs részben az ùn. "korfiii

egyezségnek kôszônhetôen, anut egy angol milliomos. Lord Northeliff
bôkezû anyagi tâmogatâsâval dolgozô két iigynôk, Wickham Steed, a
Times kiilpolitikai rovatvezetôje és Seton Watson, a londoni pânszlâv

propaganda végrehajtô bizottsâgânak megbizottja szervezett meg,
illetve hozott létre. Northeliffùjsâgkiadô és politikus volt, aki a hâborù
elôtt és alatt az egész vilâg kôzvéleményére kihatô hatalmas németellenes propagandâtfejtett ki.

Pasics meghivta 1917 jùlius végén Korfuba Steed-et, Watsont és
Trumbics volt zârai polgârmestert (akit nem ismertek sem a horvâtok,
sem a szlovének és megbizâsa sem volt senkitôl). A két angol

elmondta neki, hogy ez a két nép egy fuggetlen és minden szerb
befolyâstôl mentes jugoszlâv âllam megteremtésén fâradozik. Ezt a
szerbeknek meg kell akadâlyozni, Londont és Pârizst befejezett tények
elé kell âlHtani. De ehhez az sziikséges, hogy ô a monarchia uralma
alalt élô szlâvok nevében liivatalosan beszéljen és cselekedjen.
Tâviratokat mutattak neki, amikben az âllt, hogy "a népakaratnak
hivatalosan és egyhangùlag kell a jugoszlâv egység mellett âllâst
foglalni, mert csak igy lehet megbuktatni Lloyd Georges osztrâkbarât
politikâjât.

Ô az egyezmény alâirâsât 3 kôvetelés teljesitésétôl tette fuggôvé:
1.) a szerb kormâny a délszlâv kôzigazgatâsi autonômia sérthetetlen-

ségét garantâlja, s igy a jôvendô Nagyszerbiâban is megmarad a délszlâvok mindazon joga és privilégiuma, amit a magyar uralom alatt
élveztek. 2.) a katolikusok teljes vallâsszabadsâgânak biztositâsa, —
tekintsék àllamvallâsnak a gôrôgkeleti mellett. 3.) a gyôzelem utâni
elsô belgrâdi kormânyban olyan vezetô âllâst biztositsanak szâmâra,
amit ô vâlaszt ki magânak. (Csak ezt teljesitették, kiiliigyminiszter lett
kb. 2 évre, aztân ellenzékbe vonult.) Igy alâirâsra keriilt jùlius 27-én
az egyezmény, a "jugoszlâvok nevében ô, Szerbia nevében Pasics irta

alâ. Ez szolgâltatta a szôvetséges kormânyok és a békekonferencia
elôtt a dôntô bizonyitékot ahhoz, hogy a monarchiâban élô "délszlâvok
Szerbiâval kivânnak egyesiilni! "Ez az egyezség, amit hârom magânember készitett elô, emelte Szerbiât a nagy âllamok sorâba és valôsitotta meg a pânszerb vezetôk âlmait". Pedig ez szemenszedett
hazugsâg volt, s egyike a hâborù legnagyobb szédelgéseinek. Jogtalanul rendelkezett a monarchia 5 milliônyi szlovâk és horvât katolikusâval, akik sohasem gondoltak arra, hogy szerb alattvalôk
legyenek. S ezek utân hiâba kôvetelték ismételten a népszavazâst.
De a szlâv eszme szolgâlatâba szegôdôtt 2 angol, Steed és Watson

tovâbb folytattâk aknamunkâjukat: Trumbiccsal és egy Torre nevû
ismeretlen olasz képviselôvel, Watson személyes Jôbarâtjâval és
hivével, 1918. mârcius 7-én alâirattâk a "londoni paktumot, majd
Watson és Osusky, Benes titkâra, ôsszehivtâk 1918. âprilis 8-ra a

"Monarchia âltal elnyomott nemzetiségek kongresszusât", amely kinyilatkoztatta (néhâny tucat emigrâns és maroknyi, olasz fogsâgba
esett cseh katona) "az ôsszes jugoszlâv azon egyhangù akaratât, hogy
Nagyszerbiâhoz akamak csatlakozni". Mindezt azért rendezték meg
ilyen siirgôsen, mert a fuggetlen délszlâv âllam hivei naprôl-napra
jegyzékekkel ostromoltâk Londont, Pârizst, Washingtont és Rômât. De

nem volt pénziik, Belgrâdnak pedig rendelkezésre àlltak Lord Northeliff milliôi, amiket igen jôl hasznâltak fel: a békekonferencia a
pânszlâv érveket fogadta el. Halâlos csapést mértek a fuggetlen
délszlâv âliamra, s îgy Zâgrâbban, Szarajevôban, Llubljanâban és
Brodban hiâba kôveteltek népszavazàst.

H. Pozzi 1932. jùlius 4-én felkereste Trumbics dr.-i és megkérte,

ismertesse a korfui egyezmény létrejôttének kônilményeit. Ô elmondta
mindazt, amit én fentebb ismertettem, de a kronolôgia miatt a befejezô
mondatot csak most kôzlôm; "Szeretném, ha hazâm megbocsâtana
nekem — mondta megrendulten —, nem tudhattam, nem léthattam

elôre tévedésem kôvetkezményeit". (Egy ilyen nyilatkozattal persze
nem lehet jôvâtenni azt az ôriâsi bûnt, amelyet hazéja, nemzete ellen
elkôvetett, — még a damaszkuszi ùton sem.) Viszont a szerbek részé-

rôl kegyetlen megtorlâsban volt része a tények napvilâgra hozatala
miatt. A 70 éves embert Mitrovicân bebôrtônôzték, négy hônapon
keresztiil mâsodnaponként bôjtôltették, a talpât megbotoztâk, nemi
szerveit megkinoztâk, félholtan keriilt ki fogségàbôl, és kikényszeritettek tôle egy câfolatot is. (Pedig Pozzi szémâra a bûnbànaton
kiviil — ténybelileg — nem mondott semmi ùjat. Mindezt igy mondta
el neki 1917 decemberében Stefanovics szerb ugyvivô baratja és
Lahovaty pârizsi roman kôvet is.)
A fentieken tùlmenôen, megdôbbentôen érdekesek Trumbics dr.

nyilatkozatânak egyéb részletei is. Mennyi megprôbâltatason, s
katarzison kellett 15 év alatt âtmennie, hogy ennyire mâsképpen
lâsson mindent; korâbbi megalkuvàsa izzô gyûlôletté vâljék. Idézem:
"Az elszenvedett uldôzések utân egy horvât és szlovén sem

gondolhat a szerbekkel valô kibékiilésre. Ma ôk az erôsebbek, de eljôn
a leszàmolàs ôrâja. Jugoszlâvia egysége soha nem volt és nem is lesz.
A hâborû elôtt Horvâtorszég és Szlovénia elméletileg Magyarorszâgtôl fiiggtek, de gyakorlatban ônmagukat igazgattâk. Kultùràjuk,
mûveltséguk egyenlôvé tette ôket a Nyugat bârmely nemzetével. A
szerbek eltôrôlték hagyomânyainkat, szokâsainkat, helyi szabadsâgainkat, erôszakos szerbesitést végeznek, mûveletlenek kormânyozzâk a
mûvelteket, az ostobâk az értelmeseket. Az 1929 januâri âllamcsiny

ôta Jugoszlâvia nem mâs, mint a gâlyarabok bôrtône. De lerâzzuk
majd a zsamoksâgot. A gyiilekezési és szôlâsszabadsâg, amelyet a
magyar uralom alatt teljes mértékben élveztUnk, ma mâr csak emlék".

Aztân oldalakon keresztiil sorolja a konkrét eseteket a szerbek
âltal elkôvetett kînzâsokrôl, kegyetlenkedésekrôl, gyilkossâgokrôl
(Sufflay tanâr, dr. Budâk, Radies Istvân, dr. Macsek stb.)
"Szabadulâsunkat vagy forradalom vagy hâborù hozza meg. Van

elképzelésùnk a jôvôrôl. (S itt kôvetkezik egy rendkivul érdekes
"utôpia", amit talân ô fogalmazott meg eiôszôr, de amely 63 éwel
késôbb, 1995-96-ban ismét felbukkan a lérség jôvôjével komolyan
foglalkozô politikusok gondolataiban.) Azt mondta:

"Mi

katolikus

âllamot

akarunk,

amely

az

Adriâtôl

Lengyelorszégig teijed. Egy nagy kôztârsasâgi szôvetséget, ami egybe
foglalnâ Magyarorszâgot, Horvâtorszâgot, Dalmâciât, Szlovéniât, Lengyelorszâgra tamaszkodva. Ez az âllam volna hivatott politikailag
elzémi az utat a germânség elôtt kelet felé, de âttôrhetetlen akadâlya
lenne ez az àllam a pânszlâvizmus tovâbbteijedésének is, amelyrôl
ônôk, franciâk, talân még ma sem hiszik, hogy a nyugati civilizâciônak halàlos veszedelme. Ez a szôvetség gazdasâgi rendet is

teremtene Kôzép-Eurôpâban. Megteremtené a termelésnek, fogyasztâsnak, mezôgazdasâgnak és ipamak azt a harmôniâjât, amit 14 éwel
ezelôtt meggondolatlanul szétzùztak".

H.Pozzit megdôbbentette Trumbics Jr.-nak az utolsô kérdésre
adott vâlasza: "A horvât ellenzék még ktilsô hâborù esetén sem adja
meg Jugoszlâvia jelenlegi kormânyânak a maga politikai és erkôlcsi
tâmogatâsât!"

Drâmaiak Trumbics dr. bùcsùszavai: "Az életemet valôszinûleg,

szabadsâgomat egész bizonyosan kockâztatom ezzel a nyilatkozattal,
de nem bânom. Szivesen szenvedek, ha Ônnek sikeriil honfitârsaival
megismertetni az igazsâgot és megértetni veluk: itt az ideje, hogy
helyrehozzâk". (Mint tudjuk, jôslata — sajât sorsât illetôen —bevâlt.)
H. Pozzi tôbbszôri, hosszù tanulmânyùtjai sorân lelkiismeretesen
és elfogultsâg nélkiil vizsgâlta meg az 1919 utân kialakult helyzetet, s
a sok megdôbbentô adat nyomân jutott arra a kovetkeztetésre, hogy a
térségben a hâborù elkerulhetetlen, csak idô kérdése, hogy mikor tôr

ki. Ezért is adta kônyvének "A hâborù visszatér" cimet. Éleslâtâsânak
szâmtalan tanùjelét adta. Ezek egyike magyar vonatkozâsù. Hadd
idézzem:

"Zâgrâb sokkal inkâbb fovâros, mint Belgrâd. Szebb, gazdagabb,
eurôpaibb, tisztâbb. Soha nem volt jugoszlâv és nem is lesz. Légkôre,
arculata, utcâi, épûletei, tizletei, templomai, modem kâvéhâzai nyuga-

tiak. Letagadhatatlan nyomai ezek annak a magyar kultùrânak, amelyet ezer éven ât magâba szîvott! Ezzel szemben Belgràd ma is keleti
vâros, rideg és nincs egyénisége. A szerbek balkâniak és meg nem
vâltoztathatô végzetszerûség kôvetkeztében azok is maradnak.
(Bizânci hagyaték; fanatizmus, szellemi dekadencia, az adott szô be
nem tartâsa, korrupciô, ârmâny, orgyilkossâg stb".)
Igy sziiletett meg tehât a szerbek, horvâtok, szlovének kôztârsasâga, majd kirâlysâga: Jugoszlâvia.
*

A teljesség kedvéért meg kell emliteni, hogy Wilson néhâny héttel
eurôpai ûtja elôtt kôzôlte, hogy a népek ônrendelkezési joga nem
vonatkozik a monarchia nemzetiségeire, majd 1918 oktôberében
megîrta Kàroly kirâlynak, hogy a monarchia nemzetiségei —
"meghatalmazott képviselôik ùtjân" — Korfùban, Rômàban, Pittsburghben, mâr hivatalosan kifejezték kivânsâgaikat, s igy a konferenciânak csak el kell ismemie azokat. Igy Smuts tâbomok hiâba

kôvetelte, hogy tartsanak népszavazést Erdélyben, Ruténfoldôn, Horvâtorszâgban és Szlovéniâban.

Az ùj âllam létrejôtte elsô pillanatâtôl kezdve a gyûlôlet, az elnyomâs, a terror légkôrében élt. A gyôzelemtôl megittasult szerbek
gôgjét a szolgasâgba kényszeritett, nagyobb mûveltséggel, kultùrâval
és civilizâciôval rendelkezô népek nem tudték elviselni, s minden

eszkôzzel megprôbâltak szabadulni, — ami viszont egész orszégrészek
megszâllâsât és sokak bebôrtônzését, meggyilkolâsât vonta maga utân.
De Szerbiâban magâban is hatalmi csoportok kûzdelme, egymâssal
valô leszâmolâsa, sorozatos kormânyvâlsâgok és személycserék
Jellemezték az elsô 15 évet.
Mindennek hiteles krônikâsa a térséget azokban az években

tôbbszôr bejârt Henri Pozzi, francia diplomata, aki megrâzô adatokat
târt a vilâg elé arrôl, hogy a szerbek miként prôbâljâk minden eszkôz
zel megtômi a becsapott, csalôdott horvâtsâg ellenâllâsàt, fuggetlenségi igényét.

A 30-as évek elején megjôsolt, tôrvényszerûnek mondott hâborù
és leszàmolàs — a kôzbejôtt tôrténelmi események folytân — csak 60
év mùlva kezdôdôtt el. A németek 1941 âprilisi tâmadâsa fel-

bomlasztotta Jugoszlâviât, megalakult az ônâllô Horvâtorszég, s ez sok

ezer szerb meggyilkolâséval fizetett a tôbb, mint 20 évi szenvedésért,
uldôzésért. 1945-ben fordult a kocka, visszaâllitottâk Jugoszlâviât, s a
szerbek sem maradtak adôsok. Tito, aki maga is horvât volt — erôs

egyéniségével és ùgyes politizàlâsâval —, valamennyire lâtszôlagos
nyugalmat tudott teremteni, de halâla utân felizzott a hamu alatti
parézs. Kitôrt a nyllt ellenségeskedés és a kenyértôrés. Horvâtorszég és
Szlovénia kimondtâk ônâllôségukat, hiszen fejlett iparukkai, jôl
kiépitett gazdaségi kapcsolataik révén, gyakorlatilag évtizedekig
eltartottâk a minden tekintetben alacsonyabb szinvonalù szerb
orszâgrészeket.

Azonban a fegyverzet nagy része a tùlnyomô részben szerb tâbornokok irânyîtâsa alatt âllt, s ez a titka a kezdeti nagy szerb sikereknek.

Àm itt is megmutatkozott a nagyhatalmi érdekek ûtkôzése, aminek
kôvetkeztében a szemben âllô felek mindegyikéhez ôzônlôtt — a meghirdetett embargo kijâtszàsâval — a hadi és iizemanyag. (Csak az

elmùlt napokban vallottâk be, hogy pl. a muzulmân orszégok 2
milliard dollar értékû fegyvert juttattak boszniai hittestvéreiknek.
A nagyhatalmi ellentétek teljesen lebénitottâk az Eurôpai Uniôt.

Ôk a felelôsek a hâborù elhûzôdâsâért, a szerb genocidiumokért, a sok
tizezer halottért és milliôk menekiiléséért. (Jô példâja a sùlyos nézetkiilônbségnek, hogy a fiiggetlenné vâlt Horvâtorszâgot hosszù idôn

keresztiil egyedûl csak Németorszâg ismerte el, a tôbbiek, ennek
hiânyâban "beliigyként" prôbâltâk kezelni a vérontâst, a szerb agreszsziôt, s igy jârultak hozzé annak elnyùjtâsâhoz.

A bevezetôben emlitett nagykôvet ùr 1995. januâr 21-én a kôvetkezôket mondta: "Horvâtorszâg majd visszaszerzi a szerbek âltal elrabolt teruleteket. Most késziil, fegyverkezik és ha lesz tizezer felâldozandô katonâja, meginditja az ofiFenzivât". Hât ez, 1995. augusztus
1-én be is kôvetkezett, 3-4 napig tartott mindôssze, és szerencsére csak
néhâny szâz halottja volt.

Elôadâsânak volt még egy érdekes része. Arra a kérdésemre, hogy
miként lâtja a magyar-horvât kapcsolatok jôvôjét — miutân elismerô
szavakkal méltatta a sok évszâzados szoros kapcsolatot, ami a horvât
népet megtartotta az eurôpai kulturkôrben —, szinte ugyanazt mondta
szôrôl szôra, amit Trumbics dr. mondott 63 éwel azelôtt (pedig nem
ismerte H. Pozzi kônyvét):

"Nagy kôzép-eurôpai ôsszefogâsra van szukség az Adriàtôl a
Visztulâig". — Majd tréfâsan hozzétette — "A magyar-horvàt
kapcsolatok felhôtlenségéhez két dologra van szukség":
"A magyaroknak meg kell bocsâtani a horvâtoknak a Jellasichféle kalandot, a horvâtoknak pedig el kell felejteniOk Kossuthnak azt a
kérdését: "Hol is van az a Horvâtorszâg?!"

Kovàcs G. Istvân (Budapest):
TRIANON

"Ha a nemzet a teljes erkôlcsi ésfizikai megsemmisttlést el akarja
kenilni, a jelenlegi hazaàmlô kormâny és parlament eltâvolitâsa utàn
3 sorsdOntô kérdéssel szembe kell néznie. Ez a hàrom kérdés: a Duna,
a kuljbldi adôssâg visszafizetése és Trianon!

A ktilfôldi adôssâg visszafizetésének megtagadàsàrôl màr I99Iben és azôta tôbbizben beszéltem és irtam. A Dunàval kapcsolatban
nem vagyok illetékes, ebben a kérdésben màsoknak sokkal tôbb tudàsa

van. Trianont viszont olyan kérdésnek tekintem, amely a nemzet
jôvôjét illetôen még fontosabb a mâsik kettônél. Ennek megoldàsa
érzésem szerint olyan ùj erôt, ajôvôbe vetett hit visszaszerzését adnà a

nemzetnek, amely a sir szélérôl — ahol jelenleg àllunk — is vissza
tudnâ hozni az életbe!"

Amitôl

féltem

és amire két izben

is fïgyelmeztettem

kulûgyminiszter elvtârsurunkat — elôszôr a parlamentben, mâsodszor
a Kossuth Klubban — bekôvetkezett. Elôszôr egy agyonpiifôlt agyù,
mâsodszor egy âlparlamentista, neokommunista miniszterelnôk csinâlt
bohôcot belôle. Igaz, hogy a Chinoinban — bârmilyen tiszteletre méltô
cég — vegyésztechnikusnak sem észt nem adnak, sem pedig
nemzetkôzi jogra, vagy diplomâciai pâlyâra nem készitik elô, de
szellemi nyomorékot sem csinâlnak belôle. Igy felmeriil a kérdés, hogy
kuliigyminiszteriink mâr eredetileg szellemileg elmaradott volt és

maradt, vagy pedig mâshol kell keresnunk a problémât. Esetleg abban,
hogy nemzetkôzi iigyekben és tôrténelemben abszolùt tâjékozatlan
vagy pedig abban, hogy tudva és akarva vagy nemzetkôzi utasitâsra,
vagy sajât elhatârozâsâbôl kôvet el nemzet- és hazaârulâst. Azt
ugyanis tudnia kellene, hogy sem a szlovâk, sem a român kormâny
egyetlen fgéretét, kétoldalù vagy nemzetkôzi szerzôdésben vâllalt
kôtelezettségét, soha nem tartotta be. Sôt, mindkét kormâny a sajât

alkotményât is rendszeresen felrùgja. Mindkét kormâny (az elôzôk, a
jelenlegi és a jôvôben hatalomra keriilôk) egész rôvid tôrténelmében
mellébeszélt, hamisitolt és hazudott a mùltban, a jelenben és semmi
biztositék nincs arra, hogy nem ugyanezt csinâljâk a jôvôben is.
(Kùlûgyminiszteriinknek igazân iliene tudni, melyik miniszterelnôk
hazudott és melyik mondott igazat a kôzelmùltban.)

Kovàch G. Istvàn (Budapest) elôad. (Somogyi F. Lél)

Egy biztos, mind a Felvidéken (jelenieg Szlovâkia), mind
Erdélyben (jelenieg Remania) vagy a Kârpâtaljân (jelenieg Ukrajna) a
magyarsâg helyzete lényegesen romlott a budapesti kormânyok âltal
alâirt ùn. alapszerzôdések utân. Sajnos, erre minden jôzanul
gondolkodô, a tôrténelmet és szomszédaink jellemét ismerô ember
szâmitott, csak kiilùgyminiszterunk és miniszterelnôke nem. (Vagy

talân igen?) Kârpâtaljân, az ott élô magyarsâgot és a hozzânk hùzôdô
ruszinokat, még a sokak âltal ma is nagy tiszteletben âllô Antall Jôzsef
és Jeszenszky Géza àrulta el. Az Antall-kormâny lelkén szâradnak a
Duna elterelésével kapcsolatos hatékony lépések elszabotâlâsa,
valamint a kiilfoldi adôssâgok âtvâllalâsânak bûnei is. Tudom, hogy ez

sok becsûletes magyamak rosszul esik, de sajnos, bôven tudok
informâciôval szolgâlni âllitâsaim igazolâsâra. Mindkét kormâny

hosszû, nemzetellenes bûniajstromot mondhat magàénak. Az Antallkormâny bûnei azért sùlyosak, mert azokat nemzeti szinbe ôltôzve

kôvették el és keresztény szôlamokkal csaptak be az orszagot, ezâltal
lovât adva a nemlétezô "keresztény kurzus" vâdjânak. Azt, hogy ma
liberâl-bolsevista, kétpârti diktatùra van mind a kormâny, mind pedig
a parlament részérôl, szintén az Antall-konnânynak kôszônhetjûk,
mert az emberek ùgy érezték, hogy a kormâny becsapta ôket (ami igaz
is), és bosszùbôl szavaztak volt kommunista gyilkosaikra, valamint
azok szellemi, sok esetben fizikai utôdaikra, vagy a politikâtôl
megcsômôrlôtten el sem mentek szavazni, hiszen minek, "ezeknek
hittiink, de ùgy lâtszik, egyik politikus éppen olyan gazember, mint a
mâsik". Ezenkiviil Antallék belementek egy olyan vâlasztâsi tôrvény
megalkotâsâba és elfogadâsâba — nagyon mûkedvelô môdon —,
amelyben a megvâlasztott képviselô a pàrtjân kivul senkinek sem
tartozik elszâmolâssal (a listân bejutott képviselôkrôl beszélek), csak a
pârtjânak. Ezért nem a vâlasztôpolgâr érdekeit képviseli, hanem
pârtjânak a hatalomban valô megmaradâsét), ezzel természetesen
biztosîtva a sajât ùjravâlasztâsât), még a haza- és nemzetârulâs ârân is.

De mindkét kormâny bûnlajstromâbôl ragadjuk ki és vizsgâljuk
meg az àltaluk kôtôtt alapszerzôdéseket. Kezdjiik az ukrân-magyarral.

Ôriâsi felhâborodâst vâltott ki annak idején Bégàny Attila vâdja (a
Hatârontùli Magyarok Hivatalânak alkalmazottja volt), hogy sem
Antall, de még Jeszenszky sem olvasta el az alapszerzôdés szôvegét
annak alâirâsa elôtt. Talân a legjobb bizonyiték Bégâny igazmondâsa
mellett, hogy nyilvânos, meggyôzô câfolat helyett Antall azonnal
kirûgta Bégânyt az âllâsâbôl (és legjobb tudomâsom szerint még ma is
âllâstalan). Rajfay Ernô professzor, volt hadûgyi âllamtitkâr megirta
kônyvében, hogy az ukrân-magyar alapszerzôdés alâirâsa elôtt Antall
ôsszehivta a minisztereket és âllamtitkârokat, s bejelentette, hogy
mindazok, akik nem értenek egyet az alapszerzôdéssel, azonnal adjâk
be lemondâsukat. Vita, ellenvélemény nincs. Nem is volt. (Igazi pârtâllami môdszerek mindkét esetben.) A legszomorùbb az, hogy ezeknek
az uraknak tekintélyes része az MDNP soraiban ma is tagja a parlamentnek. Bâr alapszerzôdéseket nem kôtôtt az Antall-kormâny Jugo-

szlâviâval vagy Szlovâkiâval, de azt a lehetôséget is elszalasztotta,
hogy Jugoszlâvia felbomlâsakor, amikor Szlovénia és Horvâtorszâg
bejelentették ônâllôsâgukat és az ellenségeskedések megindultak,
ôsrégi magyar falvakat leromboltak, a lakossâgot vagy legyilkoltâk
vagy menekulésre kényszeritették, magyar fiatalokat szâmarânyuknâl
sokkal nagyobb szâmban kényszeritették a frontra egy olyan hâborù-

ban, amelyhez a magyarségnak semmi kôze nem volt stb. Az Antallkomâny szégyenletes impotenciâval, a hazaârulâst sùrolô nemtôrôdômséggel magâra hagyta a 400 ezres magyar ôslakossâgot. Mindezek
a mulasztâsok még hatvânyozôdnak Szlovâkia esetében. Mikor a
szlovâkok elterelték a Dunât és megvâltoztattâk a nagyhatalmak âltal
- bûnôs tudatlansâga és rosszindulata kôvetkeztében ugyan, de mégis
a Trianoni Békediktâtumban - megàllapitott hatârt, mit csinâlt az
Antall-kormâny? Semmit! Megtâmadta valaha, valahol a Duna
elterelése âltal megvâltoztatott hatârt, a békediktâtum megszegését?!
Megtâmadta valaha, valahol azt a tényt, hogy a Felvidéket nem
Szlovâkia, hanem a csehszlovâk kôztârsasâg, a Délvidéket nem
Szerbia, hanem a szerb-horvât-szlovén kirâlysâg kapta meg?! Mindkét
rablôhatalom megszûnt. A szerzôdés egyik alâirôja. A Trianoni
Békediktâtum mâr eredetileg is érvénytelen volt, mert az akkori
kormâny késsel a torkân kényszeritve volt az alâirâsra. Ha nem iijâk
alâ, megszâlltâk volna az orszâgot. Elegiink volt a românokbôl.
Képzeljiik el, ha még a szerbek, meg a szlovâkok is raboltak volna,
mint a românok. Mi maradt volna az orszâgbôl?
A kôvetkezôkben szeretnék râmutatni arra, hogy:

1.) miért volt nemzetellenes bûn az un. alapszerzôdések alâirâsa
és az alâirâs helyett mi lett volna a kormâny kôtelessége?,
2.) miért érvénytelenek és miért nem émek tôbbet ezek a szerzôdések, mint a râjuk pazarolt papir âra?
Nemzetellenes volt, mert a Trianoni Békediktâtum âltal - meg-

csùfolva a népek ônrendelkezési jogât, valôban minden nemzetkôzi
tôrvényt, pusztân az erôszak jogân - a Csehszlovâkiâba, nem Szlovâkiâba kényszeritett magyar nemzettestet elârulta. Lemondott a
budapesti kormâny (abszolùt jogtalanul és érvényteleniil) a kollektiv

jogokrôl, meg a hatârok békés ùton valô megvâltoztatâsârôl stb. És mit
kapott cserébe? A szlovâk nyelvtôrvényt, magyar kôztisztviselôk,
tanârok, iskolaigazgatôk tômeges elbocsâtâsât, a Benesi Dekrétum
érvényben tartâsât, a kôzigazgatâsi hatârok megvâltoztatâsât. Ezâltal
ez a testiUet, amelynek van bâtorsâga magyar kormânynak nevezni
magât, szinte râkényszeriti a tôbb, mint 600 ezer felvidéki magyart
arra, hogy ha emberi életet akar élni a soviniszta-fasiszta

Szlovâkiâban, kénytelen lesz szlovâknak vallani magât. Ùgy lâtszik,
sem a miniszterelnôk, sem a kiilûgyminiszter nem tudja (hiszen
honnan tudhatnâk, sem Rosztovban, sem a kommunista pârtiskolâban
nem tanitottâk), hogy a nagyhatalmak mâr 1920. augusztus 10-én

Sevresben kijelentették: "Magyarorszag egyes részeit csak azzal a
feltétellel mhâzzâk ât a cseh (nem szlovâk), szerb, roman âllamokra,

ha ezek a békeszerzôdést és az abban foglalt minden megâllapodâst,
beleértve a kisebbségi szerzôdéseket is — megtartjâk". Ezeket a
szerzôdéseket az érintett kormânyok még abban az évben ratifikâlték.
MegszâmJâlhatatlan oldalt lehetne imi arrôl az aljas viselkedésrôl és
bânâsmôdrôl, iildozésrôl, amit az ott élô magyaroknak el kellett viselni
a mùltban és a jelenben a szlovâkok és românok részérôl. Fent emlitett
vezetôink és a parlament tagjai, akik megszavaztâk a szlovâk-magyar

és român-magyar alapszerzôdéseket, szintén vagy nem tudjâk mindezt,
vagy kôzônséges hazaârulôk. Az 1947-es Pârizsban Româniâval
megkôtôtt békeszerzôdés 3. pontjânak 1. bekezdése kimondja:
"România minden rendelkezésére allô eszkôzzel biztositja minden
România fennhatôsâga alatt élô személynek fajra, nemre, nyelvre vagy
vallâsra valô tekintet néikul az emberi jogokat és az alapvetô
szabadsâgjogokat, beleértve a véleménynyilvânitâs, a sajtô és

publikâlâsi, szabad vallâsgyakorlâsi, politikai véleménynyilvânitàsi és
gyûlekezési jogot".

Ugyancsak a 3. pont 2. bekezdése tartalmazza a kôvetkezôket:
"România ugyancsak kôtelezi magât, hogy nem hoz olyan tôrvényeket,
amelyek akâr szavakban, akâr azok végrehajtâsâban diszkriminâlnak
vagy jogokat korlâtoznak az âllampolgâr neme, anyanyelve vagy
vallâsa alapjân, a személyi, vagyoni, ûzleti, hivatâsi vagy pénziigyi
érdekeltsége, târsadalmi âllâsa, politikai és polgâri Jogai vagy bârmi
mâs jogai érvényesitésében".
5. pont: "România a fegyverszuneti megâllapodâs értelmében
kôtelezi magât minden, România teruletén mûkôdô fasiszta jellegû
politikai, félkatonai vagy katonai szervezet felszâmolâsâban. Ugyan
csak minden olyan szervezet felszâmolâsâban, amely szervezet a
Szovjetuniô vagy az Egyesiilt Nemzetek bârmely tagâllamâval szemben ellenséges propagandât folytat. A jôvôben nem engedélyezi a
létezését és mûkôdését olyan szervezeteknek, amelyeknek célja az

âllampolgârok demokratikus jogainak megtagadâsa".
A békeszerzôdés 38. pontja arrôl rendelkezik, hogy ha a felek
magtik kôzôtt a vitâs kérdésekben nem tudnak megegyezni a béke
szerzôdés bârmely pontjânak értelmezésében vagy azok végrehaj
tâsâban, a békeszerzôdés 37. pontjâban meghatârozott môdon az ùn.
"Hârom-tagù Missziô"-hoz fordulhatnak.

România az 1919. december 9-én, a szôvetséges hatalmakkal

Pârizsban megkôtôtt békeszerzôdésben sok minden mâst is kôtelezettség fonnâjàban vâllalt a kisebbségekkel kapcsolatban.
Miniszterelnôk és kiilùgyminiszter urak! Mi a véleményiik az 5.
pontrôl és a Vatra Romaneasca létezésérôl? Egyâltalân, hallottâk mâr,
hogy ilyesmi létezik? A gyengébbek kedvéért (sajnos, a jelek szerint
nagyon sokan vannak ilyenek mind a kormânyban, mind a parlamentben) idézek néhâny pontot a V.R. alapokmânyâbôl. Sajnos, a 21.
pontbôl az elsô 8 hiânyzik, de — ùgy gondolom — ez is elég ahhoz,
hogy megâllapitliassuk: ez nem ministrânsok gyiilekezete.

9.) A V.R. tâmogatja azt a véleményt, hogy az orszâgnak mi
vagyunk egyetlen tulajdonosa. A româniai nemzeti kisebbségeket —
emiatt âllandô megfigyelés alatt kell tartanunk.

10.) A Szervezet minden rendelkezésére allô eszkôzzel tâmogatja
és megvédi a korâbbi titkosrendôrség tagjait, mert ôk azok, akik az
elôbbi pontban megjelôlt cél végrehajtâsa érdekében kiképzést kaptak
és azt végre is hajtjâk.

11.) Szervezetiink biztositja tagjait, hogy a propagandâhoz szukséges anyagiak rendelkezésûnkre âllnak nemcsak a hazai politikâban
mûkodô befolyâsos egyénektôl, hanem titkos, elsôsorban tôbbnyire
francia és kanadai szervezetektôl.

12.) A Szervezet tôrekszik meggâtolni az Eurôpâhoz valô csatlakozâsi kisérleteket, ha kell alâaknâzni, mert ebben a hagyomânyos és
jellemzô roman lelkiséget lâtja veszélyeztetve.

13.) A Szervezet az 1918. december 1-i gyulafehérvâri (ugye nem

kell mondanom, hogy az eredeti szôvegben Alba lulia van) és az 1923as roman alkotmâny értelmében koveteli, hogy a mai realitâsok és a
torténelmi jogok alapjân, miszerint a romàn nép ôrôk idôktôl és
egyedtil élt ezen a fôldôn, semmi néven nevezendô kiilônâllô beépûlest
(românul:"enclave administrative distinct" - angolul: "separate admin
istrative enclaves", - magyarul: "autonomia") nem fogadhat el.

14.) A Szervezet ebben a gondolkodâsban fogja tagjait és mindenkit, akit lehet, tanitani.

15.) Szervezetiink népszerûségét az egész orszâgban magyar,

cigâny és németellenes propagandâval tudjuk elémi, mert ezeknek az
érzéseknek mély gyôkerei vannak a roman lélekben. îgy tudjuk elémi
végsô célunkat, Nagy România megteremtését, ahol idegen testnek a

jelenlétét nem tûijiik el. Eljôn az a pillanat, amikor a kisebbségi
kérdéseket mindôrokre, visszavonhatatlanul, biztonsâggal, bârmibe
keriil is, meg fogjuk oldani.
16.) Erdély a mienk volt, a mienk és a mienk marad ôrôkre.
Szerencsétlenségiinkre a magyar, a cigâny és egyéb sôpredék még
mindig megszentségteleniti a szent romàn fôldet. EgyesUljunk, hogy ki
tudjuk ôket iizni az orszâgbôl. Kifelé a hunokkal (a hajléktalanokkal,

akiknek soha nem volt hazàjuk ezen a fôldôn) és kifelé a cigànyokkal,
akik a szégyenei hazânknak. Mi egy tiszta Nagy Romàniàt akarunk.
Minden elrabolt roman fôldnek vissza kell kerillnie. Most, vagy soha!
Ne félj harcolni és ontani az ô piszkos vértiket! A szôrôs majmoknak
semmi keresnivalôjuk a mi dràga hazànkban. Most van a legjobb
tôrténelmi pillanat megszabadulni mindenkitôl, akinek nem romàn vér
folyik az ereiben. A németeket sikeriilt részben kizavarni, de még
sokan vannak itt, akikre nincs szUkségUnk. Tegyûnk meg mindent,
hogy ezektôl is megszabaduljunk. Ceausescu nem élt elég hosszù

ideig, hogy megsemmisitse ôket, de mi nem tehetjuk le a fegyvert.
Nekiink nem kell Svàjc. Nektink nincs szûkségUnk semmiféle Eurôpâra.
Mi romànok vagyunk. Ne engedd magad félrevezetni "Pro Europe"
Jelszavakkal. Ezek a jelszavak a romàn nemzet tônkretételét
javasoljàk. Mi okos nép vagyunk! A kôzôs Eurôpa Hàz Romània
megsemmisiilésétjelenti. EgyesUlj! Egyestilj! Egyesiilj! Nekiink csak a
Vatra Romaneascàra van szUkségunk. Semmi màsra. A romàn nyelv
egyediil uralkodik. Semmi màs, durva nyelvet hallani nem akarunk.
Nincs màsik nyelv, csak a romàn. Minden romànt felszôlitunk, hogy
tàmogassa a mi céljainkat, amelyek most Marosvàsàrhelyre
koncentràlôdnak, de majd kiterjesztjuk egész Nagy Romàniàra!

17.) Mivel a lakossâg arânya Marosvâsârhelyen kb. 50% român
és 50% magyar, Szervezettink azért koncentrâlja aktivitâsàt ide, hogy
felhivja a românsâg nemzeti érzését minden kiilônféle magyar kôvetelés megakadâlyozâsâra. Mivel a lakossâg szâmarânya nagyjâbôl
egyforma, ùgy érezziik, hogy Marosvâsârhely ideâlisan megfelelô hely
elképzeléseink tudatositâsâra.

18.) Szervezetiink legfontosabb feladatânak tekinti a megfélemlités kiilônbôzô formâjânak és metôdusânak gyakorlatba valô âtvitelét.
Ebben az értelemben fogjuk ellenfeleink legtehetségesebb vezetôinek
és igazgatôinak semlegesitését. (Lâsd: Sutô Andràs megverését, Tôkés
Lâszlô elleni tamadâsokat. Megj. a szerzôtôl.) Ez a legfontosabb
feladata a Szervezetnek. Ezutân minden nem românnak a tudomàsâra

hozzuk, hogy nincs helyiik Româniâban. Meg kell értetni velûk, hogy
nemcsak jôvôjiik nincs Româniâban, de sem fizikailag, sem intellektuâlisan egyâltalân nincsenek biztonsâgban. Ezzel lehetetlen, hogy
ne érjUk el, hogy a szent roman fôld ne tisztuljon meg az ilyen
szégyenteljes szemetektôl és ne emigràljanak. Végsô fokon a legcélravezetôbb az lesz, ha eltùntetjilk azokat, akik mégis itt maradnak.
19.) România megtisztitâsânak érdekében a legkôzelebbi jôvôben
kiilônôsen fontes a Vatra Romaneasca politikai fuggetlenségének
kinyilvânitâsa, hogy felbâtoritsuk a kiilônbôzô pârtokban levô politikusokat és mindazokat, akik nem tartoznak pârtokhoz, hogy csatlakozzanak és megnyeijiik ezeknek a feltétel nélkuli, ôszinte egyiittérzését.

20.) A legszennyezettebb szent român fold minden românnak
szégyenére elsôsorban a magyarok, de sajnos mâsok âltal is,—Erdély.
Ezért a Szervezet ùgy érzi, hogy mûkôdését elsôsorban itt kell kifejtenie, de nem hanyagolhatunk el mâs teriileteket sem, ahol nemzetiségek élnek, pl. cigânyok, zsidôk, tatârok stb.

21.) Nagyon nagy sziikségét lâtjuk aimak, hogy a român kôzvéleményt figyelmeztessiik ezeknek az idegen elemeknek a veszélyére
a român kultùrâra és âltalâban Româniâra nézve. Râ kell mutatnunk,

hogy ezek az idegen elemek még România fizikai sértetlenségét is
veszélyeztetik.

Két kérdést szeretnék feltenni "szeretett" kôztârsasâgi elnôkunknek: 1. Mit tenne, hogy alkalmaznâ gyûlôlet tôrvényét, ha egy magyar
szervezet mindabba, amit a Vatra Romaneasca ir és vall, a magyar
nevet olâhra vâltoztatnâ és publikâlnâ?

2. Megkérdezné-e barâtjât, Iliescu elnôkôt, mit tnne ô, ha egy
magyar szervezet elkôvetné ezt?

A magyarsâg ellen a sajât és az utôdâllamok kormânyai âltal 1945
ôta elkôvetett bûnôk nem fémek bele egy cikk teijedelmébe. Azokat a
bûnôket csak kônyvsorozatok volnânak képesek egybefoglalni. Igy erre
itt képtelenség vâllalkozni. Azt viszont valamivel korâbban, ebben a

cikkben megigértem, hogy megmagyarâzom, miért érvénytelenk ezek
az alapszerzôdések, ugyancsak miért semmis ésérvénytelen a Trianoni
Békediktâtum. Bâr kiilûgyminiszteriink egyszer — mint korâbban
emlitettem — a Kossuth Klubban vegyésztechnikusi fôlénnyel kijelentette, "ôt nem érdekli, mit mond Hugo Grotius "The Law of War
and Peace" (A hâborù és a béke joga) cimû munkâjâban, engem

érdekel és ezekben a kérdésekben inkâbb hallgatok Hugo Grotiusra, a
nemzetkôzi jog atyjâra, mint Kovàcsra. Szôval az én véleményem —
eltérôn kiilugyminiszteriinktôl — az, (Grotius alapjân) hogy Magyarorszâggal nagyon sùlyos igazségtalanség tôrtént és a nemzetkôzi jog is
nagymértékû csorbât szenvedett. Ez a kérdés milliôk és milliôk életébe

vâg, sokak életében élet és halâl kérdése, vâlasztâs volt a jog és
jogtalansâg kôzôtt. Sajnos, a nagyhatalmak mindkét hâborù végén a
jogtalanségot vâlasztottâk és az I. vilâghâborù utân kierôszakolt békék
vetették el a magvât a II. vilâghâborùnak. A fennâllô hatéroknak

sérthetetlenségét és a teriileti oszthatatlanség elvét és gyakorlatât,
amelyek a nemzetkôzi jogban gyôkereznek, sértette meg a Trianoni
Békediktâtum. Titkos szerzôdésekben igérték meg Roméniânak fegyvertârsai elârulâsâért Erdély âtadâsât. Ezek az igéretek semmi mâson
nem alapultak, mint azon, hogy a nyers erô jogokat ad. Hol van olyan

jog, amely megengedi azt, hogy az egyik hâborùs fél mâsnak ajândékozza egy harmadik fél jogos tulajdonât?! Milyen jogon adnâm én a
miniszterelnôk villajât - még ha erôsebb lennék is nâla - lliescu

einôknek. Ilyen jogokra nem lehet tartôs nemzetkôzi békét alapozni.
Felségjog az alapja minden modem âllanmak és egy orszâg teriileti
sérthetetlensége az alapja a nemzetkôzi jognak. Hugo Grotius
korâbban emiitett kônyvében megkiilônbôztet tulajdonjogot és a fel
ségjog érvényesitését. Mindkettô bizonyos formâja a tulajdonba
vételnek olyan esetben, amikor olyasmirôl van szô, ami nem tartozik
senkihez. Felségjog jelenti egy kôzponti kormànyzatnak a
legmagasabb illetékességét, fennhatôsâgât egy nép és/vagy egy
bizonyos teriilet felett. (2. III. 4.) Csupân birtokbavétel, fuggetlenul az
idôtartam hosszâtôl, nem elég a felségjog gyakorlâsâhoz. Még ki nem

nyilvânitott szândék sem elég Grotius szerint. A felségjog megszerzésének

szândékât

lâthatôan

és

félreérthetetleniil

ki

kell

nyilvâiutani. (Lâsd titkos szerzôdéseket.) Amikor a magyarsâg 896
kôriil (ma mâr tudjuk, valôszinûleg sokkal korâbban) elfoglalta a
Kârpât-medencét, senki nem volt itt, aki a felségjogât lâthatôan és
félreérthetetleniil kinyilvânitotta volna. Felségjogot âllandôan vândorlô
vagy nomâd népeknek, kôzponti kormâny vagy uralkodô nélkiil
kinyilvânitani nem lehet. Colin McEvedy szerint (aki a kôzépkor
tôrténelmét Penguin Atlas cimû munkâjâban mutatja be térképeken)
923-ban a magyarsâg mâr az egész Kârpât-medencét megszâllta és a
XI. szâzad elején, Szent Istvân uralkodàsa alatt, mâr a teljes
âllamalapitâs megtôrtént. A magyarsâg elfoglalta azt a fôldet a rajta
élô aprô tôrzsekkel egytitt, amelyfôldre azelôtt senki semJelentett be

felségjogot és egyetlen népnek sem volt kôzponti kormànya. Ettôl az
idôtôl kezdve Magyarorszàg hatàrai a legtartôsabb hatàrok kôzé
tarieztak egész Eurôpâban.

Egy megâllapitott és megalapozott teruleten a felségjog kétféleképpen véltoztathatô meg: 1.) erôszak vagy 2.) ônkéntes lemondâs
ùtjân. Temiészetesen, ha erôszak ùtjân tôrtént, semmi sem akadâlyozhatja meg a korâbbi tulajdonost, hogy az elvesztelt teriiletet
és/vagy népességet - ha tudja - erôszak âltal vagy mâs môdon
visszaszerezze. Grotius egész rôviden ezt ùgy fogalmazza meg, hogy:
"Erôszak âltal megszerzett felségjog erôszak âltal viszzaszerezhetô. (2.

V. 14.) Ez viszont olyan helyzetet teremt, ami a békét âllandôan
veszélyeztetheti. Erre éppen a kôzelmùltnak van nagyon jô példâja a
Szovjetuniôban, ahol a kiilônbôzô népek visszaâllitottâk vagy vissza
akaijâk âlUtani fiiggetlenséguket (pl. a csecsenek). Jugoszlâvia jô
példa arra, hogy a szerbek nem olyan fôldet vettek birtokukba, amely
senkihez sem tartozott, hanem a gyôztes hatalmak alkottâk meg
Jugoszlâviât, megalapozott felségjoggal, létezô âllamokbôl. Tehât
olyan fôldet meghôditani és ott âllamot aikotni, amely fôld nem tar
tozott senkihez vagy erôszak ùtjân megszerezni (addig, mig erôszak
ùtjân vissza nem szerzik), elfogadhatô Grotius szerint. Tény, hogy

Magyarorszàg teriiletén sehol sem âllt idegen katona, tehât nem erôvel
(meghôditâssal) tôrtént Magyarorszàg szétdarabolâsa. Sot, Jugoszlâvia
és Csehszlovàkia nem is létezett. Ezeket az âllamokat pontosan a

békediktâtum hozta létre. Viszont olyan szerzôdések, mint Trianon,

érvénytelenek, mert erôszak és kényszer hatâsa alatt jôttek létre. Az
emberi târsadalomnak ugyanis érdeke, hogy felségjogok (kormânyok)
hatârozottan, vita nélkiil megâllapodottak legyenek és minden vélemény vagy tény, ami ezt elôsegiti, ôrômmel iidvôzôlendô (2.1V.8.).

Az elmùlt 76 év bebizonyitotta, hogy Trianon nem ért el
semmiféle stabilitâst, megalapozottsâgot, de kâoszt, erôszakot,
elképesztô emberi szenvedést, igazsâgtalansâgot és tôrvény-, valamint
szerzôdésszegést annâl tôbbet. A nemzetkôzi jog azt is elismeri, hogy

bizonyos teriiletet ônkéntesen feladnak. Érdekes môdon: pont ez
tôrtént Kr. u. 271-ben, amikor Auréliân rômai csâszâr ônként feladta

Erdélyt és ott addig felségjoggal és kôzponti kormâimyal birô hatalom
a magyarsâg megérkezéséig nem létezett. Magyarorszàg sem el nem
hagyta, sem pedig ônkéntesen nem mondott le az elszakitott
teriiletekrôl, hanem a teljes megsemmisûlést elkeriilendô, nem
ônszântâbôl, hanem erôszak âltal kényszeriilt a békediktâtum

alâirâsâra. A tôrvény, amely ratifikâlta és tôrvénybe iktalta a Trianoni
Békediktâtumot, igy szôl: "Tekintettel a kôrtilményekre, amelyek
kényszeritikMagyarorszâgot... " (1921. XXXlll. te. 1. pontja).

Felségteriiletrôl ugyancsak le lehet mondani pl. pénzért is. Igy
tôrtént, hogy Oroszorszâg eladta Alaszkât, Spanyolorszég pedig Loui-

siénât az Egyesult Âllamoknak. Magyarorszâg semmit nom kapott az
elrabolt teriiletekért, sem anyagi, sem pénztigyi, de még erkôlcsi
kârpôtlâst sem. A nemzetkôzi jog hagyomânyos szabâlya szerint a
népek annak az âllamnak a polgârai, amelynek hatârain belùl (felségjoga alatt) élnek. Annak érdekében, hogy a mâs tulajdonât (Magyarorszâgét) elrabolhassâk és odaadhassâk mâsnak, Wilson elnôk fejére
âllitotta a nemzetkôzi jogot. Kitalâlta a népek ônrendelkezési jogat,
tekintet nélkiil a nemzetek, âllamok ônâllôsâgâra, felségjogàra. Népek
ônrendelkezési joga két esetben fogadhatô el: a.) ùj âllam megalakulâsakor bizonyos teriileten, amely teriilet nem tartozik mâs âllam
felségjoga alâ, b.) mint egy fogalom, alârendelten a teriileti felségjognak, — magyaml ërthetôbben: egy âllamon belûl létezô autonômia.
Grotius szerint: "a felségjognak bârmilyen része csak akkor idegenithetô el, ha abba mind a felségjog alâ tartozô teljes teriilet lakossâga,
mind az elidegenitendô teriilet lakossâga beleegyezik, mert semmilyen
rész nem szakithatô le arrôl a testrôl, amihez a kérdéses rész tartozik"

(3. XX. 5.). Grotius kifejezetten elôiija és megkivânja ilyen esetben,
egy hâborù vége a mindkét részben, egymâstôl fuggetleniil megtartott
referendumot. Van egy eset, amikor a teriileti vâltoztatâsok megengedettek, pl. az amerikai gyarmatok elvâlâsa Angliâtôl 1776-ban, de
ez a magyar helyzetre nem alkalmazhatô, mert a magyar kormâny
felajânlotta a népszavazâs megtartâsât - lemondva esetleg tôbb, mint
ezeréves felség- és teriileti jogârôl, ha az ott élô lakossâg ùgy szavazna.
Ezt az ajânlatot a konferencia elutasitotta. Ismeijuk Tardieu véleményét, miszerint: "ha megengednénk a népszavazâst, nem tudnâm
Csehszlovâkiât megalkotni". Sopronban, ahol a népszavazâst egy
csoport hazafias magyar kikényszeritette, a nép a magyar Szent
Koronâhoz valô tartozâs mellett szavazott. Abba a kérdésbe mâr nem

is nagyon kivânok belemélyedni, hogy az ùn. népek ônrendelkezési
joga ùj szabâly volt, a hâborù alatt (1916-ban kreâltâk), amit 1920-ban
hasznâltak elôszôr egy olyan hâborùban, amely 1914-ben kezdôdôtt.

Ezért ez egy ex-post-facto szabâly és emiatt a pârtatlansâg és igazsâg
elve alapjân ilyen hatârozat hozatala semmis és érvénytelen. Szinte
ùgy tûnik, hogy az egész ôtlet kifejezetten Magyarorszâg szétdarabolâsâra sziiletett. Ezt a feltevést igazân alâtâmasztja az a tény.

hogy a népek ônrendeikezési joga 1920 utân soha nem vert gyôkeret a
nemzetkôzi jogban és valljuk be, jô okok miatt. Képzeljiik el, ha
Floridàban a kubaiak vagy Kalifomiâban, Arizonâban vagy Texasban
a mexikôiak keriilnek tôbbségbe. Ezek az emberek, akik mint
menekultek vagy mint illegâlis bevândorlôk keriiltek az Egyesiilt
Allamokba, egy nap megszavazhatjâk, hogy Floridât Kubâhoz,
Kalifomiât, Arizonât, Texast pedig Mexikôhoz csatoljâk. Kivâncsi

vagyok, vajon belemerme-e ebbe az Egyesiilt Âllamok? Vagy mittenne
Anglia, ha Skôcia és Wales kijelentené fiiggetlenségét és elszakadâsât
az "Egyesiilt Kirâlység"-tôl. Mindannyian emlékezhetûnk még az
1982-es Falkland-i hâborùra. A szigetet 1590-ben John Davies, egy
angol ember fedezte fel. Az azôta eltelt években holland, firancia,
spanyol, csilei jogok keriiltek bejelentésre a szigetre. Mi tôrtént 1982ben? Anglia hâborùval âllitotta vissza felségjogât, teljesen figyelmen
kiviil hagyva a sziget lakôinak ônrendeikezési jogât.

Ôsszegezve mégegyszer: azt hiszem, eléggé bebizonyitottuk, hogy
még a népek ônrendeikezési jogân sem volt joga a gyôztes hatalmaknak arra, hogy Magyarorszâg teriileteibôl fizessék ki szôvetségeseiket
elârulô vazallusaikat a hâborù utân. Arrôl ne is beszéljiink, hogy

semmiféle szerzôdést nem lehet érvényesnek tekinteni, ha azt az egyik
fél fenyegetés, erôszak, kényszerités hatâsâra, egyszôval - nem szabad akaratâbôl irta alâ. Ha szerzôdést alâirô felek kôzul egyik

megszûnik létezni, a szerzôdést ùjbôl kellene târgyalni és ùj szerzôdés
megkôtése vâlik sziikségessé. Ha a békekonferencia egy birôsâg
szerepét akarta betôlteni, ami a viselkedésiikbôl szinte nyilvânvalô
volt, akkor figyelmen kiviil hagyta, sôt semmibe vette az alapvetô
szabâlyt: lehetôséget adni a vâdlottnak keresztkérdések feltevésére.
Hiszen tudjuk, hogy a magyar kiildôttség vezetôjének, grôf Apponyi

Albertnek a lehetôséget sem akartâk megadni, hogy beszédét
elmondhassa. Mikor végre mégis engedélyt kapott, a dôntést, az

itéletet mâr régen meghoztâk. Ùgy tôrtént minden, mint a kommunista
népbirôsâgokon. A hazùgsâgokrôl, csalâsokrôl, félrevezetésekrôl,

hamisitâsokrôl akkor még ne is beszéljiink. PI. Masaryk 1915-ben az
angol kulugyi hivatalhoz eljuttatott emlékiratâban a kôvetkezôket

hazudja: "A tôtok, csehek, annak ellenére, hogy sajât dialektusukat
hasznâljâk irodalmi nyelv gyanânt...". Briand, francia kormânyfô

1921-ben kijelenti: "Ki kételkedhetik abban, hogy a magyar hatârt
nem ônkényesen vontâk meg? Elég rânézni a térképre, kôvetni a
hatârvonalakat - amelyek egyébként egyâltalân nem véglegesek -,
hogy meggyôzôdjûnk arrôl: az nem fedi a valôsâgof'.Vagy Lansing

amerikai kuliigyminiszter: "Ezek a szerzôdések nem hozzâk meg a
békét, mert futôhomokra épûltek".

Ilyen és ehhez hasonlô megnyilatkozâsok magas allâsù, fclelôs
politikusoktôl tucatjâval hangzottak el. Miutàn lâttuk, hogy a Trianoni
Békediktàtum a nemzetkôzi jog alapjân érvénytelen, és a kormânynak

mind az anyaorszâgban, mind pedig az elrabolt teriileteken megtartott, egymàstôl fûggetlen népszavazàs nélkul ezekrôl a teriiletekrôl
nem volt joga lemondani, igy az alapszerzôdések is semmisek és
érvénytelenek.

Ha a kormàny magyar kormâny volna, akkor nem a nemzetkôzi
finânctôke és szabadkômûvesség lakâjszerû kiszolgâlôja lenne abban a

reményben, hogy a Nyugattal elfelejteti piszkos kommunista mùltjât,
hanem a hatâron belûli és az azokon kivûl rekedt nemzet érdekeit

képviselné. Ehhez a képviselethez gazdag informâciô àllna rendelkezésre mind bel-, mind pedig kuLfôldi tôrténelmi munkâkban.Természetesen az sem ârtana, ha a kulugyminiszter némi jârtassâggal bima a
nemzetkôzi jogban.

Mindezen feliil Horn Gyula az ugynôktôrvény III/c pontjânak
rendelkezése szerint minden valôszinûség szerint csak a parlament és

a kôztârsasâgi elnôk alkotmânysértése alapjân lehetett miniszterelnôk,
ennek kôvetkeztében mindazon tôrvények és szerzôdések, amelyeken

Horn Gyula miniszterelnôk alâirâsa szerepel, lehetséges, hogy érvény
telenek.

Dohos Làszlô ^Szlovâkia):

VÂDIRAT
Ôtven éve zajlott a szlovâkiai magyarsâg meghurcolâsa; kitelepi-

tése, deportâlâsa, sztilôfoldjérôl valô elûzése, sokféle megalâzâsa.
Ennyi idô mùltân talân mâr megbékélô az emlékezet. Gondolhatnânk
urmeplésre is, de nincs mitiinnepelnunk.
A magyarsâg a huszadik szâzadban két hâborùt szenvedett és két
hâborùt vesztett. A vesztes hâborùk kôvetkezményei megkôzelitik a
hâborùk kârtevéseit. A trianoni szerzôdés okân Magyarorszâg ùj kôr-

nyezetbe keriilt. Ûj szomszédai mâr vesztesként kezelték. A hatâron
kiviilre keriilt magyar kôzôsségek védtelen prédâivâ vâltak a nemzet-

âllam ideolôgiâk és gazdasâgi nacionalizmusok kôzegének.

A mâsodik vilâghâborù utân mindez megismétlôdolt a 1946-os
pârizsi szerzôdéssel. A képlet hasonlô, azzal a kiilônbséggel, hogy
most mâr jelen van a Szoyjetuniô, az ùj gyôztes nagyhatalom és gyôztesként viselkednek a régi ùj szomszédok, Csehszlovâkia, România,
Tito jôvendô Jugoszlâviâja. Mâsodszor is vâdlottak padjân. Elkezdôdik, illetve folytatôdik a magyarsàg megveretése, a bosszùâllâs, a
gyôztesek bosszùja.
— A bâcskai vérbosszû, 40 ezemél tobb férfït gyilkoltak le Tito
partizànjai 1944 novemberében. Tizszeresen vettek elégtételt az UJvidéken kapott sérelmekért. Bâcskâban a kôzépkor elevenedett meg.
— Kàrpâtaljârôl és szomszédos magyar teriileteirôl 40 ezer
embert hurcoltak a gulâgokba.
— Erdélyben a vasgàrdistâk vérbosszùi, majd a hamis perek.
— A szlovâkiai magyarsàgot 1945-1949 kôzôtt szervezett, programozott népirtâssal pusztitottâk. Szlovâkiai magyar holocaustot
éltùnk meg. Ez csak a zsidôk tragédiâjâhoz hasonlithatô. Prôbâltâk ezt

évtizedekig elhallgatni, âtlépni, tompitani, ôsszefiiggésbe hozni a
csinâlt magyar bûnôkkel.
A kollektiv bûn, a mindenki bûnôs elve - ôsszevarrtâk sorsunkat a

Szudéta-vidék németségével, s a megfosztâsok; megfosztottâk a ma
gyarsàgot âllampolgârsâgâtôl, foldjeitôl, hâzaitôl, iskolâitôl, nyelvétôl,
értelmiségétôl, a kôztisztviselôket fizetésiiktôl, a nyugdijasokat nyugdijuktôl, kôzmûvelôdési és târsadalmi egyesùleteitôl, sajtôjâtôl,
kônyvkiadôitôl... Iparosoktôl, kereskedôktôl elvették boltjaikat, mûhelyeiket, magyart nem vettek fel foiskolâra... 99 napig tartott a téli
deportâlâs Csehorszâgba. Ez a deportâlâs az agrârproletârok elleni
hadjârat volt. Tôbb mint 44 ezer magyart hurcoltak el cseh teriiletekre.
A deportâlâsnak kettôs célja volt: meggyengiteni a magyar etnikumot
és a kitelepités (lakossâgcsere) kikényszeritése.
Volt egy megkiilônbôztetett kategôria: "a habarûs bûnôs". Fôleg
értelmiségiek, elkôtelezett ellenzékiek tartoztak ide. Szâzezer nevet
foglalt magâba a lista. A birâskodâs, a megtorlâs intézménye lett. A
vâdak nagy része: az âllammal szembeni hûtlenség. Bizonyitani, hogy
a szlovâkiai magyarsàg a hâborùs bûnôkkel leginkâbb megterhelt târ-

sadalom. A magyar lakossâgot a népbirôsâgok tizszer olyan szigorral
itélték, mint a szlovâkokat. A vâdemelés statisztikâjâban a szlovâkiai

magyarsàg 2.5%-kal részesedett - élen jârt az akkori vilâgban. Sokféle môdon, sokféle eszkôzzel kivântâk bizonyitani a bûnt. Az emberek
félelmébôl fontak korbâcsot.

Sâtâni lehetôség a reszlovakizâciô. A megfélemlitett tômegnek
feUdnâlt "megmenekiilés". Jelentkezz szlovâknak, légy mas nyelvû,
mâs érzésû, ônmagad ellensége! 327 ezren leszlovakizaltak. A
Iakossâgcsere 74 ezer magyart toloncolt ki az orszagbôl. A szlovâk
sajtô nemzeti gyôzelemként harsogta e tényt. Micsoda dicsôség!

S a felejthetetlen dobbenet. Eurôpa, a cseh és a szlovâkiai értelmiség tétleniil nézte a barbâr erôszakot, ahogy a zsidôk elhurcolâsât. Az
se volt, aki elorditsa magât; Emberek, âlljatok meg! Ellenkezôleg, a
cseh irôk nyilatkozata azt kôzôlte: "A magyar kisebbséggel rendesen
bânunk". A szlovâk lakossâg ellenvélemény nélkiil szemlélte az eseményeket. A szlovâk sajtô szinte egyhangùlag Magyarorszâg, s a
magyarsâg bûnét harsogta. A magyanildôzés diihe a falakrôl csorgott,
a féktelen nacionalizmus foldbe verte az embert, a humânumot, az

igazsâgot, s évtizedekre félelmet égetett a lelkekbe.
Fâbry Zoltân, a szlovâkiai magyar irodalmi, szellemi élet nagy
alakja a cseh és a szlovâk értelmiség cimére irta 1946-ban "A vâdlott
megszôlal" cimû mûvét. Ennek az irâsnak néhâny meghatârozô mon-

data: "Ùj némasâgba zuhantam, és nem egyediil; egy szenvedô kôzôsség része lettem... Valakinek szôlni kell... Tanùk helyett vâdlottak
lettiink... A beszélôk helyett elnémitottak... perben âllunk. Kûlônôs

perben, sosevolt perben, ahol az anyag ismerete nélkiil itélkeznek".
Megtapasztalhattuk a bosszù tombolâsât. Aki kôzônnyel és némân
nézi a pusztitâst, maga is bûnrészes. A kôzôny érzése sziili a tôrténelem nagy és kis cinkosait.

S a kimondâs lehetôsége? A szlovâkiai magyarsâg hâborù utâni

pokoljârâsârôl szinte két évtizedig nem lehetett beszélni. Tabu volt,
tiltott tôrténelmi teriilet. A cenzùra még a kôzvetett utalâsokat is
tôrôlte a szôvegekbôl. Fâbry Zoltân mâr emlitett, "A vâdlott

megszôlal" cimû irâsa csak 22 év mùltân Jelenlietett meg
nyomtatâsban. A lelkûnkben hordtuk drâmâinkat, nem lehetett rôluk
beszélni. Messze foldôn elhalt holtjainkat nem lehetett gyâszolni, nem
lehetett elsiratni, a gulâgokba veszett életekért is csak negyven év
mùltân szôlhatott a harang. Bûn volt az emlékezés, bûn volt az
emlékezet.

Sokféle "bûn" vâdja nehezedett rânk. El nem kôvetett bûnôkért
ârtatlan emberek fejére hullott évtizedeken ât a vâd. "Ko hullott apadô
kùtba". Bûnôs nép voltunk hatâron belûl és hatâron kivûl.

1956 utân - bârmennyire is erôsnek hitte magât -, a szovjet

hatalom megroppant. Ha nehezen és akadozva is, de elindult a szovjet
birodalom vilâgméretû leleplezésének folyamata. Vibrait, visszhangzott bennunk a magyar 1956. A hatvanas évek elején mâr csirâzott a
csehszlovâk reform. A fiatal szlovâkiai magyar irodalom a hâborù
utâni magyarûldôzés élményeitôl volt terhes. Falat éreztem magam
elôtt, amit nem lehetett megkerulni, ùgy éreztem, ki kell mondani, ki
kell orditani magunkbôl a hâborù utâni meghurcolâsunkat. A
kimondâs, az elmondâs kényszerébôl sziiletett "Fôldônfiitôk" cimû

regényem, amely a szlovâkiai magyarsâg hâborù utâni megveretésérôl
szôl. Fôldônfutôk népe lettùnk, mint a bibliai zsidôk.

Az igazsâgtalansâg kimondâsa az igazmondâs érzését erôsiti az
emberben. A "Fôldônfutôk" szomszédsâgâban jelent meg Râcz Olivér:
"Megtudtam, hogy élsz", Macs Jôzsef "Adôssâgtôrlesztés" cimû regénye. A szlovâkiai magyar irâs az elhallgatott kôzôsségi drâmâk,
sérelmeink, igazsâgaink kimondâsânak élére âllt. Mâig érô tapasztalat
az is, fegyverunk az igazmondâs, a tôrténtek, a tények igazsâga. Ebbôl
nôhet egyéni és kôzôsségi erkôlcsùnk. Az elhallgatâs gyâvasâg, az
elhallgatâs âllandô félelem forrâsa is.

A nagy leleplezô munka Janics Kâlmân: "A hontalansâg évei"
cimû kônyve, amely beillik életmûnek is. A szlovâkiai magyarsâg
meghurcolâsânak elsô nagy ôsszesitô leltâra, nagyerejû, câfolhatatlan
vâdirat, lombosodô nemzetiségi tôrténetirâsunk egyik âbécéskônyve.

A hatvanas évek kôzepén Gustav Husak - aki azontâjt szabadult a

bôrtônbôl -, talâlkozni kivânt magyar fiatalokkal. Ctibor Stitnick
szlovâk kôltô lakâsân talâlkoztunk egy éjszaka. (Utôlag deriilt ki, az
egész talâlkozôt lehallgatta a rendôrség.) Tisztâzô megbeszélést vârtunk, hônunk alâ szedtûk azokat az ùjsâgokat, amelyekben Gustav
Husak, aki a kitelepitések egyik ideolôgusa volt, magyarellenes megnyilatkozâsai viritottak. Hotman induit a kitelepités, a lakossâgcsere
gondolata? - kérdeztuk. - Nagyrészt Moszkvâbôl - vâlaszolta. - 1945

mârciusâban Moszkvâban jârtam egy kûldôttséggel, Csehszlovâkia
hâborù utâni helyzetérôl târgyaltunk. Sztâlin az egyik vacsora utân
meghivott beimûnket a Kreml vetitôtermébe. Budapest ostromânak
nyers haditudôsitôi felvételeit mutattâk. Az ostromgyûrû âgyùtûzének
robbanâsaiba belekiabâlt Sztâlin: "îgy kell, ez kell a magyaroknak! Ezt
érdemlikl Most kell ôket elintézni. Van elég vagyon! Ez volt a
biztatâs. Azonkivul harmincegynéhâny évesek voltunk, tele a magyar
urak elnyomô politikâja elleni gyûlôlettel - fejezte be Husak.

Igen, egy nagyhatalom is bosszùt lihegett és bosszùt ajânlott.
Tûzhôz ttizet. Szâzszoros tùlerô markâban vergôdtûnk kiszolgâltatottan, védtelenûl.

S az elégtétel? Elégtétel a megsarcolt embersorsokért? 1992-tôl
tobb hullâmban rohamoztuk a szlovâk parlamentet, hogy kôvessék
meg a sokezer ârtatlan, oktalanul pusztitott magyart. Hiâba. A
zsidôkat, németeket meghajolva suvegelte a tôrvényhozâs. A magyar
meghurcoltak kimaradtak.

Magunknak kell elégtételt adnunk magunkrôl, ahogy a
gulâgokban elpusztultakért tetlùk; 50 év mùltân szôlt értùk a harang.
Meghurcolâsainkbôl, megsarcolâsainkbôl alakul a szlovâkiai magyar
igazségérzet, az igazségtôrténelem.
A hâborù utâni meghurcolâsunk mâig érô tapasztalata; nem lehet
semmit elhallgatnunk, ami embert sért és aléz. Mai gondjainkat, mai
vâlaszinkat ma mondjuk ki, ahogy tessziik is ùjabban. Ma mâr nem

elég kôvetni az eseményeket. Mindig a jelen idôben kell vâlaszolni,
elutasitani, visszautasitani, tiltakozni a jogtalansâg ellen.

A mai napok megérdemlik a harangokat, az ôtven éwel ezelôttiekért szôlnak. A szlovâkiai Udvard, ez a befogadô falu, ez a vissza-

fogadô kôzôsség konditotta meg elôszôra harangot.
Mâjus 4-én Udvardon tôrténészek tanâcskozâsa zajlott. Elkésziilt
a nagy leltâr. Kivâlô elôadâsok sora hangzott el Szarka Làszlôtôl,
Balogh Sândortôl, Kugler Jôzseftôl, Vadkerty Katalintôl. Tôth Istvântôl, Molnàr Imrétôl, Vigh Kârolytôl és Tôth Làszlôtôl. Megrenditô
elemzések, ôsszesitések és tanulsâgok 1945-1949-es tôrténelmi igazsâgainkrôl. Érdekes voltStefan Sutaj szlovâk tôrténész fejtegetése.
Udvard szellemet sugâroz. Viharos félévszâzadot éltiink, kiittuk
ez idô sokféle méregpoharât. De erénjâink, hogy nem tanultuk el a

gyûlôlkôdést, nincs betmiink zsugoritô harag és gyûlôlet. De ahogy
minden fbldônfutô nép a maga torvényét alkotja meg, most mi is azt
tessziik.

Tôrvényiink: ômbecsûlésûnk, tôrvényiink a mâsok tisztelete. Tôrvényiink a sziilôfoldhôz, iskolâinkhoz, nyelviinkhôz, tulajdonainkhoz,
kultùrânkhoz, minden szellemi és anyagi tulajdonunkhoz valô jogunk.
Tôrvényiink ônmagunk autonômiâjâhoz valôjogunk.
Meggyôzôdésem, hogy tôbbet nem lesziink Eurôpa emberpiacain
megalâzott, megfélemlitett embemyâjak, hanem egyéni és kôzôsségi
értékeinket biiszkén felmutatô és képviselô emberek.

s

Dr. Ludànyi Andràs (Ada, OH) elôadâsàt tar^d. (Somogyi F. Lél)

Nt. dr. Mihàly Ferenc (Toronto, Ont. Kanada), Kossànyi Miklos (Bay Village, OH) és
dr. Balogh Sàndor (E. Greenbush, NY). (Soàs Jôzsef)

Gazda Jôzsef (Kovâszna):

A ROMÂNIAI MAGYARSÂG KÔZÉRZETE
Cs. Gyimesi Eva, kolozsvâri tanszékvezetô egyetemi tanâr cikket
lit "Erdélyi Tudomânyegyetem" ciminel. Erre kapluk feleletiil a
kovâsznai magyar irodalomszakos tudôs tanâr és irô, Gazda Jôzsef
irâsât.

Az ô dôbbenete egy âltalânos kôzérzet kifejezése, ainely az Egyed
- Cs.Gyimesi âllâspont nyomân alakult ki a remaniai magyar
értelmiség kôrében. A Kolozsvâri Bolyai Egyetem 1959-ben valô

megsziintetése, illetôleg a felszâmolâsât jelentô egybeolvasztâsa a
Babes Egyetemmel nagyon sok szenvedés okozôja volt.
Az erdélyi magyar szellemi élet képviselôi kôziil sokan lettek
ôngyilkosok, tobben szenvedtek bôrtônbuntetést. Nem lehetett és most
sem lehet politikamentes, de még élit ûgynek sem tekinteni a magyar
nyelvû egyetem kérdését, hiszen az mindig egyet jelentett a magyar
nemzetiség româniai létkérdésével. 1989 ôta napirendre keriilt a ma

gyar nyelvû oktatâs, beleéitve a Bolyai Egyetem visszaâllitâsât. A mùlt
év novemberében megvâlasztott ùj român kormânytôl vâmâ el a româ

niai magyarsâg ennek a megvalôsitâsât is.
Az utôbbi hetekben az otthoni értelmiség semmilyen kôriilmények

kôzôtt meg nem alkuvô rétege dôbbenettel vette tudomâsul, hogy
ennek a legnagyobb ellenzôi most éppen azok, akik pedig a
kôzelmùltban ellenzékinek szâmitottak, akikért rettegett, szenvedett,
akikre felnézett és akikre odafigyelt. Egyed Péter vagy Cs. Gyimesi

Éva nyilatkozata, miszerint nincs sziikség erdélyben a magyar nyelvû
egyetemi, illetôleg a foiskolai oktatâs visszaâllitâsâra, mert az nem a
tudomânyossâgot, hanem a provincializmust szolgâlnâ, nemcsak
vâratlan arculcsapâsként hatott a româniai magyar kôzvéleményre,
hanem azt a kérdést is ônkéntelenul felvetette, hogy miôta finomult
bocsânatos bûnné a nemzetârulâs?
Ezt a kérdést akâr Bolyai, akâr Apâczai Csere Jânos szellemében,

akâr a mai gondolkodô, létéért, megmaradâsâért vergôdô, nemzeti
napszâmosként bizonyitô ember kétkedésével feszegetjûk, a vâlasz râ
mindenképpen egyértelmû.
Lesz-e Bolyai Egyetem?

"Vâlsâgûlést" tartott a kolozsvâri Babes-Bolyai Tudomânyegyetem
rektorâtusa, miutân Victor Ciorbea kormânyfô a magyarorszâgi sajtô-

nak kijelentette: nincs akadàlya az ônâllô magyar egyetem ùjrainditâsànak.

Az oktatâsi intézmény vezetôi azt vizsgâltâk meg, hogyan befolyâsolhatja az egyetem sorsàt a miniszterelnok kijelentése. Andrei
Marga rektor szerint az ô véleményiiket nem kérték ki. A szétvâlasztâs
rendkiviil kôltséges leime, fejtette ki, râadâsul hâtrânyos mind a
magyar, mind pedig a roman hallgatôk szâmâra. "A magyar kôzôsség
kérésének eleget lehet tenni anélkiil, hogy ùjabb ellentéteket robbantanânk ki a românok és a magyarok kôzôtt" - mendia a rektor. Helyet-

tese, Simion Simon pedig kôzolte: lemond, ha a szétvâlasztâs megtôrténik.

A magyar egyetemet ellenzik a kormânykoaliciôt alkotô pârtok
kolozsvâri szervezetei is. Radu Sarbu, a parasztpârt helyi alelnôke
szerint a magyar egyetem végzettjei az âliamnyelv ismeretének
liiânyâban nem érvényesulhetnek. "Huszonliârommilliô lakosnak
mindôssze ôt egyeteme van, miért lenne tehât mâsfél milliô
magyamak killôn egyeteme?" - tette fel a kérdést. A Nemzeti Liberâlis

Pârt helyi vezetôje, Anton lonescu szintén nem lâtja a kiilôn magyar
egyetem értelmét, legfeljebb ônâllô magyar tagozat létrehozâsât
fogadja el. Kolozs megye volt prefektusa, a korâbbi mûvelôdési
miniszter, Grigore Zanc, a legjelentôsebb ellenzéki pârt, a Târsadalmi
Demokrâcia Pârtja nevében irracionâlisnak nevezte a Bolyai egyetem

ùjrainditâsât. Ùgy vélte, ez az âra annak, hogy a RMDSZ a kormânyt
tâmogatja.
Nem tudom, nem értem...

A laikus, a nagypolitikân kivul esô ember sokszor nem érti a dolgokat. Csak âll és bâmul. Nem értem! Nem értem!
Igy âmulok és bâmulok, s mondom magamban: Nem értem!,
amint a Kolozsvârrôl kiilônféle csatomâkon - tévé, telefon, egyik-

mâsik ùjsâg - érkezô hirek a fulembe jutnak. Lehetséges, hogy igaz?
Elvesztettem a jôzan itélôképességemet? Rosszul hallok? Cs. Gyimesi

Éva!... De hogy Egyed Péter is? S a kolozsvâri magyar egyetemistâk
nagyobb része is? Azoknak a fiataloknak az "utôdai", akik ezelôtt 7
éwel pontosan ezekben a januâri-februâri hônapokban az egyetem

folyosôin, lépcsôin uldôgélve tûntettek, sztrâjkoltak a ma^ar egyetemért, a magyar oktatâsért, most nem akamâk ugyanazt? Éppen Cs.
Gyimesi Éva nem akaija, aki a magyar érdekekért valô harc, a helytâllâs, a gerincesség szimbôlumâvâ vâlt a Ceausescu idôkben? Létezik

ez? Vagy én veszîtettem volna el jôzansâgomat, és nem tudom megérteni "magasabb" érdekeinket?
Igy morfondirozok magamban, aliogy hallom azokat a hireket.
Gyimesi szerint az egyetem ugye szakmai és nem politikai kérdés,
azoknak az ùgye, akik ott dolgoznak, mert ugye oit nemcsak ôràk
vannak, hanem tudomânyos kutatâs is folyik. Es mivel a "projektek",

amelyeken dolgoznak a tanârok, vegyesek, ugye azokat kiilônbôzô
alapitvânyok, intézmények tâmogatjâk, igy a kutatôkat szétszakitani

nagyon nehéz lenne, ezért Éva asszony nem éppen lâtja megvaiôsithatônak, sôt sziikségesnek sem a magyar egyetem levâlasztàsàt, elegendô
lenne a belsô autonômia. S a Marosvâsârhelyen vagy a Székelyfoldôn
megnyitandô egyetem éppenséggel nem kivânatos, ugye, az intéz-

ménynek ott kell lennie, ahol a szellemi kapacitâs van és - teszem
hozzâ ezt mâr én - a Székelyfold ugyancsak hires kapacitâstalansà-

gârôl, az ott élô emberek primitivségérôl...
Akârhogy is forgatom a szavakat, csak azt tudom mondani: Nem
és nem és nem! Egy kicsi, meglehetôsen szûkszâmù csoport klikkérdeke, "ubermensch" tudata elébe tolul a nemzet, a kôzôsség érdekének!
Ôk ott minden vitât ki2^ôan, valôban a legmagasabb szinten képviselik szûkre szabott, mesterségesen elsorvasztott româniai magyar

tudomânyossagunkat. És azért csak ôk, és azért csak ott, mert a mâs
tudomânyos mûhelyek lângjât nem engedte a volt hatalom meggyùjtani vagy ha valahol az ôngeijesztéssel fellobbant volna, igyekeztek
azonnal eloltani! Ott tartunk, hogy mâr-mâr degradâlôdik nemzetunk.
Nincs tudomânyossâgunk, mert nem nevelôdhetett ki szakember-

gârdânak, akikben a tehetség volt vagy elhagyta az orszâgot vagy kihunyt, esetleg hamu alâ keriilt a betme rejlô, rejtôzkôdô szikra, képesség. A nemzetkôzi gyakorlat igazolja, hogy ma, a XX. szâzadi szinten
a tehetség, a tudomânyos kapacitâs csak ott kamatozhatik, ahol erre a

lehetôségek megvaimak! Éppen ezért nem szabad kizârôlagossâ tenni
azt, hogy mi vagyunk, ennyien vagyunk, mind itt vagyunk, és csak itt
vagyunk, tehât mâshol nincs és nem is lehet semim !
A mostani, a fél évszâzados kényszerû elnyomâs, elfojtâs, vissza-

fejlesztés, szellemi degradâlâs politikânak véget vetve elérkezett elérkezett? - az a pillanat, amikor meg kell teremteni a kereteket, a
lehetôségét annak, hogy benniink, fiainkban rejlô, szunnyadô, kibomlatlan értékek elôtt is megnyissuk a kiteljesedés, a fejlôdés, a megvalô-

sulhatâs ûtjait. Aki ezt tagadja, az vagy ônzô, ônzésében szûk
lâtôkôrûvé vâlt vagy valami olyan érdekek szolgâlatâba âllt, amelyek-

nek célja tovâbbra is a româniai magyar szellemi értékek kifejlôdésének, a nemzet felemelkedésének, megmaradâsanak megakadâlyozâsa.
Mondjuk ki hangosan: igenis, sziikség van anyanyelvû "scholâkra",
anyanyelvû akadémiâkra, mert amit Bessenyei Gyôrgy éppen 216
éwel ezelôtt kimondott - "Minden nemzet csak a maga nyelvén lehet
tudôssà, idegenen sohasem"-, ma is érvényes.

Dr. Chàszàr Ede (Washington, DC):

SZLOVÂKIAIMAGYAROKNEMZETI BIZOTTMÀNYA
(Azelôtt Csehszovàkiai Magyarok Nemzeti Bizottmânya)

ÔSSZEFOGLALÔ AZ ELKdÛLTÉVIMÛKÔDÈSRÔL
Az 1996. jùnius 1. és december 31. kôzti idôszakban tovâbb

folytattuk a szlovâkiai magyarsâg érdekvédelmét a Fehér Hâzban a
Nemzetbiztonsâgi Tanâcsnâl, a Kûlugyminisztériumban az eurôpai és
az emberi jogok osztâlyân, és a Kongresszus Helsinki Bizottsâgânâl.
Akciôinkat szokâsunk szerint egyeztettûk a hasonlô célokért dolgozô

mâs magyar szervezetekkel, kôztiik a Magyar Amerikai Koaliciôval
(amely szervezetiinknek tôbb év ôta helyet ad irodâjâban), a Magyar
Emberi Jogok Alapitvâimyal (New York), az AMOSZ-szal, a Miami-i
Magyar Munkacsoporttal, a kiilfoldi és otthoni Magyar Cserkész
Szôvetséggel, a Hatâron Tùli Magyarok Hivatalaés a Magyarok Vilâgszôvetsége felvidéki iigyekben illetékes elôadôival, ezenkiviil természetesen a szlovâkiai magyarok kiilônbôzô szervezeteivel; Genfben az

ENSZ Emberi Jogok Kôzpontjâval és az S.O.S. Erdély-Genfi Bizottsâggal.

Lâtogatôink kôzôtt ûdvôzôltùk jùniusban (1966) Haraszti lldikôt,
a szlovâkiai Magyar Keresztény Demokrata Mozgalom kulûgyi
titkârât, szeptemberben Gyurcsik Ivân jogâsz barâtunkat Budapestrôl,
és Szép Attilât, a Magyar Polgâri Pârt amerikai ôsztôndijasât

Pozsonybôl, ugyanonnan novemberben Duka-Zôlyomi Àrpàd képviselôt, az Egyiittélés alelnôkét, és vele egyiitt dr. Halzl Jôzsefet, a
Râkôczi Szôvetség elnôkét Budapestrôl. (E két utôbbi lâtogatô kéthetes
amerikai kôrùtjât a Magyar Amerikai Koaliciôval egyiitt rendeztiik
meg s jelentôs ôsszeggel jârultunk hozzâ.)

Az 1956-os magyar forradalom negyvenedik évfordulôja méltô
megiinneplésének elôsegitésére Sisa Istvàn "1956 agyonhallgatott

tôrténelmi igazséga" cimû pamfletjének 1500 példânyât jultattuk el a
szlovâkiai magyar fiatalok kezébe.

Ugyancsak novemberben vettûk kézhez az Egyesult Nemzetek
Kisebbségi Munkacsoportjânak részletes jelentését a Genfben, 1996
mâjus elsô hetében tartott iilésérôl, amelyen a magyar kisebbségek
ûgye tôbb izben szôba keriilt. Mint ismeretes, az ENSZ kôzgyûlése
1992. december 18-ân hagyta jôvâ a "Nemzeti vagy etnikai, vallâsi és

nyelvi kisebbségekhez tartozô személyek jogai"-rôl szôlô nyilatkozatot.
E jogok gyakorlati biztositâsa azonban sok orszâgban még nem
valôsult meg. Az ENSZ Emberi Jogok Bizottségâtôl a Kisebbségi
Munkacsoport kapta azt a feladatot, hogy a nyilatkozatba foglalt jogok
betartâsànak lehetséges môdozatairôl Javaslatokat tegyen.
Az ENSZ eddigi gyakorlatâlôl eltérôen a Kisebbségi Munkacso

port iilésein nemcsak a kormânyok, hanem az érdekelt kisebbségek
képviselôi is résztvehetnek. Mindent elkôvetunk, hogy az ez év
mâjusânak utolsô hetében a GenJben tartandô ulésen szervezetûnk és a
szlovâkiai magyar szervezetek képviselôi ùjbôl jelen legyenek.
Évi tevékenységiink befejezéseként szervezetiink elnôke, dr.

Olgyay Gyôrgy, résztvett december 6-ân a Fehér Hâzban a Magyar
Amerikai Koaliciô szâmâra rendezett tâjékoztatô gyûlésen, valamint a

Koaliciô mâsnapi igazgatôsâgi gyûlésén, mint szervezetiink képviselôje.

Elôrejelzés: Mâr most Jelezziik, hogy kétévenként esedékes kôzgyûlésunket augusztus végén szândékozunk megtartani Clevelandben.
A kôzgyûlésen szavazati joggal résztvehetnek azok a rendes tagjaink,
akik ezévi tagdijukat ($20, nyugdijasoknak és diâkoknak $10) idôben
befizetik. Tanâcskozâsi joggal résztvehetnek azok a tâmogatôink, akik

pârtolôtagsagi dijukat vagy adomânyukat (minimum $10) bekiildik. A
kôzgyûlés idôpontjârôl és târgysorozatârôl tovâbbi tâjékoztatâst késôbb
kuldunk. Az àprilis végéig beérkezô tagdijakat és tàmogatàsokat a
genfi gyûlésen valô megfelelô képviselet részvételére szeretnénk
forditani.
Honfitârsi udvôzlettel:
Chàszàr Ede

fôtitkâr

MAGYARSAGUNK SORSKERDESEI
- A mûlt -

HÔSÔK ÉSIRIGYEK
A Magyar Târsasâg Magyar Kongresszusa âltal évrôl évre kiadott
Krônika feladata: az utôkor részére megôrôkiteni az emigrâciôba
kényszeriilt magyar tudôsok, îrôk és mûvészek elhangzott elôadâsait,
alkotâsaiknak emlékét és bizonyîtani az egész vilâg elôtt a magyar nép
kultùrfôlényét.

Ezzel szemben szép szâmmal vannak olyan egyének, akik akâr
idegen érdekek szolgâlatâban, akâr személyes irigységbôl veszik

maguknak azt a bâtorsâgot, hogy értékeinket lekicsinyitik, belemamak
elhunyt személyekbe - abban a reményben -, hogy az olvasô elôtt
rontsâk nemzetiink hitelét.

Erre valô tekintettel sziikségét lâtjuk annak, hogy - bar szûk
keretek kôzôtt - Krônikânkban ilyen ellenséges szemléletû irâsokra
vonatkozô ellenvéleményeknek is teret biztosltsunk, mâr csak azért is,
mert a Kongresszus arânylag rôvid idôtartama miatt nem tudnâk a
kérdést letârgyalni.

Ez alkalommal dr.Juba Ferenc irâsât kôzôljiik, aki Horthy Miklôs
kormânyzô hôsies magatartâsât tâmadô cikkre adja meg tartalmas
vâlaszât.

Mielôtt azonban a szôban levô vâlaszt tanulmânyoznâ az olvasô,

engedjék meg, hogy rôviden âllapitsuk meg: ki a hôs, ki a vitéz?
Minden bizonnyal hôsnek tekinthetô az a személy, aki akâr hivatâsos,
ônként vâllalt kôtelezettsége miatt életét kockâztatja a haza védel-

mében (katonâk és tisztjeik) vagy a polgâri életben is, amikor bârki vizbefùlô gyerek, égô hâzbôl élô személy - kimentése érdekében életét
kockâztatja. Tehât a hôsiesség vagy vitézség tényének megâllapitâsâlioz nem sziikséges, hogy azt akâr magas kitiintetéssel igazoljâk
vagy bârmi môdon elismeijék.

Ha pedig ezt a tényt jôzan ésszel megbirâlva elfogadjuk, akkor
nyilvânvalô, hogy az a személy, aki feltolta magât a birôi székbe meg-

kritizàlni Horthy Miklôs kormânyzôt, az - nem tévedett, hanem rossz
indulatbôl - akârcsak irigységbôl is a mindenki âltal nagyra becsûlt
személybe belerontott, ami elitélendô.
A kérdést ùgy is megfogalmazhatnânk, hogy nem kifogâsolnânk
a kritika elhangzâsât olyan személy részérôl, aki bânnikor, bàrhol az
életben hôsies tettet hajtott voina végre a sajât személyében, érthetôbben, ha azt âllithatnâ, hogy ha ô lett voIna Horthy Miklôs helyében

azon a hajôn, akkor lett volna benne is olyan bâtorsâg és elegendô
vakmerôség, hogy a kilâtàstalan helyzetben, élete kockâztatâsâval ezt a
fényes haditettet véghez vigye. Ha nem volt, akkor hallgatott volna és
megkimélhette volna magât egy jogos kritikâtôl durva tâmadâsa miatt.
Ezek utân àtadjuk a szôt dr. Juba Ferencnek, akinek munkàjàt az

Àrpâd Akadémia birâlôbizottsâga (nem az otthoni "Magyar Tudomânyos Akadémia") az arany elsô dijjal tûntette ki.
a Krônika szerkesztôje

Dr. Juba Ferenc (Bées);

A DIADALMAS OTRANTÔI ÛTKÔZET
80. ÉVFORDULÔJÂRA
Magyar nemzetunk sokezeréves tôrténetének és 1100 éves âllamalapitasânak a trianoni zsékutcâba torkollô idején, ebben az évben,
1997-ben iinnepli egész mùltjânak legnagyobb, gyôzedelmes tengeri
csatâjât. Az elsô vilâghâborù alatt, 1917. màjus hô 15-én, legnagyobb
magyar tengeri hôsiinknek, vitéz nagybânyai HorthyMiklôs es. és kir.
sorhajôkapitânynak a parancsnokségâval vivott - a tengeri hadviselés
tôrténetében otrantôi utkôzet néven ismert - diadalt.

Mivel "megfogyva bar, de tôrve nem", még éliink, szinte termé-

szetes, hogy minden lâthatô és nem lathatô (de annal jobban érzékelhetô!) ellenségunk teljes erejébôl kiséreli meg nemzetunket vagy
fizikailag, vagy egyéb môdon - pl. a nemzet tagjainak az elnemzetlenitésével - elttintetni ôsi fôldjérôl. Ermek a megsemmisitésnek az

egyik legkivâlôbb eszkôze a nemzettudat megsemmisitése. Lenin ùtmutatâsa szerint: "Ha egy nemzetet meg akarsz semmisiteni, vedd el a

tradiciôjât!" Ezt az elvet eddig is minden ellenségunk nagy haszonnal
kôvette (még Lenin elôtt is!) és kôveti. Mérhetetlenul gazdag tradiciônk târhâzâbôl aimak egyes elemeit sikeresen tuntetik el pl. a
médiék eredményes agymosâsa vagy az orosz megszâllôkat hûen

kiszolgâlô és valôs tôrténelmûnket iÇùsâgunk elôtt az iskolâkban
elhallgatô kultùr-hatalmasok. Ezek egyes esetekben a gùny eszkôzével
teszik népùnk fiai elôtt hagyomânyunk értékes részeit utâlatossâ. Mâs
esetekben hagyomânyaink egy részét ellopjâk és azokat arcâtlanul,
nagy hangon ùgy kûrtôlik vilâggâ, mintha az mindig is a sajâtjuk lett
voina. Ellenségeink remek fogâsa létiinknek elhallgatâsa is. Mivel
pedig az emberi gonoszségnak, de a butasâgnak sincsen hatâra, a
nagyvilâg legnagyobb részének fogalma sincsen arrôl, hogy mi
léteziink, legfeljebb butân csak feldarabolni tudnak minket. Erre az
egyik legragyogôbb példa: a belga tankônyvek még nem is olyan régen

tanitottàk, hogy a "magyarok germanizâlt mongolok". Talân mondani
is felesleges, hogy a kiildôtt kiigazitâst szemtelenul még csak vâlaszra
sem méltatjâk.
Rôvid bevezetésnek szânt mondanivalômat azért tartottam szûk-

ségesnek és fontosnak, mert "az évfordulô jô elôkészitése" érdekében
mâr a mùlt évben megjelent par cikk a médiâkban, amelyek kôziil az
egyik éppen legnagyobb tengeri hôsiinknek, Horthy Miklôsnak a
hôsiességét igyekszik megcâfolni. Lâssuk tehât a cikket és arra adandô

vâlaszunkat, amely éppen a 80. évfordulôt, annak jelentôségét, résztvevôinek hôsi magatartâsât kôvetendô példaként igyekszik nemzetiink
tagjainak bemutatni. Reméljuk, hogy a hazaszeretet, kôtelességtudâs és
ônfelâldozâs példâit lâtva, megerôsôdik nemzetiink fiaiban annak a
tudata, hogy milyen kincset jelent minden âldozat, megprôbâltatâs és
szenvedés ellenére is magyamak lenni.

A vâdolô cikk irôja tôrténész. Rôla fel kell tételeznem, hogy tudja

a valôsâgos tôrténelmet. A magyarsàgtudat elpusztitâsét célzô cikk
môgôtt tehât magyarul beszélôk nemzetpusztitô céljai hùzôdnakmeg.
*

*

*

A "Histôria" cimû tôrténelmi folyôirat 1996. évi 8. szamâban

"Horthy Miklôs otrantôi csatâja" fô- és "Egy kiâllitâs egy képe" alcimmel a 30. és 31. oldalon Sipos Péter alâirâssal egy cikk jelent meg.
(12). Ennek a lényege, hogy Ausztria-Magyarorszag - és igy hazânk legnagyobb tengeri hôsének nem lehet helye a legnagyobb szâz magyar
hôs kôzôtt. A cikk - finomabb kivitelben - lényegében megfelel a
szovjetorosz megszâllâs alatti szovjetbarât firkâszok âltal irt, Horthy

elleni hazug râgalmakkal tômôtt propaganda-fôrmedvényeknek.
Ezeknek egyetlen célja volt: legnagyobb tengeri hôsiinket és a német
(mâsodik vilâghâborùs) megszâllâs alatti egyik legeredményesebb

ellenâllônkat a magyarsâg elôtt ùgy lebecsmérelni, hogy az tôbbé ne
lehessen tiszteletre méltô hagyomân>aink megbecsult hôse.

Ellenségeinknek hagyomânyaink ellen folytatott aljas kiizdelme
mâr sok eredményt ért el. Nemzetunk imâjân, himnuszunkon iÇaink

egy része ma mâr "rôhôg"! Nyelviink fokozatosan romlik. Az ikes igeragozâst mâr hivatalos kôzlonyeink sem ismerik. Feladatokat, munkât
mâr nem "elvâllalunk", hanem "felvâllalunk" (a "levâllalunkat még
nem vezették be), bâr "be" mâr iskolâzunk, de "ki" még nem nagyon.
Nyelvunk tele lett a kùlônféle megszâllôk kifejezéseivel. A legtôbben
nem tudtuk, hogy mi a csasztuska, mcg a kulâk, ahogyan ma még
sokan nem tudjâk, hogy mi is az a software, meg penny shop és
hasonlôk. Gyônyôrû népviseletùnk baJkânizâlôdott; hiszen kôztudomâsù volt, hogy a Balkân ott kezdôdik, ahol a férfiak az inget a gatyân
kiviil hordjâk. Aki magyar (Kossuth-)ruhât vesz fel, azt mint valami

csodabogarat bâmuljâk, nem ùgy, mint pl. az olâhoktôl megszâllott
Erdélyben, ahol ez természetes. Diszmagyart viselni pedig ma mâr
szinte bûncselekménynek szâmit, de az egészségtelen Lôwy-féle
amerikai tehenészgatya, hja, az mân' dôfi! Mindez - sajnos - ma mâr
szinte természetes, hiszen a szovjetorosz megszâllâs kôzel fél
évszâzada alatt tôrténelmùnket részben elhallgattâk, részben lehazudtâk, mig elnyomô szlâv elleneinket egekig magasztaltâk.
Hagyomânyunk legerôsebb oszlopait hôseink, vértanûink alkotjâk.
Akik az ellenséggel vivott harcok sorân életiiket âldoztâk, azok a mi

hôsi halottaink. Akik ezekben a harcokban bâtorsâgukkal, kivâlôsâgnkkal eredményeket értek el, azok a mi hôseink. Elért eredményeik
nagysâgârôl kitùntetéseik megfelelô fokozatai làthatôan beszélnek.
Ezek kôziil legismertebbek a "kalapos kirâly", II. Jôzsef âltal alapitott
vitézségi érem megfelelô fokozatai. Ezek tulajdonosai Ausztriâban
még ma is élvezik a megszerzés idejében elôirâsos havi jârandôsâgot.
Ôk megbecsulik vitézeiket!
A legmagasabb hôsi elismerést a Mâria Terézia rend jelenti.
Mindazok, akiket ezzel jutalmaztak, vitân feliilâllô legnagyobb
hôseink. Aki pediga mi legnagyobb hôseinket lebecsmérli, az nyilvânvalôn bizonyitja, hogy magyarui beszél, de a magyar hagyomânyok
megsemmisitésén dolgozik.

Azt hiszem, célszerû itt megemlitenem, hogy a "magyar", "ki a
magyar" meghatârozâsâval mâr igen sokan prôbâikoztak, mert az nem
olyan egyszerû. Ma mâr kônnyebb a dolgunk. Akinek Trianon fâj, az
magyar. Akinek nem fâj, hât az lehet, hogy magyarui Jôl beszél, de

semmi esetre sem lehet magyar. Végsô fokon nem lehet mindenki
magyar, igaz-e?

Fôldgolyônk 1/5-e szarazfold, 4/5-e tenger. A szârazfôldi embernek errôl a 4/5-rôl âltalâban nincsen sok fogalma. Kulônôsen maradék
orszégunkban, amelytôl ezer év utân még a tengert is elvette Trianon.
Ez a tengert és tengeri életet nem ismerés sem nem szégyen, sem nem
kôtelezô. Ha azonban egy ilyen szârazfôldi beképzelt ônteltségében
tengeri szakkérdésekbe bele mer szôlni és abban nagyhangù kijelentéseket tenni, az nekem olybâ tûnik, mint egy vidéki bâbaasszony, aki
kétségbe vonja, hogy pl. Teller Ede jô atomfizikus-e? Ugye nevet-

séges? Ha az ilyen szaklaikusoknak még hatalma is van, kârokozâsuk
hatirtalan. Az elmùlt fél évszâzad elég példât adott. Egy ilyen példa
tengerészetiinkbôl: Trianonban elvett (és a jugoszlâvoknak és olaszoknak adott) tengeri hajôink értéke kereken egymilliô kg aranyat tett ki.
Ezek az âllamok az "emberi jogokra" tekintettel tengerészeinket kirugdostâk. Ezek hazajôttek s a nyomorgô orszâgban csak a munkanélkiiliek szâmât gyarapitottâk. Textiliparunk âllt, mert a trieszti
âtrakâs miatt megnôvekedett gyapotârat nem tudtâk megfizetni.
Horthy Miklôs ôtletét, hogy a Dunân ât jussunk ki a tengerre, kivâlô
hajôépitô mémôkeink (pl. a "Szent Istvân" csatahajônkat épitô
Scharbert Gyula és Ferdinand Lajos) megvalôsitottâk. A szakvilâg
legnagyobb csodâlkozâsâra megsziilettek a Duna-tengeijârô hajôink,
és ezzel minden idôk legsikeresebb vâllalkozâsa. Minden hajô minden
évben megkereste testvérhajôjât 1,200.000 pengô értékben. Ez az
ôsszeg akkor - havi â 200 pengôt szâmitva - hatezer(!) csalâdnak
biztositott remek megélhetést. 15 éwel Trianon utân! Hatalommal
rendelkezô szaklaikusaink ezt a vâllalkozâst idegen érdekekre

tekintettel megszûntették. Tengerészeink szâzai munkanélkiiliek vagy
idegen lobogôjù hajôkon keresték meg kenyeriiket, mig a Duna-tengeri
forgalomba illô kb. egymilliônyi toimât idegen, orosz hajôk szâllitottâk. Sapienti sat.

Az âtlagos képet ismertetô parânyi elôszô utân téijûnk râ a cikk
érdemi megvâlaszolâsâra.

Sipos Péter ùr azzal kezdi cikkét, hogy Horthy Miklôs életpâlyâjânak mâr szâmos mozzanata képezte vitâk tâgyât tôrténészek, publicistâk, politikusok és laikusok kôzôtt egyarânt. Ehhez annyit mondhatunk, hogy amennyiben a "vita" azt jelenti, hogy egy megszâllô
hatalom oltalmânak a kôpônyege alatt egy magyarul beszélô nem

magyar hazugségai, râgalmazâsai és hasonlôk ellen tisztességes,
târgyilagos tôrténészek, személyes résztvevôk stb. a tényeket àlUtottâk
szembe, hât bizony, akkor voltak vitâk. Ezeknek a kezdete arra az

idôra nyùlik vissza, amikor Horthy kiseperte a szovjetbarât "szocialista" Tanâcskormânyt és embereit, - amint azt hazug môdon egyes
tôrténelemkônyvek "szocialistânak" mondva âllitjâk (19/376), holott
az kimondottan bolsevista volt. Ekkor ezek méitatlankodva "fehér

terror"-rôl orditoztak és a nagy résziik Ausztriàba menekiilt, ahol
akkor mâr kôztârsasâg volt. Ott ôriâsi propagandât fejtettek ki hazânk
és Horthy ellen. Ez ott igen jô talajra talâlt, hiszen hârom megyénk
(Sopron, Vas és Zala) felének Nyugat-Magyarorszég néven Ausztria
csatolâsâhoz ez igen jô propagandât nyùjtott, és tudjuk Jôl, hogy "az

kiabâl legjobban, akinek a hâza ég" (28/109). Ebbôl kifolyôlag még
ma is pimasz môdon propagandâznak az egyes osztrâk médiâk
"Horthy fasizmust" és "keskenyvàgànyû Horthy diktàtort" emlegetve
volt magyar fokommunista és âvôs tanâcsadôik tanâcsai alapjân.
(Mondanunk sem kell, a târgyilagos, tényeket bizonyitô hozzâszôlâsokat meg sem vâlaszolva.) Természetes, hogy a "vôrôsôk
kitakaritâsânak" a helyességét messzemenôen igazolta az azôta eltelt
idôszak. A madridi egyetemen nemrégiben lezajiott konferencia

nemzetkôzi résztvevôi megâllapitottâk, hogy mig a németorszâgi
holocaustban oly sajnâlatos môdon legyilkolt

âldozatok

szâma

hatmilliô volt, addig a szovjetorosz kommunizmus âltal legyilkolt
âldozatok szâma 56 milliôt tett ki!

Ami a cikkben emlitett "vitâkat" illeti, azon sem lehet "vitat-

kozni", hogy a Horthyt "cattaroi gyilkos"-ként beâllitô irâsok csupân
piszkos propaganda-râgalmak. Ugyanis: 1. Horthy akkor (még csak
lâbadozva) az Ô.H. "Prinz Eugen" csatahajô parancsnoka volt és 2. a
cattaroi szlâv lâzadâs esetében a kirâly elvette a haditengerészettôl a
birâskodâs jogât és azt a parti erôdôk parancsnoksâgânak a hadbirôsâgâhoz utalta. Sajnos, a szokatlanul gyenge itélkezés végén a csak
négy halâlos itéletet éppen ezért Gusseck altâbomagy, a parti erôdôk
parancsnoka irta alâ. "Szlâv lâzadâsrôl" irok, mert a) azt Method Koch
es. és kir. fregattkapitâny szervezte meg, (aki illegâlisan 1917-tôl mint

a jugoszlâv nemzeti tanâcs honvédelmi biztosa mûkôdôtt) és errôl

1926-ban —mâr mint jugoszlâv kir. tengemagy —a jugoszlâv tengerészet lapjâban, a "Pomorac"-ban szâmolt be (25), b) mert a lâzadôk
kôzôtt a szlâvok szâmarânya a flotta legénységében levô szlâvok
szâmarânyât messze feliilmùlta, és c) szinte megdônthetetlenul igazolja ezt a lâzadâs 30. évfordulôjân a Csehszlovâk Antifasiszta Szôvet-

ség éltal 1948-ban Csehszlovâkiâban kibocsâtott emlékérem, amelyen
nem "kommunista", hanem "sziâv lâzadâs" felirat ékeskedik. Az érmet

- jellemzôen - csak csehszlovâkok és jugoszlâvok kaphattâk meg.
Azon sem lehet persze "vitatkozni", hogy a kirâlykérdésben a

nagyhatalmak fôbiztosai {Hohler brit, Fouchet francia és Da Vinci
olasz) 1921. âprilis hô 3-ân demarsot nyùjtottak ât a magyar kormânynak {grôf Teleki), amelyben az âllott, hogy "a Habsburg csalâdhoz
tartozô bârmely személy hatalomba helyezése magât a béke alapjât

veszélyeztetné és azt a szôvetségesek sem el nem ismemék, sem el
nem tûmék... Minden felelôsséget elhâritanak magukrôl azokért a
sùlyos eseményekért, amelyek bekôvetkeznének, ha kîvânsàgukat a
magyar kormâny nem teljesitené" (14/150). Csehszlovâkia ekkor mâr
mozgôsîtott. Az 1920. november hô 12-én kôtôtt olasz-jugoszlâv
tapallôi egyezményben mâr mindkét âllam megâllapitotta kôzôs
fellépését Magyarorszâg ellen. Megemlitendô még az is, hogy azon
sem lehet "vitatkozni", hogy a magyarokkal szemben éppen nem
barâtsâgos "Lexikon des Zweiten Weltkrieges" (19) szerint Horthy
igyekezetta zsidôk deportâlâsat megakadâlyozni. Ezt helyesbitve: nem

csak igyekezett, de meg is akadâlyozta, mert azokat 1944. jùmus 29-én
megsziintette. Ha Horthy ennél tôbbet nem tett volna a zsidôk
megmentéséért, vele szemben a megmentettek részérôl olyan hâlânak
kellene megnyilatkozni, mint amilyent azok a megmenekiilt és nemes
lelkû zsidôk mutattak, akik a "hâlâs zsidôsâg" feliratù koszorùjukat
helyezték el a kenderesi kriptâban, amig a holt tengemagyot vagy

hatvanezer magyar bùcsùztatta a kenderesi mezôn és vagy 300
magyarul beszélô nem magyar szidalmazta a budapesti Vôrôsmarty

téren. Végiil azon sem lehet "vitatkozni", hogy Horthyt a németekkel
szemben évek ôta nyilvânitott ellenszenve, ellenâllâsa és a magyar-

orszagi zsidôk védelme miatt 1945. oktôber 15-én Skorzeny SS ezredes
foglyul ejtette, majd Németorszâgba intemâltâk.

Reméljiik, hogy ez a par példa elegendô lesz a Horthy ellen felhozott hazug vâdak megcâfolâsâra. A târgyilagossâg érdekében azt is
le kell szôgezniink, hogy az ellene irânyitott hazug vâdak a niimbergi
tôrvényszék megrâgalmazâsât is jelentik, amely birôsâg Horthyt nem
mint bûnôst, hanem mint tanùt idézte meg, hallgatta ki és bocsâtotta
el. Pedig errôl a tôrvényszékrôl nem lehetazt âllitani, hogy finnyâs lett
volna a hâborùs bûnôsôk elitélésében.

Cikkének bevezetô részében a cikkirô felleszi a kérdést, hogy
"vajon Horthy Miklôsnak az elsô vilâghâborùban tengerésztisztként
végrehajtott haditettei, îgy az otrantôi utkôzetben aratott gyôzelme
elegendô alapot adnak-e ahhoz, hogy bevâlogassâk a szâz legkiemelkedôbb magyar katonahôs kôzé, avagy nem azért keriilt-e be a "vâlogatott csapatba", mert kormânyzôi méitôsàga utôlag megemelte hadi
érdemeinek a jelentôségét?"

A "vîzvezeték kapitàny"és a "fehérlovas tengerész" - holott fehér
16 egyâltalân nem létezik - gùnyszavak is (17), (2), az ilyen kifejezéseket hasznâlô (és az olvasôkôzônségnek - sajnos - a butasâgâra
szâmîtô) személyek lelki képességének és lelki beâllitottsâgânak a
jelei, akik a magasabbrendûekkel szemben mindig is fennéllô irigy
dûhiikben mâst nem tudnak produkâlni, csak ilyen kis-elemista
mintajù gùnyolôdâst. Kôzben eszûkbe sem jut, hogy ezek a megnyilatkozâsok butasâguk legremekebb bizonyitékai, mert elâruljâk:
fogalmnk sincsen arrôl, hogy a robbanômotorok feltalâlâsa és âltalânos
hasznàlatba vétele elôtt a vilâg minden tengerésztisztje szârazfoldi
bevetés idején lovon vezette alakulatât. Persze ezek a gùnyszavak azt
is vilâgosan bizonyi'tjâk, hogy azok irôi milyen mélységesen gyûlôlik
ezt az âllamot és népét, amely nekik és felmenôjùknek mesébe illô
jôlétet biztositott hosszù idôn ât mindmâig. Lehetséges pl, hogy a
"Garasorszâg és ùj nemzeti hôse az admirâlis kormânyzô (fehér
lovon)" cimû, alâirâsnéikiili cikk is (17) ilyen magyarul beszélô nem
magyar gyûlôletét tùkrôzi - "hâlâul" Horthynak kôszônhetô életben
maradâséért.

Tekintettel arra, hogy a Maria Terézia Rend kàptalanja Horthy
Miklôst a rend lovagkeresztjével tûntette ki (amely a kitiintetett kérelmére bârôsâggal jâr, és amelyet jellemzôn - Horthy sohasem kért!) és
valaki megkérdôjelezi, hogy ilyen kitùntetett lehet-e hôs, ez pontosan
megfelel a fent emlftett bâbaasszonyos kérdésnek. Bâmulni valô az a
merészség, hogy valaki, akinek a tengeri hadviselésrôl még csak
halvâny fogalma sincsen, a "szaklaikus" magabiztossâgâval kételkedik
abban, hogy Eurôpa egyik legnagyobb hatalmânak, AusztriaMagyarorszâgnak a legnagyobb hadvezéreibôl, legnagyobb (és nagy
részben nem magyar) hadi szakértôibôl allô rendi kâptalan helyesen
tudott-e dônteni olyan szigorù szabâlyzat elôiràsai szerint, amibe még
a kirâly sem volt jogosult beleszôlni! Ez a rendi kâptalan olyan szigorùsaggal itélte meg a lovagkeresztet Horthynak, hogy még az 1915.
december 5-én San Giovanni di Medua kikôtôjében véghezvitt hadi-

tettét is belevonta îtéletébe, kiemelve annak nagy jelentôségét a hâborù
kimenetelére nézve, mert a kikotôben târolô és Monténégro megsegîtését célzô hadianyag megsemmisitése nagyban hozzâjârult Monté

négro megszâllâsâhoz, elfoglalâsâhoz. Mintha mâr elôre megérezte
volna a kâptalan, hogy meg kell vâlaszolnia Sipos ùr 80 év mùlva
felvetett kérdését, hogy volt-e Horthy haditetteinek a hâborù kimene
telére hatô jelentôsége? Nos, lâtjuk, volt. Fentieket Sipos ùmak kellett
volna tudnia, hiszen ô irta az "Eurôpa Historia" kiadâsâban 1990-ben
"Emlékirataim" cimû Horthy kônyvhôz a jegyzeteket! (14/361-391).

Ami a kérdés mâsik felét illeti, arra csak azt tudjuk vâlaszolni,
hogy aki a Horthy-kérdéssel foglalkozik, annak feltétlenûl tudnia kell
azt is, hogy Horthy nem azért lett hôs, mert kormânyzôvà vâlaszottâk,
hanem azért lett kormànyzô, mert hôs volt.

A vâdolô cikkben ugyanis az olvashatô, hogy az utkôzetet csak
azutân értékelték nagy hadieseményként - utôlag -, amikor Horthyt
kormânyzôvâ vâlasztotték.

Lâssuk tehât a véleményeket Horthy kormânyzôvâ vâlasztâsa
elôtt:

Konek altengemagy szerint a zârtôrés nagyban hozzâjârult a
tovâbbi tengeralattjârô sikerekhez. A diadalmas ùtkôzet nagyban
emelte az osztrâk-magyar hadiflotta tekintélyét.
Csonkaréti ôsszeâllitâsa szerint az akciôt szâmos tudomânyos és

népszerû munkâban tengerész és tôrténész szakértôk feldolgoztâk,

értékelték és elemezték. Egyôntetû az a megâllapitâsuk, hogy az elsô
vilâghâborùban az Adriân ez volt a legnagyobb Jelentôségû ôsszecsapâs az antant és az osztrâk-magyar haditengerészet kôzôtt. - Dr.

Szabô Ivân iija "A Tenger"-ben: "Jelentôsége - âthozva az Adria
flottâira az arânyokat - csak Skagerrakéval mérhetô". - Horthy hôsiességérôl és az ùtkôzet jelentôségérôl pl. az Osztràk Katonai Folyôirat
iija 1967-ben: "A legnagyobb csata az Adriân az elsô vilâghâborù
alatt" - vagy E.B. Potter és Ch. W. Nimitz (USA flottaparancsnok)
iijâk "Tengeri hatalom. Haditengerészeti tôrténelem" cimû kônyvukben: "...csak mâjus 15-én ûkeruXi HorthyMiklôs sorhajôkapitânynak a
"Novara", "Helgoland" és "Saida" cirkâlôkkal eredményesen szétzùzni..." (ti. a zârat) (3/108, 110).

Horthyrôl - kormânyzôvâ vâlasztâsa elôtti idôbôl - és hôsiességérôl még ellenfelei is dicsérôen nyilatkoznak. Igy pl. Guido

Milanesi: "Olyan ellenfél âll velûnk szemben, akinek, ha legyôzziik,
rôgtôn kezet nyùjtottunk volna..." - Rizzo olasz kir. fregattkapitâny
("Szent Istvân" csatahajônk elsûllyesztôje): "...feltétlenûl el kell ismerni, hogy Horthy a hâborù alatt izzô és értékes parancsnok volt,
csodâlatos energiâval..." (3/110). Hasonlô értelemben fejtette ki véleményét Thaon de Ravel olasz kir. tengerészeti miniszter Rooseveltnek
(akit akkor Wilson, mint tengerészeti âllamtitkârt kuldôtt Rôméba,
hogy az olaszokat erélyesebb tengeri harcra buzditsa az osztrâk-

magyar tengeri erôk ellen): "...râadâsul van egy vakmerô parancsnokuk, aki a legvâratlanabb pillanatokban kifut hajôival és tamad meg
bennunket. Nem, ekkora kockâzatnak nem tehetjuk ki flottânkat!"
(23/42).

Érdemes meghallgatnunk a velunk szôvetséges német haditengerészet nagyjait is. Franz von Hipper tengemagy (a német csatacirkâlô flotta parancsnoka a skagerraki csatâban): "Kulônôsen kiemelkedônek tartom a cirkâlôk bâtor és lovagias magatartâsât, amikor

màshonnan is fenyegetve az életben maradt ellenség megmentésére
siettek..." - vagy Richard Scheer tengemagy (a német flotta parancs
noka a skagerraki csatâban); "...Horthy nem habozott, hanem egyenesen az ellenségnek tartott...ennek a tetterônek, ennek az ûgyes és
semmitôl vissza nem riadô tetterônek az ellenfél nem tudott hasonlô

elszântsâgot szembeâllitani... Igy Horthy neve is elvâlaszthatatlanul
ôsszeforr egy Tegetthoff neve mellett a es. és kir. haditengerészettel..."
Bar a kormânyzôvâ vâlasztâs utân, de az ùtkôzetre vonatkozôan
iija Jean Pelletier Doisy a velunk mindig is ellenséges beâllitottsâgu
franciâk tengerészeti szaklapjâban, a "Cols Bleus"-ben: "A es. és kir.
haditengerészet elhatâroz egy akciôt a zâr ellen. Végrehajtja a hires
nagybânyai Horthy Miklôs sorhajôkapitâny...az esemény Horthy
mesteri keze âltal elvitathatatlan osztrâk siker..." (5). Ugyancsak az
Utkôzetre vonatkozott Mark Kerr angol tengemagynak, az adriai brit
tengeri erôk parancsnokânak a jelentése a brit admiralitâs részére:
"Semmi kétség sem fér hozzâ, hogy az osztrâk-magyar cirkâlôk
magatartâsa egészen rendkivuli môdon lovagias volt. Ha valamelyik
drifter felvette a kiizdelmet és vonakodott magât megadni, a cirkâlôk
nem sullyesztették el, hanem, ha mâr harcképtelenné vâlt, ùszni

hagytâk. Ez a magatartâsuk valôban teljes mértékben megfelel a
tengerészlovagiassâg tiszteletre méltô régi hagyomânyainak" (3/96).

A cikkirônak azt is kétkedés nélkiil illenék tudnia, hogy aki

Ausztria-Magyarorszég (és igy hazânk) legnagyobb hadikitûntetésének a tulajdonosa, az feltétlenul az orszâg legnagyobb hôseinek
egyike. Kormânyzôvâ vâlasztâsânak éppen hôsi mivoltâra tekintettel
jatszott Nagy-Britannia fonlos szerejjet. (Lâsd késôbb!) Az akkor
felmerult komoly véleményeket az idô tôkéletesen igazolta is. Alatta

egy tôbbpârti parlamentâris demokrécia létesiilt. A kisgazdâk és a
szociâldemokratâk helye rôgzitve voit a magar tôrvényhozàsban
(24/45, 15/70-71). Hiszen mâr 1921-ben egy megâllapodâs garantâlta
a magyar szociâldemokrata part mûkôdését. Grôf Teleki Pal minisz-

terelnôk idején (1920-21 és 1939-41) pedig a fajvédô csoportok kl
leltek zârva és Szàlasi Ferenc, a Magyar Nemzeti Szocialista, késôbb
Nyilaskeresztes Part vezetôje pedig tôbbszôrôsen bôrtônbe is keriilt.
Az 1920. oktôber 23-ân Magyarorszégra érkezett Sir George
Clerk brit diplomata, aki a gyôztes hatalmak megbizésabôl kereste fel
Horthy Miklôsf, ôt, a fovezért talâlta legalkalmasabbnak arra, hogy a
tényleges hatalmat ideiglenesen gyakorolja. Clerk ezutân szôlitotta fel
az olâhokat - mint megszâllô erôket - a tâvozésra. Ezek azutân 1919
november kôzepén el is hagytâk Budapestet (24/12).

Mindezekliez még azt is illik tudni, hogy a kb. 40 milliô anglikàn
"pàpâja" - azaz egyhâzi feje -, a brit kiràly és Franchet d'Esperay

francia tébomok, a balkâni szôvetséges csapatok foparancsnoka,
elitélték a kommunizmust, és a "honvédelmi bizottmâny" âllandôan

biztatâst kapott arra, hogy az antant jôindulattal nézi a bolsevizmus
letôrésére irânyulô szervezkedést és nem fogja megakadâlyozni, ha a
cél érdekében nemzeti hadsereget szerveznek. Tovâbbâ jellemzô még
Charpy francia tâbomok kijelentése a polgâri vezetôk részére: "Ahol
franciâk vannak, ott nincs kommunizmus!" (13/12 és 21). A nagyhatalmak féltek, hogy a kommunizmus nem âll meg hatâraik elôtt.

Erre jellemzô, hogy amikor Kàrolyi Mihàly elôadta kxilôn
fegyverszuneti kérelmét, Franchet d'Esperay tâbomok megkérdezte ôt,
hogy kinek a nevében beszél. Kârolyi vâlasza: A Nemzeti Tanâcs, meg
a katonatanâcsok nevében. Ez a vâlasz bosszantotta fel olyaimyira a

tâbomokot, hogy hires vâlaszât megvetôen dobta oda: "Hât mâr ilyen
mélyre sûllyedtek Ônôk?" Természetes, hogy mindennek az âllâspontnak a hâtterében helyeselték Horthy rendcsinâlâsât. Csak jôval
késôbb lett a brit "pàpa" is az 56 milliôs ateista, gyilkos Szovjetunio
hû szôvetségese, amikoris (azanglikàn egyhâz és "istenhivô" tagjainak
ôrok szégyenére) 1943. mârcius 7-én a canterbury érsek misét

mondott a szovjet gyôzelemért és tinnepélyesen megàldotta a
Sztâlinnak kaldôtt diszkardot. Valôban felemelô és meghatô cselekedet
egy keresztény egyhâz fôpapja részérôl a vilâg legnagyobb kereszténygyilkos ateistéjâval szemben, ugye? (22/201).

Nagyon jellemzônek tartjuk a Horthyra vonatkozô véleményeket
elsô vilàghàborûs ellenségeink nagy âllamférfiainak a széjâbôl természetesen a kormânyzôvâ vâlasztâs elôtti idôbôl. Igy pl. alig
ismeretes, hogy Horthyt nagyrészt Nagy-Britannia tàmogatâsâval
vâlasztottâk kormânyzôvâ (23/37) és tovâbb: "...Trowbridge tenger-

nagy, aki a szôvetséges missziô vezetôje volt Budapesten...értésukre

adta, hogy Horthyjô vâlasztâs lenne..." - Érdekes azt is tudnunk, hogy
a szôvetséges hatalmak fôbiztosai kôzul Hohler tâviratban kôzôlte brit

kormânyâval, hogy "Horthyt alkalmasnak tartja kormânyzônak, mert
az feltétlenûl becsiiletes, megbizhatô, életerôs ember; jellemének
minden kaJandozâs, sovinizmus idegen." Meg kell jegyeznunk, hogy
ezeknek az âllamférfiaknak a megâllapîtâsai a bekôvetkezett jôvô
fényében tôkéletesen helytâllôk voltak.
Ezekutân nézziik meg a "végkifejletet", amint azt a cikkirô emliti.

Kezdjuk azzal, hogy a kormânyzô - régi, horvât, jô bajtârsaival
folytatott elôzetes tâjékozôdâs utân - a mohâcsi vész 400 éves

fordulôjân a Mohâcson tartott beszédében nyilt szavakkal megkezdte a
kôzeledést Jugoszlâvia felé (11/29). - Ezt azutân Quai d'Orsay
megtorpedôzta, attôl valô félelmében, hogy a kisantant szétesik. - A

kormânyzô mâr 1938 augusztusâban figyelmeztette Hitlert, hogy
ôvakodjék egy olyan koaliciôval szembekeriilni, amelynek NagyBritarmia is tagja (10). —1938 augusztus 22-én, a "Prinz Eugen" nevû
német pâncélos cirkâlô vizrebocsâtâsa utân tôrtént ez, amikor Hitler

arra szôlitotta fel a kormânyzôt, hogy lépjen vele szôvetségre a csehek
ellen. (Erre a beszélgetésre azért adôdott alkalom, mert Hitler arra

valô tekintettel, hogy a kormânyzô volt Ausztria-Magyarorszâg utolsô
nagy csatahajôjânak parancsnoka, a kormânyzô ùr nejét kérte fel, hogy
legyen az ùj hadihajô keresztanyja.) - Horthy azt vâlaszolta,
vigyâzzon; ha ùjabb hâborùba keveredik, azt elvesziti, mert nincsen
tengeri ereje. Hitler erre kiabâlni kezdett vele, mire Horthy felkelt.
Kijelentette, ne feledje, ô (Hitler) egy még alig megszuletett âllam
vezetôje, mig akivel beszél, az egy ezeréves, szuverén âllam feje. Ha
igy bânnak vele, azonnal tâvozik. Hitler ekkor lehiggadt, de utâna
szivbôl gyûlôlte Horthyt (23/24). - "1939 januâijâban a kormânyzô a

zsidôtôrvényhez nem akart hozzâjârulni a jelenlegi formâjâban,
Imrédyvel is elégedetJen, Németorszéggal szemben is erôs hangot
hasznâlt, erôsen alâhùzva a magyar fuggetlenséget", îija Andorka
(1/75). - Mig a tôt Tiso és a cseh Hacha mâr elfogadték a nûmbergi
tôrvényeket, Magyarorszâg azokat nem fogadta el (23/88). - Teddy
Kollek, Jeruzsâlemnek hùsz évig polgârmestere mondja el interjùjâban, hogy 1938-ban sztilei elôbb Prâgàba vândoroltak ki abban a
reményben, hogy Csehszlovâkia szabad marad. Késôbb Magyarorszâgon ât jutottak Palesztinâba (18). - Montgomery (23/91) és
Daruvâr (4/132) egybehangzôan iijâk, hogy hôsiesség volt Magyar
orszâg részérôl tôbb, mint szâzezer lengyelt, ausztriai és szlovâk zsidôt
beengedni, ami âltal sokkal tôbbet tettek, mint kellett voina. ...Teleki
Pal grôf 1939. jùlius 29-én levélben értesitette Hitlert arrôl, hogy
Magyarorszâg...semmiféle katonai akciôba nem kivân bocsâtkozni
Lengyelorszâggal szemben. (Horthy kormânyzô parancsot adott ki a
kassai vasùti hid felrobbantâsâra, arra az esetre, ha azt a németek
katonai szâllitâsokra erôszakkal akamâk igénybe venni.) (4/131-132)

Horthy szâmâra a zsidôk emberi lények voltak (23/89) és az antiszemitizmus elleni kiizdelmében Serédi hercegprimâs hathatôsan
tâmogatta, hiszen - amint Montgomery iija (23/90-91) - "Magyarorszâgon valamennyi egyhâz elitéli az antiszemitizmust". - Az orszâg
vezetô gazdasâgi és pénziigyi zsidôi is az ôvatos, minden provokâciôt
elkerulô tartâs érdekében szôltak (28/11/152). - Kiilônôsen figyelemreméltô a zsidô szervezetek kôzismert képviselôjének, Prof. Lewi
Nemiernek a Foreign Office felé tett nyilatkozata (28/151): "Nagy
aggodalommal tekint az ember Magyarorszzâgnak idô elôtti német
megszâllâsa kôvetkezményeire a relativ biztonsâgban ott élô 800.000
zsidô tekintetében, ha ez bekôvetkeznék - mondta. A zsidôk egyetlen

reménye abban âll, hogy addig, amig a németek odavâghatnak, a
magyarok nem tesznek semmit, ami az orszâg német megszâllâsât
maga utân vonnâ. - Ezzel a Foreign Office képviselôje teljesen
egyetértett. - "Magyarorszâg volt az egyetlen eurôpai orszâg a
Pireneusoktôl keletre, ahol a zsidôk élete biztonsâgosnak volt

tekinthetô 1994 mârciusâig" - iija Montgomery (23/86).A német
megszâllâsig a német befolyâs teriiletén Magyarorszâg egy békés és
relativ emberséges sziget volt, ahol 800.000 zsidô és 100.000 menekult

lengyel, valamint francia védelmet talâlt (28/394). - Bàrdossy eleinte a
hâborù ellen volt, de Kassa bombâzâsa utân teljesen a német oldalra
âllt. Sajnos, Moiotov kedvezô kijelentését Magyarorszâg mellet - amit

Kristo^ kôvetiink elôtt tett -, elhallgatta a kormânyzô elôtt (11/69).

Szlovâkia mâr 1941. jûnius 21-én lépett be Németorszâg oldalân a
hâborùba, mig Bârdossy csak jûnius 26-ân jelentette be a hadiàllapotot

a Szovjetuniôval szemben, mégpedig a parlamenl és a korményzô
tudta nélkiil (23/128). Horthy mâr 1941. szepteinber 8-ân kovetelte
Hitlernél a honvédség hazarendelését (7/128). - Ha Magyarorszâg
nem kôtôtt volna kompromisszumot Hitlerrel és ôt provokâlta volna,
akkor a németek mâr 1939-ben vagy 1940-ben megszâlltâk volna

Magyarorszâgot és nem 1944-ben és 1,000.000 zsidôt legyilkoltak
volna (23/102). Persze a tôrténelem eseményei nem ismemek "ha"-t és
"volna"-t. De az elismerésiink helyett fokozatosan nôvekvô hibâztatâs
miatt ônkéntelenûl is felvetôdik a kérdés, hogy nem lett volna tényleg

Jobb, ha Hitler megszâllott volna bermiinket mâr 1939-ben vagy 1940ben? Hasonlôképpen Jârhattunk volna, mint pl. Csehszlovâkia, és a
hâborù végén gyôztesként szerepelhettûnk volna mi is. Valôban igaz, -

ahogy Montgoniery iija is - zsidôink elpusztultak volna. De akkor ki
szidnâ ma Magyarorszâg "bûnôs" politikâjât és a "gyâvânak" ùjabban
kikiâltô Horthyt? Végtil azt is fel kell vetni - hiszen gondolatszabadsâg is van -, hogy vajon miféle gondolatok vannak azok

fejében, akik szerint igenis ki kell venni Horthy képét az ikonosztâzbôl
(Magyar Nemzet, 1996. jùlius 27. - Kultùra 17. oldal), mert éppen,
hogy nem léptiink be Hitler ellen 1940-ben pl. a hâborùba —, hiszen
ebben az esetben Montgomerynek lenne igaza...?! - Elégedjûnk meg

eimyivel és ôruljiink, hogy nem igy tôrtént.
Horthy éppen tevékenységére valô tekintettel kapolt levelet Sir A.
V. Vise. Earl Alexander of Hillsboroughtôl, hogy: "...a kormâny
érdeklôdéssel és elismeréssel figyeli az On erôlkôdését a béke megtartâsa érdekében a kelet-eurôpai térségben..." (28/152).
Mikor az 1944. mârcius 19-i megszâllâs utân a Gestapo szâzezer
zsidôt deportâltatott Lengyelorszâgba, Serédi herceprimâs pâsztorlevelének megjelenésekor - amint emlitettiik is - Horthy beszuntette a

deportâlâsokat 1944. jûnius 29-én.

Ûgy véljiik, ha eimyi nem lenne elég a cikkirônak (bâr edddig is
tudnia kellett volna, hogy az emlftett "vitâk" milyen "vitâk" voltak),
akkor a "végkifejléssel" kapcsolatban azt is tudnia kellene, hogy
Hitlerrel szemben, a klessheimi târgyalâs alatt, amikor Horthy mâr
lâtta, hogy az ellenâllâs hiâbavalô, a megszâllâst ugyan tiltakozâssal
tudomâsul vette, de mégis sikeriilt az orszâg szuverénitâsât megtartania. Egyébként Montgomery 8 éves magyarorszâgi kôveti tartôzkodâsa idején jôl lâtta, hogy a kormânyzô a es. és kir. tengerésztiszti

hagyomânyaihoz hiven felette âllott a politikânak és abba nem avatkozott bele. Mikor azonban Kàllay le akart mondani, a kormânyzô
kérte, maradjon még "menteni, ami menthetô", mert ùgy vélte, hogy
rôvidesen vége lesz a hâborùnak (23/164). Hitlernek meg kellett
tudnia, hogy a magyar macskânak kilenc élete van. Horthy a német
megszâllàsig szigorùan az alkotmânyos keretek kôzôtt gyakorolta a
hatalmât. Mivel azonban az alkotmâny tôbbé mâr nem volt hatâlyban,
ùgy dôntôtt, hogy mindent megtesz az orszégért, tekintet nélkiil a
formai korlâtokra (23/165). Idézhetjùk tehât a fritz tengerész-mondâst:
"Einmal Seemann, immer Seemaim", azaz magyarul: "Tengerész

tengerész marad". - lit van most a helye, hogy Csonkaréti remek
megâllapitâsât idézziik: "Târsadalmunkban hamis kép él Horthy
kormânyzôrôl.. - Horthyrôl, a tengerészrôl pedig szinte semmilyen.
Mârpedig Horthy ôtven éves korâig csak a tengerészetnek élt, az
osztrâk-magyar, csâszâri és kirâlyi haditengerészet tisztje, 1918-ban
ellentengemagya volt. Ez a tény rendkivtil fontos Horthynak, mint
kormânyzônak a megitélésénél is. Mert ha igaz, hogy az ember jellemfejlôdését, gondolatvilâgât, magatartâsât meghatârozza a gyermekkor
és az ifjùkor - mârpedig ez igaz -, akkor Horthy személyiségét,
kormânyzôi tevékenységét ennek az ifjùkomak, sôt Horthy esetében az
egész férfikomak, mint meghatârozô életformânak az ismeretében
lehet és szabad vizsgâlni. Ahhoz tehât, hogy megértsiik Horthyt, a
kormânyzôt, az embert, cselekedeteinek mozgatô rugôit, meg kell
ismemûnk Horthyt, a tengerészt, azt a hâtteret, amelyben élt, azokat

az eseményeket, amelyeket szolgâlt. Életének elsô 50 esztendeje kulcs
a Magyarorszâg sorsât irânyitô kormânyzô lelkéhez, gondolât- és
érzelemvilâgâhoz, politikai elképzeléseihez. Csak a tengerészmùlt
ismeretében lehet elvégezni életmûvének felmérését, feldolgozâsât, a
kormânyzôrôl alkotott kép teljessé tételét" (3/5).

Wesenmayer német kôvet és teljhatalmù megbizott 1944. mârcius
19. utân ismételten megkisérelte az âllamvezetés befolyâsolâsât, de
mind az âllamfô, mind a miniszterelnôk ezt minden esetben elutasi-

totta. Ezért Magyarorszâg szuverénitâsa "de jure" {Horthynak kôszônhetôen) a német megszâllâs alatt sem sziinetelt, de "de facto" természetesen szâmos tôrvénytelenség tôrtént (24/204-5).

A "végkifejlés" kérdésében azt is figyelembe kell venniink, hogy
1944. mâjus 20-ân Churchill még a szoyjet elleni gyôzelemmel
kecsegtetô hâborùt stirgetett, de ezt Truman és Eisenhower (râjuk
jellemzôen!) megakadâlyoztâk (22/216). Churchill még 1944 szep-

temberében is remélte, hogy Magyarorszégot a nyugati szôvetségesek

legalâbb részben megszâllhatjâk (28/1130-31). Természetes, hogy ezek
az elmondottak rendidvuli mértékben hatottak és befolyâsoltâk a
magyar àllamvezetést. Eppen ezekre tekintettel megdôbbentô, hogy
akadt még valami magyarul beszélô popagandista, aki a "Mauks
akciô" cîmû kônyvében szemére merte vetni - még hozzà gùnyolôdva
- a kormânyzônak és fiânak - Miklôsnak -, és vitéz Bornemisza
Félixnek (a két utôbbi 1944. oktôber 15. utân Mauthausen foglya!),

hogy "amatôr" môdon politizâltak, és még Barcza Gyôrgy kôvetunk is
meg merte kockâztatni megâllapitâsét ("hôsiességéhez mérten" természetesen mâr a kûlfoldôn!), hogy Horthy "politikailag korlâtolt volt!"
(12). Ezt a megâllapitâsét egy esetben szinte még el is tudnâm
fogadni: hogy Barczàt - sajnos -, kôvetnek nevezte ki.
A tovâbbiakban pedig vizsgâljuk meg Sipos ùr szaklaikusi véleményét az otrantôi zérrôl. Tudôsunk ugyanis abbôl a célbôl, hogy
Horthy érdemeit lecsôkkentse, hamar a zârrôl is folényesen és lebecsmérlôen nyilatkozik. Azt iija, hogy "a zér ônmagâban nem volt kiilônôsebben hatékony, mert az egész hâborù alatt, becslés szerint, legfeljebb hat bùvârhajô esett âldozatul". - Ezzel szemben a valôsâg az,
hogy nem a zâr volt "nem kùlônôsebben hatékony", hanem az âldozatok alacsony szâma parancsnokaink kivélô szaktudâsât, vakmerô
bâtorsâgât és legénységiink remek tengerész-mivoltât bizonyitja,
amelynek segitségével a zârat ât tudtâk tômi. (Nem pedig "feltômi",
nem volt az keménytojâs vagy pénzszekrény - amint a szerzô iija!) A
zâr egyetlen célja az volt, hogy a Cattaroban âllomâsozô osztrâkmagyar és német szôvetséges tengeralattjârôknak a Fôldkôzi-tengerre
kilutâsât megakadâlyozza. A német tengerészet 1915-ben kezdte el a
Nagy-Britannia elleni tengeralattjârô hâborùt. Ennek célja az volt,
hogy Nagy-Britanniât minden utânpôtlâstôl elvâgja. Ezt a német
tengerészeti vezérkar 1917-tôl korlâtlan tengeralattjârô hâborùvâ
jelentette ki, amelyben minden Nagy-Britanniâba tartô hajôt
figyelmeztetés nélkiil el kell sullyeszteni. Az otrantôi zâr NagyBritannia egyik fô életerében, a Fôldkôzi-tengerben Szuezen ât India
felé vezetô ùtvonalat volt hivatva védeni. A zâr fontossâgât mâr az is
mutatja, hogy haditengerészetiink vezetôsége annak megsemmisitését
legfontosabb feladatânak tekintette. Ennek értelmében a zâr ellen tôbb
akciô kôvetkezett.

Az otrantôi zar legjobb leîrâsat Csonkaréti adja (3/95 kovJ.Ellen-

ségeinknek az értékelésére és egyben a zâr fontossâgéra is jellemzô,
hogy annak tôkéletesitése érdekében négy tengemagyi értekezletet
tartottak: 1915. XI-II. 9-ig Pârizsban, 1916. III. 2-tôl 9-ig Maltân,
1916 ôszén Torontôban. Ezeken dôntôtték el, hogy a zârgôzôsôknek
15 tmf. (kb. 28 km) szélességben kell ôrizniiik a szorost. Ettôl északra
22 felfegyverzett hajô és 18 olasz torpedônaszâd, ettôl délre hasonlô
erônek kell ôrkôdnie. Brindisibôl, Valonâbôl, Otrantôbôl és Korfubôl
olasz és francia repiilôk tartottak àllandô tengeri megfigyelést. A zâr
rendkiviili fontossâgât mâr csak az a tény is mutatja, hogy annak

parancsnoksâgât egy brit tengemagyra, Heneagerabiztâk. 1917.1. 21tôl 24-ig a "Courbet" csatahajôn tartottak meg a negyedik tengemagyi
konferenciât. Ezen hatâroztâk el, hogy a zâr mélységét 50 méterre kell
mélyiteni és a zârat 80 tmf-re (kb. 150 km-re) kell kiszélesiteni. Az
ôriâsi mûszaki épitménynek a rôgzitésésre 100 horgonyra volt sziikség
és azt 400 (!) bôja tartotta a helyén. A zâr nyugati végén 10
torpedôrombolô, keleti végén ugyanannyi torpedônaszâd ôrkôdôtt.
Mindezek mellett még kettô darab, léggômbbel felszerelt fïgyelô
gôzôs, a déli oldalon pedig szâmos tengeralattjârô-vadâsz tartott
âllandô szolgâlatot.

Igy nézett ki tehât a Sipos ûr âltal "nem kiilônôsebben hatékony"nak emlitett zâr, amelyre tôbb, mint 102 hadihajô vigyâzott. Még a
laikusok is lâthatjâk ezekbôl, hogy ez a zâr milyen ôriâsi akadâlyt
jelentett a tengeralattjârôk részére (3/95 kôv.).

Mint mindegyik hadi vâllalkozâsât, az otrantôi zâr âttôrésének a

lehetôségét is Horthy maga kezdeményezte. Elképzelését Konek Emil
sorhajôkapitâny, a cirkâlôflotta vezérkari fônôke dolgozta ki részleteiben. Az igy bemutatott tervet Hansa parancsnoklô tengeraagy vâlto-

zatlanul elfogadta. A terv végrehajtâsâra a Ô.H. "Novara" Ô.H.
"Helgoland" és Ô.H. "Saida" cirkâlôkat, az Ô.H. "Csepel" és Ô.H.
"Balaton" torpedôrombolôkat bocsâtotta Horthy Miklôs sorhajôkapi
tâny parancsnoksâga alâ.

A csoport indulâsa elôtt Konek szerint "elsôrendûen leleményes
ôtlete" volt Horthynak, hogy a hârom cirkâlô fôârbocât szâlârbocra

cserélték ki, mert az igy elôâllott hajôâmyképet kônnyen ôssze lehetett
téveszteni az antant ùj vezérrombolôinak az ârayképével. (Az ûgyes

cselnek ôriâsi haszna késôbb remekûl beigazolôdott.) (A késôi
szemlélô ezt a "taktikai cselt" Horthy ôsi magyar szârmazâsâbôl

eredôen az ôsi magyar hadmûveletek cselvetésének tengeri, modem
alakjaként tekinti.) A gondolatmenet kettôs értékû volt: ha kisebb
egységekkel talâlkoznânak, ez az ellenség mindenképpen igyekeznék
elmenekiilni. Ha viszont tùlerôvel, az lebecsûlné a mi erônket és ez

csak a mi elônyiinket szolgâlnâ. A bekôvetkezett ôrâkig tartô ùtkôzet is
bizonyitja, hogy Acton tengemagy tényleg feltilt Horthy ôtletének,
mert az ôsszecsapâskor a mi cirkâlôinkat rombolônak tartva, azokat
mâr csak akkor ismerhette fel, amikor lobogôs hajôja, a "Dartmouth"
mâr egypâr sùlyos talélatot kapott. A vâllalkozas végrehajtâsâhoz a
cirkâlôflotta paancsnoksâga részletes utasitést adott ki a cirkâlôkra, a
jelentésekre, a biztcsitâsra, a rombolôkra, a tengeralaltjârôkra és a
tâmogatâsra vonatkozôan. Ebben a tengeralattjàrôk parancsol kaptak,

hogy lehetôleg sokat, a cirkâlôk pedig keveset ràdiôzzanak, hogy az
ellenség ne tudja betâjolni hajôink helyzetét.
1917. mâjus 14-én fiitott ki a cirkâlôink tàjékoztatasâra megfïgyelést végzô "Csepel" és "Balaton" rombolô 18 h 20 m-kor
Cattarobôl. Déli ùtirânyban haladva mâjus 15-én 3 h-kor egy Sta
Maria die Leuca irânyâban haladô hajôkisérettel talâlkoztak. Ez az
olasz "Borea" rombolôbôl és hârom gôzôsbôl, a "Carroccio", "Veritâ"

és a "Bersaglieri" gôzôsôkbôl âllott. A "Csepel" 1000 m-rôl nyitotta
meg a ttizet a "Borea" ellen. Mâr a mâsodik grânâtja széttépte a
hajôgép fogôzvezetékét. A rombolô fekve maradt. Ezalatt a "Balaton"
elsô grânâtja lângba boritotta a "Carroccio"-t. A kôvetkezôkben a mi
két rombolônk egyesitett tûzében a "Borea" kazânjai is telitalâlatot
kaptak. Mivel sorsa beteljesedettnek lâtszott, mindkét rombolônk a
"Veritâ"-t tâmadta

meg.

Ez

is

sùlyos

kârokat

szenvedett.

A

"Bersaglieri"-nek sùlyos sériilései ellenére is sikeriilt elmenekûlnie. A
"Borea" 5 h 30 m-kor elsullyedt.

A "Csepel" és "Balaton" Valona irânyâban haladt tovâbb, majd azt
elhagyva Saseononâl mâr észlelték az ellenség hajôinak a fustjét.
Irmen 15 tmf-re Ny felé érték el a cirkâlôk talâlkozâsi pontjât. Onnan
25 csomôval tovâbbfolytatva ùtjukat Brindisi felé haladtak, annak

megâllapitâsa céljâbôl, hogy vannak-e ott ellenséges hajôegységek. 7 h
15 m-kor DNy-rôl ârboccsùcsok és hârom cirkâlôkémény tùnt fel: A
brit "Darthmouth" és "Bristol" cirkâlôk, meg az olasz "Aquila",
mellettiik pedig az olasz "Antonio Mosto", "Rosalino Pilo", "Simone
Schiaffino" és az "Acerbi" rombolôk. Acton Alfredo olasz ellenten-

gemagy lobogôja a "Darthmouth" cirkâlôn lengett. Rombolôink az
ellenség kôzeledtét nyomban jelentették râdiôn a "Novarâ"-nak, majd

29 csoinôval Dulcignora vettek irânyt. A rombolôinkat elérô olasz
"Aquila" 8 h 15 m-kor nyitotta meg ellenunk a tûzet, amit a mieink
900-1100 m-rôl viszonoztak. A "Csepel" egy lôvése az "Aquila"
kazânhâzâban robbant. A kazânok kiestek, a hajô fekve maradt. Két
rombolônk ezutân 9 h-kor elérte Kap Pali-t.

A "Darthmouth" és a "Bristol" gyorsan KÉK irânyba fordultak,
hogy elvâgjâk rombolôink ùtjât. A "Simone Schiaffino" és az "Antonio
Mosto" Kap Pali felé, az "Acerbi" és a "Rosalino Pilo" pedig Kap
Rodoni felé vettek irânyt. Rombolôink elérték mindezek ellenére

Durazzo védôvezetét, partiiitegeink ttize pedig elzavarta az ellenséges
iildôzô hajôkat.

Lâssuk most ezek utân, hogy mi tôrtént a "Novara" csoporttal,
miutân parancs szerint mâjus 14-én 19 h 45 m-kor kifutottak Cattaro-

bôl. A cirkâlôk mâjus 15-én reggel a kapott parancs szerint szétvâltak.
Hâla ârbocaik megvâltoztatâsânak, a zârhajôk rései kôzôtt felismerés

nélkùl âthaladva, D-rôl É-i irânyba kanyarodva nyitottâk meg tiiziiket
a zârgôzôsôk ellen. A tiizet elôszôr 800 m-rôl a "Helgoland" nyitotta
meg. A cirkâlôk 14 zârgôzôst sùllyesztettek el és hârmat sùlyosan
megrongâltak. A zârhajôk személyzetébôl 50 fô elesett és a mieink 72
foglyot ejtettek.

A "Novara" csoport az egyesulés utân 7 h-kor vette fel az elsô
érintkezést az ellenséggel, mégpedig az olasz "Carlo Mirabello" felderitôvel és hârom francia rombolôval, nevezetesen a "Commandant
Rivière", "Bisson" és "Cimiterre"-vel. Rôvid, mindkét félre eredmény-

telen tûzharc utân ezek hâtramaradtak és cirkâlôcsoportunkat kb. 8000
m tâvolsâgban nyomdokvonalban kôvették. Punto d'Ostro irânyâban

haladva cirkâlôink kb. 8 és 9 ôra kôzôtt ellenséges repûlôtâmadâsokat
kaptak. Ezalatt kârosodâst nem szenvedtek el. Egyedul a "Helgoland"
kormânylapâtjân lazult meg néhâny szegecs. 8 h 45 m-kor tâvoli
fustoszlopokat észleltek és ekkor Horthy csoportparancsnok Cattaroban a "Sankt Georg" csatacirkâlôra, a megbeszélés szerint a
kôvetkezô râdiôtâviratot kiildte: "8 h 50 m sajât egységeink a 607
mezôben, valôdi ùtirâny 25 fok, 25 csomô. Elôttunk ellenséges

cirkâlôk a szemhatâr alatt. A kifiitâs eredménnyel kecsegtet". Ekkor
Horthy egyenesen az ellenségre vett ùtirânyt.
Az ellenség, a "Darthmouth" és "Bristol" cirkâlôk, valamint az

"Antonio Mosto" és az "Acerbi" 15 cm-es âgyuikkal 10.000 m-rôl

nyitottâk meg a tiizet. Mivel a mi cirkâlôinknak a 10 cm-es âgyui ilyen
messzire mâr alig vagy nem tudtak hordani, Horthy a tengeri hadviselés tôrténetében eiôszôr kôdôt fejlesztetett. Ennek védelme alôl
kiflitva - szâmitâsa jôl bevâlt - az ellenséget mâr csak 4500 m-re
talâlta maga elôtt. A nyomdokvonalban fulô cirkalôink sorrendje most
igy alakult: "Novara", "Saida", "Helgoland". Az addig a cirkâlôink
nyomdokvonalâban haladô "Carlo Mirabello" csoport is hajôink hâtféloldalâra tort elô, aminek kôvetkeztében a cirkâlôknak egyszerre két
oldalra kellett tûzelniûk. Igy fejlôdôtt kl a kb. 300 fok ùtiranynâl egy
pârhuzamos tûzérségi pârbaj. A mi 10 cm-es tiizérségûnk hatâsât az
ellenség 15 cm-es tiizérségének a hatésa messze felùlmùlta. A elsô
talâlatot a "Helgoland" orra kapta. Egy tengerésze hôsi halâlt hait. A
tengeri hadâszat elveinek megfelelôen az ellenség a "Novara" parancsnoki hidjâra irânyitotta ôssztùzét. A parancsnoki hidnak a talâlata
kôvetkeztében azonnyomban elesett Szubohts Robert 1. tiszt-korvettkapitâny. Az ezenkôzben megjelent repûlôink bombâzâsânak hatâsâra
az ellenséges hajôk kénytelenek voltak vâltakozô ùtirânnyal, cikkcakkban fiitni, és ennek kôvetkeztében tuzelésiik az elôzôkhôz képest
kissé eredménytelenebb lett. Egy mâsik grânâttalâlat, amely a hid

môgôtt robbant, sùlyosan megsebesitette Horthy sorhajôkapitânyt. Dr.
Arbesser sorhajôorvos szerint odaérkezésekor Horthy mâr egy
vértôcsâban fekiidt, arca és kezei a lôportôl feketék, nadrâgja félig
elégett és rongyokkâ szakadt, mindkét alszârât szétmarcangoltâk a
grânâtszilânkok, ruhâja még parâzslott. Miutân a megszenesedett
rongyokat is eltâvolitotta, Horthy magâhoz tért. De nyomban elhâritotta a morfium adâsât, mert mint mondta: "Semmi morfium! Ezt még
éber eszmélettel akarom végigcsinâlni". Az iitkôzetet hordâgyon
tovâbb vezette.

10 h 30 m-kor a "Novara" kazânhâza telitalâlatot kapott, 10 perc
mùlva a cirkâlô fekve maradt. A két mâsik cirkâlô ekkor tiizével a

"Novarâ"-t akarta védeni és azt fôleg a "Darthmouth"-ra irânyitotta. A
rendkivtil sùlyos helyzetben a "Saida"-nak sikeriilt a "Novarâ"-t
vontâba venni. Mindenki ôriâsi meglepetésére az ellenség hirtelen
irânyt vâltoztatott, dél felé fordult és elhagyta a csatateret. Ekkor
tiintek fel az Acton âltal mâr korâbban odarendelt segéderôk: a
"Marsala", "Carlo Alberto Racchio", "Impavido", "Indonito" és az
"Indisidioso" rombolôk. Ekkor kb. 8800-9000 m-rôl ismét megindult a
tûzpârbaj. A "Carlo Alberto Racchio" még megkisérelt 7500 m-rôl egy

egyéni tâmadâst, ez azonban cirkâlôink heves tiizelése kôvetkeztében
ôsszeomlott. Mivel pedig ekkor mâr északrôl feltiintek a Hansa ellen-

tengemagy parancsnoksâga alatt allô hajôink, a "Sankt Georg"
pâncélos cirkâlô, a "Tâtra", "Warasdiner" rombolôk és a Tb.84",
Tb.88", "Tb.99" és Tb. 100" torpedônaszâdok, velùk egyesult Horthy
hajôcsoportja 12 h 25 m-kor. Cattaroi ùtirânyt vettek fel, aliova a
torpedônaszâdok ôrkôdése kôzepette meg is érkeztek.

Az antant lôvegekkel, azaz 13 db. 15.2 cm-es, 9 db. 12 cm-es, 38
db. 10 cm-es és 52 db. 7 cm-es, ôsszesen tehât 112 lôvegével szemben
ôsszesen 30 db, azaz 27 db. 10 cm-es és 3 db. 7 cm-es osztrâk-magyar

lôveg âllott szemben. A Horthy vezette "Novara" csoport tehât durvân
legalâbb hâromszoros tùlerôvel szemben tudott gyôzni! (Martiny
ôsszeâlHtâsa)

Megemlîtendônek véljiik, hogy:

Ô.H. "Novara" parancsnoka: nagybànyai Horthy Miklôs sorhajôkapitâny,

Ô.H. "Helgoland" parancsnoka: Erich Heyssler sorhajôkapitâny,
Ô.H. "Saida" parancsnoka: lovag Ferdinand Purschka,
"Csepel" parancsnoka: herceg Johannes von und zu Lichtenstein

fregattkapitâny,
"Balaton" parancsnoka: Morin Franz korvettkapitâny volt.
Miutân lâttuk a nagyvonalakban lelrt csata lefolyâsât, érdemes
elolvasnunk Konek Emil altengemagynak - késôbb az osztrâk-magyar

haditengerészet tengemagyi tôrzskari fonôkének - a csatâra vonatkozô
analizisét. Eszerint a kodbôl kibukkanâs utân 4500 méterrôl sikeriilt

Horthy szâmitâsânak megfelelôen tôbb érzékeny talâlatot elhelyezni a
"Sarthinouth"-on. Ezek Acton harci kedvét rôgtôn lehûtôtték. Horthy
âllandôan tâmadô magatartâsa defenzivâba szorltotta ôt. Mivel Horthy

Igy jârt el, mintha ô lenne az erôsebb és taktikailag a "doser action"-t,
a gyengébbnek legjobban megfelelô harcmodort vâlasztotta. Pedig
anélkul, hogy bârmilyen elitélô kritikât is jogosan kaphatott volna, a
hâromszoros tùlerôre tekintettel a "Novara" és a "Helgoland" 32 tmf-es
(kb. 59/Ô) sebességével a csatateret a lassùbb "Saida" felâldozâsâval

nyugodtan elhagyhatta volna. - Konek szerint azzal a lélektani
jelenséggel âllunk szemben, amit a tôrténelemben mindig észleltink,
amelyben a gyengébb haderôk vezére akarta a harcot felvenni - és
gyôzôtt! Horthy ellenfelét nem ismerte, Actonnak még a nevét sem
tudta, de erôsebbnek érezte magât, gyôzni akart, és gyôzôtt!

Bâmuini valô Sipos ùmak, a laikusnak a hihetetlen merészsége,

hogy mint szârazfôldi személy egy javakorbeli

tengemagyrôl

véleményt - és még hozzâ milyen véleményt! - mert Acton
tengemagyrôl mondani! "Tétovân" és "tùlzott ôvatossâggal" vezette

hajôit... parancsâra hajôi sietôsen tâvoztak... Pedig még egy ôrâba
beletelt voina, amig az osztrâk-magyar erôsltés odaér... elinalt a sajât
diadala elôl... Persze, a dolog nem egészen igy ail, amint azt az

îrôasztalnâl egy laikus elképzeli. Elsôsorban is az a bizonyos "elinalâs"
nem is volt olyan nagyon sietôs, mert "néhâny felcsapô és ôsszeomlô

vîzoszlop még jelt adott az utolsô ellenséges grânâtbecsapôdàsokrôl" iija Horthy és tovâbb: "Acton tùlségosan nagynak tartotta a
kockâzatot, hogy harcot kezdjen a veluk szemben fôlényben levô
pâncélos cirkâlôinkkal"... - Bizony, ezek fôlényben voltak, mert a
"Sankt Georg" cirkâlônak 2 db. 24 cm-es, 5 db. 19 cm-es és 4 db. 15
cm-es âgyùja volt a "Darthmouth" ôsszesen 8 db. 15.2 cm-es âgyùjâval
szemben. Konek megâllapitâsa tehât râ is vonatkozhatik, hogy a

folényre tekintettel nyugodtan elhagyhatta a csatateret anélkûl, hogy
bârmilyen elitélô kritikât is lehetne ellene fethozni. Ha a cikkirô
utânaszâmolt volna, rôgtôn râjôtt volna, hogy nem egy ôrânak, hanem

csak 10 percnek kellett volna eltelnie, amig pâncélos cirkâlônk az elsô
lôvést leadhatta volna! Sipos ùr kritikâja Acton tengemagyrôl tehât

teljesen megfelel egy laikus helytelen megitélésének.
*

*

*

Téijunk vissza most az iitkôzethez. Ennek egyenlege: sùlyosan
megsériilt a "Darthmouth". A tovâbbi harcokban mâr nem vehetett
részt. Elsiillyedt a "Borea" rombolô, a "Carmccio" és a "Veritâ" gôzôs,
a "Boutefeu" francia rombolô. Elesett 17 és megsebesûlt 24 fô. A mi

oldalunkon megsériilt a "Novara", de egy hét mùlva mâr ismét

harcképes volt. Elesett 14 és megsebesûlt 31 fô. Az ôriâsi anyagi
âldozattal megszerkesztett otrantôi zâr pedig - a vâllalkozâs céljânak

megfelelôen - hosszù idôre hasznâlhatatlannâ vâlt, tengeralattjârôink
szabadon mehettek ki a Fôldkôzi-tengerre.
Zârôkôvetkeztetésként meg kell âllapitanunk, hogy Sipos ùr feltett

kérdései megalapozatlanok, megâllapitâsai helytelenek és nem méltôk
egy akadémikushoz, mert
1. Amint a leirtakbôl lâthatô, a zâr rendkiviil fontos volt a hâborùt

hajszâl hijân eldôntô tengeralattjârô harc eredményessége miatt.

2. Kiépîtésére jellemzô, hogy
a) kiépitése érdekében négy tengemagyi értekezletet kellett
tartani,

b) parancsnoksâgàt egy tengemagyra bîztàk,

c) épségére 102-nél tôbb hadihajô és repiilôgép vigyézott.

3. Teljesen téves a cikkirô megâllapîtâsa, és semmi mâst nem
céloz, mint Horthy érdemeinek kisebbitését, hogy a két rombolô tevékenysége elkiilônithetô a vâllalkozâstôl. Ebben feladatunk a felderités,
megfigyelés és tâjékoztatâs volt. Ekôzben elért bâtor helytâllâsuk

természetesen dicsôségiikre szolgâl és éppen kôtelezô feladatuk kivâlô
ellâtâsât jelenti.

4. Ugyancsak téves a cikkirô megâllapîtâsa, hogy a zâr megsemmisitése nem hatott a tengeri hâborù sorsâra. A zâr megsemmisitése

nagy mértékben emelte a Nagy-Britanniât hajszâl hijân ôsszeroppantô
tengeralattjârô harc sikerét. A bekôvetkezô katasztrôfâbôl csak az USA

erkôlcstelen beavatkozâsa mentette meg. (Lâsd a "Lusitania" esetet!)
5. Nem ismeretes olyan szakvélemény, amely az ûtkôzetet
nagyobb jelentôségûnek ismerte volna el a kormânyzôvâ vâlasztâs
utân, mint azelôtt.

6. Horthy Miklôs sorhajôkapitâny bâtorsâgânak, hôsiességének és
ônfelâldozâsânak elbirâlâsa tekintetében dôntô, hogy

a) a vâllalkozâst ônmaga kezdeményezte,
b) hôsi bârorsâga kifejezéseként hâromszoros tùlerôvel feltûnô ellenséget meg sem kisérelte elkeriilni,
c) a felbukkanô ellenségnek egyenesen nekiment,

d) hogy az ellenséghez kôzelebb keriiljôn, még a tengeri hadviselésben elôszôr (!) kôdôt is fejlesztett, holott kôzismert, hogy az

ellenség mindig a parancsnoki hidra kôzpontositja tiizét a parancsnoksâg megsemmisitése céljâbôl.

e) Nem igényel kiilônôsebb magyarâzatot, hogy egy kôzvetlen
kôzeli grânâtrobbanâs kôvetkeztében bekôvetkezett sùlyos sebesulés,
megégés, fél fiilre megsiiketulés, lyddit gâzmérgezés és eszméletvesztés utân a magâhoz téritett hogyan érezheti magât. Horthy
mindezek utân - részben még kâbultan és vérvesztesége miatt gyengén
- nem csak ismét âtvette hajôcsoportjânak vezetését, hanem azt még
gyôzelemre is vezette. A tengeri hâborùk tôrténetében egyetlen

hasonlô esetrôl tudunk: az abukiri csatâban a "Tonnant" sorhajô

parancsnoka, Dupetit Thouars hasonlô sùlyos scbesulcs utân tovâbb
vezette hajôjât.

f) Hôsiességének tàrgyilagos elismerése a Maria Terézia
Rend kâptalanja âltal neki adomânyozott rendi iovagkereszl.
g) Hôsiességének kûlôn bizonyitéka humanitasa; nem tôrôdve
azzal, hogy a hajôtôrôttek mentése âltal sok és értékes idôt veszit el,
vâllalta, hogy a készenlétben âllô ellenséges és tùlerôbn levô hadihajôk
elérhetik ôt és megsemniisithetik!

h) Sipos ùr nincsen tisztâban azzal, hogy a hôsiesség megitéléséhez egyâltalân nem sziikséges a hâborù sorsât eldôntô vâllalkozâs, sem a haditény kulônleges nagysâga. Haditengerészetùnk Maria
Terézia Renddel kitiintetett tisztjei kôziil pl. lovag Georg von Trapp,
vagy Rudolf Sinfule egy-egy cirkâlô elsullyesztése utân kaptâk meg a
rend lovagkeresztjét.

7. Sipos ùr megâllapitâsa, hogy "a kormânyzô hadikitiintetései
nem adnak kellô indokot erre" (ti. hogy Horthynak helye legyen a 100
legnagyobb magyar hôs kôzôtt), voltak még Horthynàl szebben
dekorâlt katonâk is. Megâllapitâsa csupân akkor âllhatnâ meg a helyét,
ha lenne olyan kittintetett magyar, aki a Mâria Terézia Rend lovag
keresztjét kétszer kapta volna meg. Ez is csak annyit jelentene, hogy
az a hôs az elsô helyen âllna a tôbbi hasonlô kitiintetett elôtt.

Zârôkôvetkeztetésùnket azzal fejezziik be, hogy tôkéletesen egyetértiink leghatalmasabb ellenségiinknek, az USA-nak 1933-1941 években Budapesten akkreditâlt nagykôvetének, Montgomerynek Horthyra
vonatkozô megâllapitâsâval; "...nagyon is jô esze volt...erôs haza-

fiassâg, becsûletesség és tisztesség Jellemezte", tovâbbâ "Ez a vilâg
jobb és tiszteségesebb hely lenne, ha az angol nyelvû nemzetek vezetôi
csak egy kis részét mutatnâk annak a bâtorsâgnak, amelyrôl Horthy
tanùsâgot tett, amikor meg nem alkuvô szavakkal ismertette
Magyarorszâg vâdjait Németorszâggal szemben", tovâbbâ Magyarorszâg sziget lett a szovjet tengerben, miutân oâzis volt Hitler
sivatagâban..."

Ezekutàn pedig megjegyezheti mindenki, hogy hazânkban,
Magyarorszàgon, mi magyarok (akiknek Trianon nagyon fàj) kit
tartunk legnagyobb hôseinknek és kit nem, az a vilàgon egyediil és
kizârôlagosan mirânk tartozik és senki mâsra!

Cûth Jànos (Toronto, Ont., Kanada);

A KGB KISKÂTÉJA
A kôvetkezô szôveg Lengyelorszâgbôl szarmazik. Az eredeti,
orosz nyelvû verziôt Boleslaw Bierut, egykori lengyel kôztârsasâgi
elnôk dolgozôszobéjânak pâncélszekrényében talâltâk meg. Az iras
azokat az "irânyvonalakat" tartalmazza, amelyeket a KGB Moszkvâban székelô centruma dolgozott ki Varsôban mûkôdô sejtje szâmâra.
Mivel nyilvânvalô, hogy a leigàzàs, kifosztâs és megnyomoritâs ôrdôgi

elvei és môdszerei minden megszâlltorszàgra érvényesek voltak, némi
helyi specialitâssal kiegészitve, az eredeti 45 irânyelvbôl ezùttal a
legjellemzôbbeket adjuk kôzre:
Moszkva, 2.6.1947.

(Szigorùan titkos)
K.A.A/CCII3

Utasitàs NK/003/47.

1. Meg kell gyorsitani azon bennszalôttek likvidàlàsàt, akik a
Lengyel Szocialista Pârttal, az interbrigadistâkkal, a hazai hadsereggel, a parasztzâszlôaljakkal és mâs târsasâgokkal, szervezetekkel
âllnak kapcsolatban, amelyek nem a mi kezdeményezésiink folytân
keletkeztek. Ennek az ûgynek az érdekében ki kell hasznâlni a
fegyveres ellenzék jelenlétét.

2. Ûgyelni kell arra, hogy minden fegyveres akciôban azok a
katonâk vegyenek részt, akik a Kosciuszko-hadseregbe (a Szovjetuniô
teriiletén, a Vôrôs Hadsereg oldalân harcolô lengyel hadsereg - C.J.)
valô belépésuk elôtt orszégunk teriiletén tartôzkodtak, és elérni teljes
megsemmisitésUket. (Hogy ne legyen élô tanùja annak, ami a dicsô
Szovjetuniôban lejâtszôdott - C.J.)

3. Meg kell gyorsitani az ôsszes part egy szervezetben tôrténô
egyesitését, ûgyelve arra, hogy minden kulcsszerep olyan embereknek
jusson, akik kiilônleges osztâlyunk szolgàlatâban âllnak.
4. Egyesiteni kell az ôsszes ifjùsâgi szervezetet, és a jârâsi veze-

tôktôl felfelé, a vezetô helyekre kiilônleges szolgâlatunk âltal jôvâhagyott embereket kell helyezni. Még a végsô egyesités elôtt likvidàlni
kell a cserkészmozgalom ismert vezetôit.
5. Elintézni, hogy az âllami alkalmazottak - a biztonsâgi szer-

veket és a bânyaipart kivéve - alacsonyfizetèst kapjanak.

6. Minden kormânyszervbe, valamint az uzemek tobbségébe
kiilônleges szolgâlatunkkal egyiitlmûkôdô egyéneket kell beépiteni a
helyi kôzigazgatâsi szervek tudta nélkiil.

7. Nyomâst kell gyakorolni a bennsziilôtt hivatalokra, hogy azon
személyek, akik foldet, parcellât, telket szereznek, ne arrôl kapjanak
papirt, hogy tulajdonosok, hanem arrôl, hogy azt kiutalték.
8. A paraszti magângazdâlkodâssal szemben olyan politikât kell
folytatni, hogy a magângazdâlkodâs râfizetéses legyen, esetleg minimâlis haszonnal jârhasson. Ezutân pedig el kell kezdeni vidéken a
kollektivizâlâst. Amennyiben nagyobb ellenâllés kelelkezik, csôkkenteni kell a termelôeszkôzôk kiosztését és nôvelni az àllami beszolgâltatasi kôtelezettségek kvôtâit.

9. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a hatârozatok és
rendeletek, legyenek azok jogi, gazdasâgi vagy szervezeti jellegûek,
kellôképpen pontatlanok legyenek.

10. Mindent el kell kôvetni, hogy az egyes ûgyek târgyalàsâval
egyszerre tôbb komissziô, hivatal és intézmény foglalkozzék, de
egyikiik sem hozhat hatérozatot, mielôtt a tôbbiekkcl nem konzultâlt...
Kivételt képeznek a bânyaipart érintô iigyek.

11. A szakszervezetek nem szegiilhetnek ellen az igazgatôsàg
utasitâsainak. A szakszervezeteket mâs feladattal kell ellâtni, ùgymint
a vâllalati udiiltetések szervezése, kulturâlis és szôrakoztatô programok rendezése, a politikai vezetés hatârozatainak és nézeteinek
igazolàsa.

12. Megflgyelés alatt kell tartani minden tudomânyos kutatôintézetet és laboratôriumot.

13. Nagy figyelmet kell szentelni a feltalâlôknak és ùjitôknak,
fejleszteni és tâmogatni kell tevékenységiiket, de minden egyes talâlmânyt kôvetkezetesen fel kell jegyezni, a jelentés pedig a kôzpontba
kiildendô. Csak azon talâlmânyok megvalôsitésâhoz szabad hozzâ-

jârulni, amelyek a bânyaiparban hasznosithatôk. (Az orszâg nyersanyagkészletének kifosztasa volt a cél, a termékek minôségi javitasa
azonban tilos volt a "bennsziilôttek" szâmâra. - C.J.) Nem valôsit-

hatôk meg azok a talâlmânyok, melyek a termelés nôvelését, ezzel
pârhuzamosan a nyersanyagtermelés és nyersanyagbânyâszat visszaesését eredményeznék. Ha egy talâlmâny mâr ismertté vâlt, meg kell
szervezni annak ktilfôldôn tôrténô eladâsât. A talâlmâny értékérôl és
leirâsârôl szôlô dokumentumok kôzlése megengedhetetlen.

14. Az egyes szâllîtmânyok menetrendjében zavarokat kell elôidézni.

15. Az ùjjâépitett vàrosok és az ùj lakôtelepek lakâsaiban nem
lehetnek tôbblethelyiségek, amelyekben hosszabb idôre hâziâllatot
lehetne tartani vagy nagyobb mennyiségû élelmiszer-tartalékokat
felhalmozni.

16. A magântulajdonban levô termelô vâllalatok és az iparosok
csak olyan alapanyagot és berendezést kaphatnak, amelyek meggâtoljâk a jô minôségû âruk elôàllitàsàt. Ezen termékek ârai magasabbak
legyenek, mint az àllami vâllalatok hasonlô termékei.
17. Elô kell idézni a hivatali adminisztrâciô minden szinten

tôrténô maximâlis terebélyesedését.

18. Kiilônleges figyelmet kell szentelni az egyhâzaknak. A kulturâlis nevelô munkât ùgy kell irânyîtani, hogy âltalânos ellenszenv
alakuljon ki az egyhâzakkal szemben. Figyelni és ellenôrizni kell az
egyhâzi nyomdékat, levéltârakat, a prédikâciôkat, az énekeket, a
vallâsoktatâs tartalmât, de még a temetési szertartâsokat is.
19. Az alap-, illetve a szakiskolâkbôl, de kulônôsen a kôzép- és
foiskolâkbôl el kell tâvolitani azokat a tanitôkat, akik kôztekintélynek

és népszerûségnek ôrvendenek. Helyiiket kinevezett emberekkel kell
betôlteni. Korlâtozni kell a forrâsmunkâk kiadâsât, beszuntetni a latin

és ôgôrôg nyelv, az âltalânos filozôfia, a logika és a genetika oktatâsât.
A tôrténelem oktatâsâban nem szabad megemliteni, hogy melyik
uralkodô szolgâlta az orszâg javât, hanem minduntalan râ kell mutatni
a kirâlyok zsarnoksâgâra és az elnyomott nép harcâra.

20. Ha létrejôn egy olyan jellegû szervezet, amelyik szorgalmaznâ
a hivatalos vezetés tevékenységének az ellenôrzését, azonnal be kell
inditani ellene a nacionalizmus és sovinizmus vâdjâval egy râgalomhadjâratot. Ezt a kôvetkezôképpen kell csinâlni: emlékhelyeink meggyalâzâsât, temetôink rongâlâsât, nemzetiink és kultùrânk befeketitését

hirdetô, a velunk kôtôtt egyezmények értelmét kétségbe vonô rôplapokat kell kiadni.

21. Gondoskodni kell a hidak, utak és ôsszekôtô hâlôzat kiépité-

sérôl és felùjitâsârôl, hogy egy sziikséges katonai intervenciô esetén
gyorsan és minden oldalrôl elérhetô legyen az ellenâllâs szinhelye
vagy az ellenzéki erôk ôsszpontositâsânak helye.

22. Oda kell figyelni arra, hogy az ellenzék képviselôit lecsukjàk.
Meg kell dolgozni azokat az ellenzékieket, akik a bennszûlôtt lakosség
tekintélyét élvezik.
23. A munkahelyeken gondoskodni kell a vezetô szakemberek
levàltâsârôl, és a legkisebb szakértelemmel rendelkezô, iskolâzatlan
munkésokkal kell helyettesiteni ôket.

24. Meg kell szervezni, hogy a fôiskolâkra a legalacsonyabb
târsadalmi rétegbôl szârmazôk keriiljenek, akiknek nem érdekûk
szakértelmuk nôvelése, csupân a diploma megszerzése!

Soha nem irtam még olyan anyagot, amelyhez annyira szerettem
volna kommenntârt fuzni, mint ehhez. Egyùttal viszont soha nem
éreztem olyannyira fôlôslegesnek a kommentârt, mint ebben az

esetben... Mindenesetre jô lenne végre tudatositani a fentebbieket, még
mielôtt kijelentenénk, hogy "akkor azért mégiscsak jô volt...", 5 mielôtt
a szvazôurnàk elé jàrulnànk, bàrsonyszékhez juttatva hôhérainkat, és
azok utôdait. Nem is beszélve azokrôl, akik azôta tovàbb finomitottàk
a fentebbi elveket, s kiegészitették azokat sokkal alattomosabban hatô,

gyilkosmôdszerekkel. —Ne tévesszen meg benniinket a cégtàbla!

Majlâth-Âbray Âgnes (Ausztrâlia);
EMLÉKEZTETÔ
A kilencvenes évek elejének Szent Korona cimii lapja és a

Kanadai Magyar Élet ôt éwel ezelôtt megjelentette annak a titkos
megàllapodàsnak a szôvegét, amely az ùgynevezett "Rôzsadombi
Tizenhârmak" kôzôtt jôtt létre. Akkoriban a hir valôdisàgât tôbben
kétségbe vontàk. Ennyi idô elteltével érdemes ùjra elolvasni az 1992ben irottakat.

Miôta 1991 Jùniusâban a szovjet hadsereg elhagyta Magyaror-

szâgot és miôta âllitôlag szabadon vàlasztott demokratikus kormânya
van a Magyar Kôztârsasâgnak, szinte naponta vetôdik fel a kérdés - a
nyugaton élô magyarok kôrében -, hogy a mai magyar kormâny miért
nem képviseli a magyarsâg érdekeit?
Az erdélyi magyarsâg kétségbeesett helyzete, a felvidéki magyar
sâg terrorizâlâsa, a délvidéki magyarsâg magâra hagyâsa felveti a
kérdést: "Mi tôrténlk a kulisszâk môgôtt? Kinek a parancsâra hallgat a

mai magyar kormâny és a mai képviselôhâz?" (...) Ma mâr vilâgosan
lâtjuk és pontosan tudjuk, hogy miért hallgat a magyar kormâny!
A Reagan-Gorbacsov talâlkozôn a két nagyhatalom megâllapodott abban, hogy végrehajtja a jaltai szerzôdésben elôirt eseményeket, megvalôsitja Németorszâg egyesitését és megszûnteti a
katonai megszâllâst a Kôzép-Kelet-Eurôpât jelentô "szovjet csatlôs

âllamokban". A nagyhatalmi megegyezés biztositotta a Balti Âliamok
fuggetlenségét és hazânk felszabadulâsât a szovjet katonai megszâllâs
alôl. Garantâlva vâlasztâsok tartâsét és fenntartotta a meglevô hatérokat. Az ùj âllamformâknak és politikai rendszereknek kialakitâsât

râbizta a részben felszabadulô orszâgokra, illetve a kommunistâk
ûgyességére. Mindkét nagyhatalom vezetôje gyôzelmet kivânt jelenteni
hazafelé. (...)

A részletek kidolgozâsâra - magyar viszonylatban - 1991. mârcius 15-én (jôl kivâlasztottâk a dâtumot) keriilt sor az egyik rôzsadombi villâban. A titkosnak szânt gyûlésen a kôvetkezô kivâlasztottak
jelentek meg; a tâvozô szovjet hadsereg egyik tâbomoka, a szovjet
titkosrendôrség egyik ezredese, az amerikai kôvetség egyik vezetô

alkalmazottja, az amerikai kémszolgâlat egyik magyarorszâgi tisztje,
az izraeli titkosszolgâlat egyik képviselôje, a magyar rômai kaktolikus,
reformâtus és izraelita egyhâz képviselôje és ôt magyar politikai
vezetô, akik kôziil négy ma vezetô tisztségben van Magyarorszâgon.
Mikôzben a magyar nép ûimepelte a magyar szabadsâg bekôvetkezését
a pesti utcân, a rôzsadombi tizenhârom megtârgyalta és alâirta
Magyarorszâg ùj rabszolgasâgât és a magyar népnek idegen igâba hajtâsât.

A kôvetkezô kérdéseket vitattâk meg:
1. A szovjet csapatok békés és baràtsàgos kivonulàsàt
Magyarorszâbrôl.

2. A Szovjetuniô kârpôtlâsàt a hâtrahagyott épUletekért ésjavakért.

3.

Baràtsàgos politikai és gazdassàgi viszony kiépitését a
Szovjetuniô és Magyarorszâg kôzôtt.

4.

Megakadàlyozàsàt minden szovjetellenes tevékenységnek.

5. A hatàrok kôlcsônôs megnyitàsàt a Szovjetuniô és Magyaror
szâg kôzôtt.

6.

A volt kommunista pàrttagok mentesitését minden btintetés
alôl.

7.
8.

A volt kommunista titkosszolgàlat, hatârôrség, rendôrség tagJainak megvédését minden esetleges megtorlàstôl.
A volt megblzhatô kommunistàknak màs pàrtokban valô

futâsât a vàlasztàsokon.
9.

Az âllamvagyon âtmentését volt kommunistâk kezébe.

10. Az igazsâgszolgâltatàs megtartàsàt volt kommunistâk
kezében.

11. Megbiintetését minden zsidôellenes nyilatkozatnak, megmozdulàsnak és szervezkedésnek.

12. Megakadâlyozâsât annak, hogy jobboldali vagy szélsôjobboldali pârtok indulhassanak vagy szervezkedhessenek.
13. Letôrését minden reviziôs megmozdulàsnak és àllandô han-

goztatâsât annak, hogy "a magyar hatârok véglegesek és
vàltoztatni azokon nem lehet".

14. Az ùj magyar kormàny nem tarthatfenn kapcsolatot jobb
oldali emigrâciôs személyekkel, szervezetekkel, csoportokkal.
15. A românok, jugoszlàvok, szlovâkok felé csak barâtsàgos nyilatkozatok tôrténhetnek a kormàny és a magyar képviselôk
részérôl.

16. Az I956-OS eseményeket, mint a kommunizmus megjavitâsât

célzô mozgalmat kell beàllitani és csak azokat szabad szôhoz

juttatni, akik ezt Igy értelmezik.
17. A magyar hadsereget egyharmadàra kell csOkkenteni
(pontosan elôirtàk, hogy hàny repiilôgépûnk lehet, hàny
pàncélosunk és hàny rakétànk).
18. A Szovjetuniô az àtmentett kommunistàkon kereszttil
megtartja politikai befolyàsàt Magyarorszàgon, az Egyestilt
Àllamok viszont megerôsltheti gazdasàgi befolyàsàt a magyar
életben.

19. Magyarorszàg teljes garanciàt ad a magyarorszàgi nemzetiségekneknyelvi, népi, kulturàlis, politikai és gazdasàgi
jogaiknak zavarmentesgyakorlàsàra.

20. Magyarorszàg teljesen kàrtalanitja a magyar zsidôsàgot a
màsodik vilàghâborù alatt elszenvedett szôrnyû
veszteségeiért.
Kiszivârgott hîrek szerint, vita csak a 13-as, 15-os és 17-es pontoknâl volt, de a "jôzan" tôbbség hamarosan meggyôzte a hârom ellenâllôt arrôl, hogy ezeknek a pontoknak a garantâlâsa része a teljes
megegyezésnek és nem képezi vita târgyât.

Most, 1997-ben érdemes ôsszevetni a titkos megâllapodàs szôvegét a

91 ôta tôrtént eseményekkel. Egészen nyilvânvalô, hogy a teljesités
sikerillt, sot némely pontot a buzgôsàg tùl is teljesîtett. Az 1945. év
utàni szocialista ôtéves tervek végrehajtàsâban ez a legutolsô volt a
legtôkéletesebb.

Soôs Jôzsef (Baltimore, MD):

MENEKULÉSA VASFUGGÔNYMÛGÛL
1956. oktôber 24-et irtunk, Sztâlinvârosban (ma Dimaùjvâros).
Feleségem egy épitkezési vâllalat irodâjâban statisztikusként dolgozott,
én a Vasmû kôzponti laboratôriumânak mûszeriizemében. Ahogy be-

érkeztem munkahelyemre, munkatârsaim rôgtôn kôriilfogtak: "Na, mit
szôlsz a tegnapi eseményekliez? - szegezték nekem a kérdést. Hirtelen
nem tudtam mit vâlaszolni. Fogalmam sem volt, mihez és miért kell
hozzâszôlni. Munkatârsaim tudtâk, hogy a hâborù elôttcsendôr voltam
és hogy jô néhâny évet tôltôttem el Râkosi "értékmegôrzô" helyein.
("Legfobb érték az ember" - hangoztattâk a kommunistâk, s talân
ezért ôrizgettek benniinket a bôrtônôkben és munkatâborokban?) Azt
is tudtâk, hogy van egy tôrpeszuper rôvidhullâmù râdiônk és hogy
rendszeresen hallgatjuk a kiilfbldi adâsokat: Szabad Eurôpât, Amerika
Hangjât, BBC-t és mâsokat. Minden reggel munkakezdés elôtt tâjékoztattam ôket a kiilfoldi râdiôkban elhangzottakrôl. Elôzô este és
aznap reggel be sem kapcsoltuk a râdiôt. Miutân lâttâk, hogy valôban
nem tudom, mi tôrtént, egymâs szavâbavâgva soroltâk: Pesten kitôrt a
forradalom, tUntetések voltak, a Ràdiônàl belelôttek a tômegbe...

Egész nap az elôzô napi eseményeket târgyaltuk. A munka bizony
vontatottan ment.

Jôllehet, nâlunk napokon ât nem tôrtént semmi kiilônôs, mégis
lâtni lehetett, hogy mindenki lelkesedik az eseményekért. Megmozdult

Sztâlinvâros is. Nagygyûlés volt a Béke-téren, felvonulâs a vâros utcéin, megalakitottâk a forradalmi bizottségokat, a Vasmûben megvâlasztottâk a Munkâstanâcsokat, s a mûszeriizemében engem is bevâlasztottak. A felkelôk egy csoportja megtâmadta a vâros szélén levô légvédelmi tiizérlaktanyât. A laktanya kommunista parancsnoka sokâig
ellenâllt s ennek sok halolt és sebesiilt lett a kôvelkezménye, de végiil,
felsôbb utasitâsra, a laktanya is âtâllt a forradalom oldalâra.

Amikor a Vorôshadsereg megtâmadta Budapestet, a vâros Forra
dalmi Bizottsâga felhivâssal fordult a lakossâghoz: ônkéntesek jelentkezését kérte, jelentkezzenek a laktanyânâl fegyverekért, hogy felkésziilhessenek a vâros védelmére, ha azt is orosz tâmadâs émé. Mi is

jelentkeztùnk, egy barâti târsasâg a mûszenizembôl - feleségeinkkel
egyiitt. Felszereltek bennunket egyenruhâval, fegyverekkel, kézigrânâtokkal, amiket hazavittiink lakâsunkra.

Nem is késett sokâig az orosz tâmadâs. Az Alfoldrôl Dunafold-

vâmâl jôttek ât a tankcsapatok. Délrôl tâmadtak, de erôs ellenâllâsba

ûtkôztek. A forradalom oldalâra âtâllt légvédelmi alakulatok gépâgyukkal vették kôrûl a vârost, ùgy védték a tâmadôkkal szemben. A
gépâgyuk nemcsak a repulôgépek tâmadâsai ellen voltak kivâlôk,

hanema harckocsik ellen is. Vârosunk igy tôbb napig képes volt ellenâllni a tâmadâsoknak. A forradalom tôrténetébôl ismeijuk a "szocialista vâros" munkâsainak hôsies ellenâllâsât, amely nagyon sok
halottat és sok-sok sebesûltet produkâlt. A sors irôniâja, hogy a szovjet
hadsereg tobb napi heves harc utân, november 7-én, a "Nagy Oktôberi
Szocialista Forradalom" 39. évfordulôjân foglalta el Sztâlinvârost.

Éjszakâra kijârâsi tilalmat rendeltek el. A legkisebb mozgâsra vagy
fényre odalôttek.

A hires Râkôczi Adôt, amely Dunapentelérôl sugârozta adâsait, a
mûszeriizemunk készitette. Nagyon emlékezetesek szâmomra a râdiô

1956. november 7-én, délutân 1 ôra 53 perckor sugârzott utolsô
mondatai: "Â szovjet tankok és légierôk tàmadjâk Dunapentelét... A
harc vàltozatlan hevességgel tovâbbra isfolyik... Adâsunkat bizonyta
lon idôre megszakitjuk...

A kôvetkezô napokban sokan elmenekûltek, foleg azok, akik aktivan résztvettek a forradalomban. Féltek a megtorlâstôl. Sokat tôprengtiink mi is feleségemmel: menjiink, ne menjûnk? Tagja voltam a mun-

kâstanâcsnak, lelkesen agitâltam a sztrâjk mellett, s alâirâsunk ott volt
a laktanyâban arrôl, hogy âtvettiik a fegyvereket és a kézigrânâtokat. A
vâros vezetôsége kihirdette, hogy a fegyvereket be kell szolgâltatni.
Mindenki, akinél fegyver van, vigye vissza a laktanyâba vagy a vâroshâza elé. Attôl féltunk, hogy a fegyverek leadâsânâl lefognak benniin-

ket, ezért egy éjszaka elâstuk a Duna-parton egy épîtkezés csatomâzâsâban.

Sokâig nem tôrtént semmi. Elérkezett karâcsony, jôtt a hideg tél.
Januâr mâsodik felében mâr hallani lehetett, hogy tôbbeket elvittek a
pufajkàsok kihallgatâsra. Nekem kiilônôsen volt félnivalôm! A kâderlapomon nyilvântartottàk, hogy valamikor csendôr voltam és hogy
Râkosiék alatt hosszù éveket tôltôttem kulônbôzô bôrtônôkben és

kényszermunkatâborokban - tôbbek kôzôtt a Markôban, a Gyorskocsi
utcâban, Mârianosztrân az MZ-n (MZ=magànzârka osztély). Rossz
pontként volt feljegyezve az is, hogy a 2. Magyar Hadsereg katonâjaként kint voltam a Don-kanyarban és ott - "Uram bocsâ"! - egy tûzkeresztet is kiérdemeltem.

A rossz hirek hallatâra felvetettem a menekulés kérdését azoknak

a munkatârsaimnak, akikkel egyiitt fegyvereztiik fel magunkat. Nâlunk
jôttiink ôssze feleségeinkkel egyiitt. Ùgy dôntôttûnk, hogy elmegyiink.
Egy hét gondolkodâsi idôben âllapodtunk meg. Nâlunk ùjra talâlkoztunk, s megbeszéltùk a részleteket. Mivel addigra a nyugati hatart az
oroszok és az ôket kiszolgâlô magyar barâtaik az ùj - pufajkâs karhatalom lezârta, igy csak a déli hatâr, Jugoszlâvia jôhetett
szâmitâsba. Csoportunk egyik tagjânak a felesége bolyi volt. Ez a falu
Pécs és Mohâcs kôzôtti ùt mentén fekiidt kôzel a hatârhoz. A feleség

ott szûletett, ott nôtt fel, ismerte jôl ezt a hatârrészt és sziilei is ott
laktak ekkor.

Februâr 2-ân korân reggel a Béke-téri busz megâllônâl talâlkoztunk. Megvettiik a jegyeket a Pécsen keresztiil Mohâcsra menô buszra.

Kôzben az aznapi ùjsâgot megvettiik, amelynek cimlapjân ez âllt;
"Lezârtâk a jugoszlâv hatârt!" s a cikk ismertette a Minisztertanâcs
rendeletét, amely letartôztatâst és bôrtônbiintetést helyezett kilâtâsba
azoknak, akiket ott elkapnak. - Gyorsan dugd zsebre! - mondta barâtom. - Ha az asszonyok meglâtjâk, azonnal visszafordulnak!

Amikor Râkosiék felépitették a Vasfiiggônyt, a hatârtôl mintegy
20-25 km széles, ùn. hatârsâvot létesitettek, az ott lakôkat ellâttâk
hatârsâsv igazolvânnyal. Ha a kiviil lakôk be akartak menni a hatârsâvba, a lakôhelyuk rendôrségétôl erre irâsbeli engedélyt kellet kémi.

amit a visszatéréskor be kellett szolgâltatni. Ha valaki ennek hiânyâban utazott a hatâr kôzelébe és elfogték, akkor letartôztattàk, birôsâg
elé âllitottak és 5 évig teijedô bôrtônbuntetést is kiszabhattak ré.

Felszâlltunk a buszra, Szekszârdon âlltunk meg egy ôra pihcnésre.
Majd Pécsett két ôrât pihentunk. Feleségem 6 hônapos vérandôs volt,
nehezen birta a busz rézésat. Innen tovâbb indultunk, inegeredt erôsen
az esô. Késôbb egyszercsak a busz ablakâbôl zseblâmpa intcgetésére
figyeltunk fel. A busz megâllt és két fegyveres rendôr szallt fel. Kérték
a hatârsâv igazolvânyokat. Elôszôr tôlunk kérték ôket. Mondtuk nekik,

hogy csak személyazonosségi igazolvânunk van, ùgy tudjuk, megszûntették a hatârsâvot. - De a mai nappai visszaâllitottâk - felelték.

Hova mennek? - kérdezték. - Dunaszekcsôre, egy barâtunk eskiivôjére
- mondtam. Hirtelen ôtlettel Szekcsôt neveztem meg, amely kfviil esett
a hatârsâvon. S valôban ott lakott egyik munkatérsam, akinek - a
véletlen ôsszejâtszésa folytân? - mâsnap volt az eskiivôje, amelyre mi
is hivatalosak voltunk.... De mi nem oda igyekeztiink. A rendôr nagyot
nézett. - Dunaszekcsô nem erre van, az Szekszérd alatt a Mohacsra

vezetô lit mellett fekszik - mondta. - Tudjuk, de Sztâlinvârosban azt
mondték, hogy még nem megy arra busz. Menjunk le Pécsen keresztûl
Mohacsra és ùgy vissza Szekcsôre. Hogy a rendôr elhitte-e amit
mondtunk, nem tudom. Kinézett az ablakon, a havasesô verte az

ùveget, ballotta, hogyan zôrôg a busz tetején, majd râpillantott terhes
feleségemre és visszaadta az igazolvânyainkat.

- A hatârsâv igazolvânyt kéijùk - fordultak a môgôttiink iilô
târsainkhoz. - Nincsen, nem tudtuk, hogy kell - mondtâk. - Hova
mennek? - Bolyba. - Kihez? - Ott lakik egy barâtunk, - mondtak

nevet és cimet - taxisofôr. Meghivtak a disznôvâgâsra. - Bolyba nem
lehet menni, az a hatârsâvban van. Tessék leszâllni.

A kôvetkezô pâr szintén; - Nincsen, nem tudtuk, hogy kell. Hova mennek? - Mohâcsra, egy gyerekkori barâtunkhoz, - ôk is

mondanak egy nevet és cimet - a hajôkikôtôben dolgozik. Keresztelô
lesz nâluk, mi leszùnk a keresztszûlôk. - Oda nem lehet menni, mert a
hatârsâvban van. Kérem, szâlljanak le.

A negyedik hâzaspâr azt mondta: - A sziileinkhez megyiink
Bolyba. Van hatârsâv igazolvânjmnk, de nem hoztuk magunkkal, mert
ùgy tudtuk, hogy mâr nem kell. - De kell, - felelte a rend ôre és leszâllitotta ôket is. Ez a fiaalasszony lett volna a vezetônk ât a hatâron.

Leszâllâs kôzben még megsùgta nekùnk édesanyja bolyi cimét...

Arra nagyon vigyâztunk, nehogy elâruljuk, hogy egyiivé
tartozunk. Lehet, hogy a rendôr gyanut fogott, mivel mind
Sztâlinvârosbôl jotliink és mind a Vasmû mûszeriizemében
dolgoztunk. Amikor mindenkit igazoltattak - érdekes, hogy rajtunk
kiviil mindenkinek volt hatérsâv igazolvânya -, a rendôrôk is
leszâlltak és a busz folytatta tovâbb az ùtjât. Meg kell jegyeznem, ha a
rendôrôknek eszébe jut a jegyek ellenôrzése is, biztosan lebuktunk
voina, hiszen mindannyian Bolyba vâltottuk meg a jegyet! Nem volt
jegyiink se Mohâcsra, se Dunaszekcsôre...

Bolyban leszâlltunk és felkerestiik a megadott cimet. Bekopogtunk
az ablakon. Valaki elhùzta a fiiggônyt és mi kértiik, engedjenek be
minket. - Nem lehet, - kaptuk a gyors vâlaszt. - Nemcsak szigorù
kijârâsi tilalom van, de bôrtônbûntetést kaphat, aki beenged valakit éjszakâra a hâzâba. Mondtuk, hogy a lânyuk barétai vagyunk Sztâlinvâ
rosbôl, s hogy bent mindent majd elmondunk. El is mondtunk
mindent. Bôséges vacsorât kaptunk és 11 ôra kôriil szép tiszta âgyba
fekiidtunk le a meleg szobâban.

Két ôra felé jârhatott az idô, amikor valaki felébresztett benniinket. Nem akartunk hinni a szemiinknek. Sârosan, vizesen, elcsi-

gâzottan ott âllt az egész târsasâg, mind, akiket a rendôrôk leszâllitottak a buszrôl. Egymâs szavâba vâgva mesélték: - Amikor a buszci
ment veletek, a rendôrôk azt tanâcsoltâk, mivel a busz csak reggel
megy visszafelé, ne vâijunk ott a hideg esôben, menjunk vissza a legkôzelebbi faluba. Kopogjunk be a kocsmâba és ott vâijuk be a holnapi
buszt, amivel hazamehetiink. El is indultunk visszafelé. Korom sôtét

volt, alig lâttunk tovâbb az orrunknâl. Vissza-visszanéztûnk, s amikor
mâr nem lâttuk a rendôrôket, letértiink az ùtrôl a szântôfôldekre. Nagy

kôrt leirva megkeriiltiik ôket, s most itt vagyunk.
A szives vendéglâtâs kôzben megbeszéltiik a tovâbbiakat. Mâsnap,
vasâmap este megvârtuk, mig a falu nyugvôra tér. Nesztelenûl lopakodtunk kifelé a falubôl a kertek alatt. A mûùton haladtunk s ha egy

gépkocsi lâmpâja feltûnt, hasravâgôdtunk, s ha elment, folytattuk
utunkat. Kôzben patakhoz értiink. Sekély volt a viz, itt-ott jég fedte.
Mivel én birgerli csizmâban voltam, ôk félcipôben, a hâtamon
cipeltem ât ôket. Késôbb mély, mesterséges ârokhoz értiink. Esôviz
volt ennek is az aljân. Itt is nekem kellett âtszâllitanom ôket. Azonban
egymâs segitsége nélkûl nem tudtunk felmâszni a tùloldalon. En
csùsztam le elsônek az ârokba, utânam a Kanadâban élô barâtom

ereszkedett le. Àtvittem a vizen, ott a vâllamra âllva felkapaszkodott.
A tôbbiek is mind îgy jutottak ât, s végul engem is felhùztak a
gôdôrbôl. Az ârok déli részén vastag, vasbôl késziilt andrâskcresztek
voltak a fôldbe betonozva. Megâllapitottuk, hogy ezek tankcsapdâk.
Tovâbb mentunk. Falu kôzelébe értiink, de vezetônk seiti tudta,

hol vagyunk Mâr régen ât kellett volna émiink a hatâron.
Elhatâroztuk, hogy ketten bemennek a faluba és megtudakoljâk.
Vârandôs feleségem kérte ôket, hozzanak egy pohâr vizet, mert
nagyon szomjas. Az elsô hâzban erélyes hangon, szinte kiabâlva
utasitottâk el ôket: - Azonnal menjenek el. Nekûnk nem szabad éjjel
szôbaâllni senkivel sem. Bôrtônt kap, aki idegeneket segît vagy akâr
csak szôba âll veliik. - Egy terhes assony van veliink, egy pohâr vizet
kér. - Szô sem lehet rôla! Ha nem mennek el azonnal, hivjuk a
rendôrséget. - Rendben van, elmegyunk. Csak annyit mondjanak meg,
hogy hivjâk ezt a falut. - Udvar - felelték. S mi ebbôl megâllapitottuk,
jô irânyba jôttunk. - Akkor jô helyen vagyunk - mondta vezetônk is.

Azonnal elindultunk, s egyszer csak elértiik a mûutat. Észre sem
vettiik, mikor mentunk ât a hatâron. Nem messze tôlùnk gazdasâgi
épuleteket fedeztiink fel.

- Nézzétek! - kiâltott fel egyik târsunk. - Az épiilet tetején vôrôs
csillag van. Biztos, hogy Jugôban vagyunk. Nâlunk a forradalom alatt
minden vôrôs csillagot levertek.

Felâlltunk, és halkan elénekeltiik a Himnuszt, majd egy utolsô
Istenhozzâdot mondtunk Hazânknak. Isten veled, Magyarorszàg! Ki
tudja, làtunk-e még? Aztân elindultunk az ismeretlenségbe, egy ismeretlen életfelé...

Utôirat: A kâdâri enyhiilés utân, amikor "fasiszta kôbor ritterek"-

bôl "kulfoldre szakadt hazânkfiai" lettiink, egyik târsunk hazavitte
gyermekét bemutatni a nagymamânak, felkereste Sztâlinvârosban a
volt kollégâkat is. Elmondtâk neki, hogy néhâny héttel a menekiilésûnk utân sokâig kerestek bennûnket. Keresték a fegyvereket, a
kézigrânâtokat, amit a Duna-parton elâstunk.
Ma mâr azt is tudjuk, hogy azért rendelték el a hatârzârat, azért
âllitottâk vissza a hatârsâv-rendszert, hogy a tovâbbi menekiiléseket
megakadâlyozzâk és elkezdhessék a megtorlâsokat, a szabadsâgharcosok ôsszszedését és kivégzését.

Kossuth idézettel zârom emlékezésemet, amelyet 1849-ben, a

szabadsâgharc elbukâsa utân mondott, de amely gondolât 1956-ra is
érvényes:
Mi harcoltunk, ha nem is gyôzttink. Ambâr hazànkat nem mentet-

tuk meg, de a zsarnoksâgnak ùtjàt âlltuk. Majd ha tôrténelmùnket
megirjàk, elmondhatjâk rôlunk, hogy ellenàlltunk.

-A jelenPalotàs Pal (Seattle):
A NATO-MASZLAG

Tavaly hosszabb cikkben kifejtettem nézeteimet a "szabad vilâg"
fegyveres véderôrendszerérôl, ami lényegében a plutokrâcia globâlis
uralma megteremtésének nélkûlôzhetetlen eszkôze. Râmutattam a
Magyarorszâg csatlakozâsâval jârô sùlyos - ha ugyan nem végzetes kôvetkezményekre is.
Tudomâsom szerint sem az otthoni, sem a kiilfoldi magyar sajtôban nem jelent meg ellenvélemény vagy vâlasz, jôllehet hârom
folyôirat is kôzôlte a cikkemet. Ennek természetesen érdektelenség
lehet az oka, de nem lehetetlen az sem, hogy az abban foglaltakkal
szemben az olvasôk nem tudnak (vagy nem akamak) érveket felsorakoztatni.

A KAPU 1996 oktôberi szâmânak Biztonsâgpolitika rovatâban
Szentesi Gyôrgy figyelemreméltô felkésziiltséggel és nyilvânvalôan
célratôrô odaadâssal, feltétlen ûgybuzgalommal igyekszik indokolttâ
tenni a NATO védelmi szôvetség teijeszkedését - a nem létezô
ellenség ellen. Gondolkodâsra késztetô, hogy miért lâtszik ez sziikségesnek olyan orszâgban, ahol a parlament teljes egyetértésben helyesli
a nyugati "Egy Vilâg"-nak az immâr foldgômbiink egyharmadât
behâlôzô csapdâjâba valô mielôbbi belépést.

Kérem a nyéjas olvasôt, hogy bocsâssa meg életéveim magas
szâmât és emlékezôképességem viszonylagos konzervâltsâgât - mert
engem a NATO mâgneses hatâsa kisértetiesen emlékeztet az Anti-

komintem Paktumhoz, majd a Barbarossa-tervhez, azaz a Szovjetuniô

megtâmadâsâhoz csatlakozâs irânti tulekedésre. Akkor egy Ùj Eurôpa
volt az elérendô cél, ma mâr az Egy Vilâg megvaiôsitâsânâl tartunk.
Maszlag mind a kettô.

Szentesi Gyôrgy hat nyomtatotl oldalon sem talélt lehetôséget
arra, hogy a NATO bonyolult és annyira nagy szémù szcrvbôl ôssze-

tevôdô szervezeti felépitését még cs^ nagy vonalakban is bemutathassa. Megtudjuk azonban, hogy az Észak-Atlanti Tanâcsban a târsasâgok (16 âllam) teljesen egyenjoguak és hatérozati dôntcst a Tanâcs
csak egyhangùan hozhat. Szavazâs nincs. Minlha séntitana a demok-

râcia fennkôlt eszméje a neinzetek kôzôtti kapcsolatokban. Késôbb
ugyan "azonos veszélyeztetettség nyomân egységbe tômôriilt" orszâgokrôl olvashatunk, ami sziikséghelyzetel jelenthet és igy indokolhatja

a diktatôrikus eljârâst - de hât "teljesen egyenrangù felek" kôzôtt ez
megint csak séntit. Egyeduli megoldasként csak az ônként vâllalt

hozzâjârulâs marad a konszenzushoz, aminek gyakorlati eszkdze a
lubrikâciô. Ahogy a Ôbôlhâborùban valô részvételre is sikeriilt az
ENSz tagâllamait kisebb-nagyobb ôsszegekkel Jobb belâtâsra bimi. Az
aranyboijù vilâgâban a megoldâsokra nem a hogyan a kérdôszô,
hanem a mennyivel.

A kiemelkedôn szakszerii cikkben megdobbentô Szentesi megâllapftâsa, hogy "semmiféle gondot nem okoz...harcra szolgâlô
rendszerek egyiitt mûkôdtetése, a repûlô, a haditengerészeti stb. alegységek, egységek ât-, illetve alârendelése, kôzôs akciôban valô

egyiittes alkalmazâsa". Kevesen maradtunk, akik részt vettunk (és
megmaradtunk) a mâsodik viléghâborùban. Senki kôzôttùnk nem

vonhatja kétségbe a németek alapossâgât, pontossâgât, kinosan preciz
koordinâciôjukat a fegyvememek egyiittmûkôdésében. Mégis elég
gyakran elôfordult, hogy csapatrészek tuzeltek, a stukâk sajât egységeket bombâztak, a tuzérség belelôtt az elsô vonalba. Valôsagos lidércnyomâs csak râgondolni is, hogy a kecskeméti magyar, zâgrébi horvât,
trencséni szlovâk hogyan érti majd egymâst angol nyelven. Nagyon
meggondolandô, hogy érdemes-e megtanulni angolul csak azért, hogy
vâgôhidra keriiljôn valaki.

Gondolkodàsra késztet és aggodalommal toit el az, amit Szentesi

az "egy orszâgon beliil" zajlô hâborùrôl ir, amely "ugyan ebben a
pillanatban nem fenyegeti a NATO orszâgokat, de alââssa a stabili-

tâsukat. ... A jelenlegi Bosznia egyértelmûen utal arra, hogy milyen
lehet a biztonsâg a NATO-n tùli Eurôpâban".

Lâssuk csak, hogyan lâtja az U.S. News & World Report szaraJevôi és hâgai tudôsitôja a NATO tevékenységét Boszniàban (1996.
december 9-i szâm). A kétoldalas cikk cime: Hogyan ne fogjunk el egy

hâborùs bûnôst? Alatta a rôvid felelet: Bizzuk a feladatot a NATO-ra,

amely szâmos megrôgzôtt gyanùsitottat megôvott a tôrvény kezétôl.

Egy magas beosztâsban levô NATO tiszt tréfâja vilâgitja meg legjobban a valôs helyzetet a kôrôzôtt hâborùs bûnôsok elfogatâsa kôrul:
"Magâtôl értetôdôen mi letartôztatjuk Karadzict. De lehet, hogy
nehézségei tâmadhatnak, ha elôzetes bejelentés nélkiil akar bejônni a
kapunk ôrségén". Egy nyugat-diplomata magânbeszélgetésben râ
akarta bimi Radovan Karadzict, hogy jelentkezzék ônként Hâgâban,
mert ha az IFOR (a NATO békét fenntartô 39.000 fôbôl âllô csoportja)
tartôztatja le, akkor a sajât emberei ôlik meg, hogy ne hozhassa
cinkosait (kôztùk Slobodan Milosevic elnôkôt) vallomâsâval a
vâdlottak padjâra. Csak a biztos halâl és az ônként jelentkezés kôzôtt
vâlaszthatott Karadzic, meg is igérte, hogy jelentkezik. Par nap mùlva
azonban az amerikai tisztek megnyugtattâk, hogy Clinton nem
szândékozik az amerikai csapatok biztonsâgâtveszélyeztetni a hâborùs
bûnôsok letartôztatâsâval. Persze lemondta a talâikozôt.

A cikk képet kôzôl, amely hatalmas plakâtot âbrâzol 24 fényképpel és személyleirâssal, alatta tôbb tucat fénykép nélkùli leirâs. Valamennyi hâborùs bûnôs lakcime is olvashatô a plakâton, a riporterek
otthon is talâltak tizenkettôt a megjelôlt cimtikôn. Az IFOR azonban
tôrôltette a lakcimek kôzszemlére tételét.

A hâborùs bûnôsôk tùlnyomô tôbbsége nem csak szabadlâbon él,
hanem kôzszolgâlati, rendôrtiszti tevékenységét is folytatja, és az
ellenôrzô helyeken naponta (igazolvâny felmutatâsâval) hâboritatlanul
kôzlekedik. A cikk azzal zârul, hogy a gyanùsitott és vâd alâ helyezett
hâborùs bûnôsôk szabadon engedése sùlyos kôvetkezményekkel jârhat
az egész daytoni békeegyezményre.

Ime, egy kivâlô amerikai hetilap igazân egyértelmû véleménye a
NATO boszniai "dicsôséges" szereplésérôl. Kis fantâziâval âtvetfthetjûk az eseményeket a magyar kisebbségek helyzetére az utôdâllamokban. Nem kriminâlis ostobasâg-e feltételezni, hogy Clinton

majd fegyveres segitséggel igyekszik megvédni a genocidiummal
fenyegetett magyar kisebbséget, valamelyik szomszédos NATO
târsâllam etnikai nagytakaritâsa esetén?

Csak nyomatékosan tudom ismételni: A NATO-tôl a vilâgon
semmi jôt nem vârhatunk, csak elkôtelezzûk hazânkat a vilâg plutok-

ratâinak oldalâra, ami (idôben: kôzéptâvon) végzetes tragédiânkhoz
vezethet csak.

A NATO kôlcsônôs fegyveres védelmi szervezet - ellcnség nélkiil.
Teijeszkedésének elsô célja az orosz kolosszus gyanûjânak elterelése.
Azutân flnanciàlis nyomâs, illetve segélyek, kôlcsônôk a Nyugat
jârôszalagjâra remélik kényszeriteni Oroszorszégot. Végiil Orosz-;
orszâg csatlakozésra bîrâsa a NATO kôtelékébe.
Az "Egy Vilég" koncepciô egyedûli ellensége a Tévol-Kelet ellen.
Igen, Kina a NATO igazi és egyetlen ellensége, és szârazfoldi hadse-

reg nélkiil, vagyis Oroszorszég nélkiil Kina legyôzhetetlen. Ez a
szcenâriô természetesen nem hônapok alatt vagy néhâny éven beliil
kôvetkezik majd be. Kina ràér, az idô neki dolgozik.
Azt Irtam, hogy Kina a NATO egyedûli ellensége. Jôl értesult
egyének ezzel nem értenek egyet, annal is inkabb, mert Kina e fegyverkezésében lelassult és belâthatô ideig nem tekinthetô lehetséges
ellenségnek. Szerintûk inkâbb a mohamedân vilég és az onnan
kiindulô és orman irânyitolt terrorista tevékenység jelenti a

veszedelmet, amely ellen a NATO lerme hivatva megvédeni a nyugati
civilizâciôt.

Érdekes téma. A gondolkozô elme elôtt azonban felmeriil egy
alapvetô kérdés; miért nem kéri Izrael a NATO-ba felvételét, hiszen

puszta fennmaradâséért is kimagaslô érdeke lenne egy hatalmas,
fegyveres véderô szôvetség tagjâvâ lermie. Vajon miért?
Caria Anne Robbins:

MAGYARORSZÂG ÉS A NA TO
Magyarorszàgfelvételi kérelme Kôzép-Eurôpa
reményeit és kockàzatait illusztràlja.
Hetvenôt esztendôvel az elsô vilâghâborû utân, sok magyar még
mindig az akkor megszabott hatârokat fâjlalja, kulônôsen itt, a délkeleti végeken. Iimen lâthatôk Erdély hegyei, amit Magyarorszàg
1920-ban kénytelen volt Româmânak âtengedni. Szloszjâr Lâszlô,
katonai kiképzés-oktatô szerint Erdély 1 milliô hétszâzezer magyar
lakosa sohasem fogja otthon érezni magât Româniâban.

Amig politikusok Boszniâtôl egészen Oroszorszégig hasonlô
nosztalgiânak adnak kifejezést, Horn Gyula magyar miniszterelnôknek mâs a sûrgôsségi menetrendje. Ezek kôzôtt az élen a NATOba valô felvétel szerepel. Szeptemberben ennek esélyein lényegesen

javitott, amikor alâirta Roinâniâval az alapszerzôdést, amely szerint
elismeri az 1920-as hatârokat és lemondott a magyarok régi
kivânsâgârôl, a kisebbségek autonômiâjârôl cserébe România
igéretéért, hogy tiszteletben tartja majd a kisebbségek jogait.
Szloszjâr Lâszlô szerint ezl azért telte, mert szeretne bejutni a
NATO-ba és ezért engedelmeskedett az amerikaiaknak.
Briisszelben Hunger Robert, az USA NATO-hoz meghatalmazott
nagykôvete, kissé tapintatosabban fogalmaz: "Az alapszerzôdést nem

azért irtâk alâ a szerzôdô felek, mintha szeretnék egymâst. A NATOval valô kaf>csolataik kivàntâk meg az alâirâst.

Màs élenjàrô jelôltek is vannak.
A Cseh Kôztârsasâg és Lengyelorszâg is esélyes arra, hogy meghivast kapjon a belépésre, amikor a NATO-tagok jùliusban

talâlkoznak Madridban. És ùjabban, az alapszerzôdés alâirâsâval,
valamint ùj, reformbeâllitâsù kormâny hatalomra jutâsa révén, a
vâlasztàsok kimenetelének betudhatôan, România is jelentôsen javitott

felvételi kérelmének esélyein. És Szlovénia felvételi esélyeit is jônak
tartjâk.

A kibôvités lehetôsége javitott a NATO hitelén.

Éspedig annak ellenére, hogy Oroszorszâg hevesen ellenzi a
ki.bôvitést. Amiôta a hideghâborù véget ért, a NATO ùj feladatkôr
utân kutatott. Kôzép-Eurôpa ùj demokrâciâinak stabilizâlâsa volt az
egyik célkitûzése, azaz a régôta lappangô konfliktusok elsimitâsa lett a
cél. Ez politikai célkitûzés, ami tôbbféleképpen értelmezhetô, és jôval
szerényebb, mint volt a korâbbi kôzôs védelem feladata.

A magyarok szempontjâbôl a NATO-ba valô felvétel (amit az

Eurôpa Uniôhoz valô csatlakozâs kôvet majd) nem csupân biztonsâgukat garantâlnâ, hanem egyben jutalmat is jelentene a fâjdalmas gazdasâgi és politikai reformok meghozatalâért.
Tùl ezen, a NATO tagsâg orvosolnâ az elmùlt 50 év tôrténelmi
hibâjât, hogy az orszâg a hideghâborù âltal kettéosztott Eurôpâban a
rossz oldalra szorult.

A csatlakozâs kôltséges és veszélyekkeljàr.
Magyarorszâg katonai vezetôi beismerik, hogy évekbe telhet és a
Nyugatnak jelentôs anyagi âldozatot kell hoznia ahhoz, hogy a leromlott magyar hadsereget a NATO minimâlis szinvonalâra emeljék.

Ùjabb kényes kérdés; Mi tôrténik azokkal a csatlakozni kivânôkkal, akik nem jutnak be a "klubba"? Vajon Kôzcp-Eurôpa jelen jôzan
viselkedése folytatôdnék-e a Madridi Csùcsértekezlet utan? Mi lenne a
magyar kisebbségek sorsa, ha Magyarorszâg bejutna, de Szlovâkia és
România esetleg kiviil maradna?

Ennél is aggasztôbb Oroszorszég ingatag demokrâciâjânak jôvôje,
amennyiben korâbbi csatlôsait felvennék a NATO-ba. A NATO kôrôk

azt hirdetik, hogy a kibôvités nem jelenti Eurôpa ùjabb megosztâsât.
De Keleten kevés olyan akad, aki ezt ne tekintenc mcgosztâsnak.
Egy Budapesten tartott konferencia alkalmâval valaki feltelle a

kérdést: "Miért nem vallhatjuk be az igazat? Azt, hogy félûnk az oroszoktôl és ezért kivânunk csatlakozni". Az amerikai professzor, aki a
vitât vezette, szeliden azt javasolta, hogy Magyarorszâg jobban tenné,
ha a csatlakozâs pozitiv oldalât hangsùlyoznâ ki.

Mitjelent Magyarorszâg csatlakozàsa a Nyugatnak?
Kedvezô Magyarorszâg fôldrajzi fekvése. Példa râ Taszâr, a
Varsôi Szerzôdés korâbbi katonai repiilôtere a horvât hatâr kôzelében,

amit az orszâg a NATO rendelkezésére bocsâtott, hogy azt gôcpontként hasznâlja, mikôzben katonâk ezreit vonja ki Boszniâbôl és ùjabb
ezreket kùld oda.

Magyarorszâg fôldrajzi fekvése miatt fontos a NATO-nak. Kôzôs

a hatâra Szerbiâval, Szlovéniâval, Ausztriâval, Szlovâkiâval és Ukrajnâval. Ez fontos elem a Briisszelben tôrténô alkudozâs sorân.

Ez a plusz politikai sikon szâmottevô. Az orszâg âtâllt a piacgazdasâgra, az orszâg Nyugat-barât, - az ôsszes politikai pârt tâmogatja a
csatlakozâst.

A kôzvéleményben azonban mâs a helyzet, csupân 46%—52%
van a NATO-ba valô belépés mellett, szemben az Eurôpai Uniôhoz
csatlakozni kivânok 68%-âval. Miért kevesebb a NATO-ba valô be-

lépést kivânôk szâma? Ennek egyik oka az a meggyôzôdés, hogy
éppen most szabadultunk meg az egyik katonai tômbtôl, miért a
sietség, hogy egy mâsikba lépjiink be?

Ennél is nagyobb ok a félelem, hogy a hadsereg nivôjânak emelését is a magyar polgârokkal fizettetik majd meg.
Katonai szempontbôl Magyarorszâg hadserege szânalmas âllapotban van. Felszerelése a Varsôi Paktum elavult ôcskavasa, a fizetés a
minimâlis munkabér alatti. Ezért 1,000 tehetséges tiszt levetette az

egyenruhât és a szabadpiacon helyezkedett el, ahol 4-5-szôrôsét kapja
tiszti fizetésének. A laktanyâk félik romosak, a matracok szétrohadnak. Taszâr barakkjai olyan szânalmas âllapotban vannak, hogy
Perry amerikai honvédelmi miniszter lâtogatâsakor a szégyenkezô
magyarok kivulrôl gyorsan âtfestették az épûleteket, amiknek a festék
még hasznâlt, a tôbbit pedig âlcâzô hâlôval rejtették el a lâtogatô
szeme elôl.

Mibe kerulm az USA-nakMagyarorszàg csatlakozàsa?
A Rand Corporation becslése szerint a hadsereg nivôjânak szerény
emelése is évi 20 milliard dollâijâba keriilne a NATO-nak, az elkôvetkezô tiz éven keresztûl. Miutân Kôzép-Eurôpa védelmére a helybeliek
még nem képesek, ezért a NATO-nak âllandôan csapatokat kellene ott
âllomâsoztatnia, 120.000-tôl 400.000 embert, ami 70-110 milliârd
extra dollârba keriilne. Ennél olcsôbb lenne egy gyorsan mozgô
alakulat felàllitàsa, amely veszély esetén villâmgyorsan beavatkozna.
Egyelôre a Clinton-kormàny még azt sem dôntôtte el, hogy csatlakozâs
esetén milyen garanciât ajânl érte cserébe.

EURÔPAIMAGYAR SZABADSÀGHARCOS SZÔVETSÉG
LEVELEK ÉS BESZÀMOLOK
vitéz Szakàly Jànos (London):

A magyar keresztény, nemzeti ellenzéki pàrtok vezetôinek
Lakhelyeiken:

Dr. Torgyân Jôzsef, dr. Giczy Gyôrgy,
Lezsàk Sândor, Csurka Istvàn uraknak

Mint résztvevôi az 1956-os magyar nemzeti felkelésnek és hordozôi, ôrôkôsei '56 szellemének, mélyen âthatva a napjainkban szûlôhazânkban lefolyô szomorù eseményektôl, Ônôkhôz fordulunk azzal a
tiszteletteljes kéréssel, hogy ne engedjék tovâbb pusztulni a magyar
fajt, a magyar népet.

Ne engedjék, hogy a magyar iildôzôtt vadként legyen kiszolgâltatva idegen erôknek a sajât hazâjâban!

Ne engedjék, hogy idegenek felvâsâroljâk a drâga magyar foldet!
Ne engedjék, hogy a kiilfbldi tôke rabjaiként éhbérért dolgoztassâk fajtânkat. Ma pusztul a magyar, félelemben vergôdik a volt kommunistâk
karmaiban.

Az elhibâzott Antall-i politika még egyenesbe hozhatô egy kôzôs
tâborba tômôriilô nemzeti, keresztény, magyar politikusokkal. Semmi
sincs még elveszve. A magyar nép még mindig képes lerâzni nyakârôl
a rabszolgatartôkat, egy jôl megszervezett, nemzetibben keresztény
magyarként gondolkodô, politizàlô gârdâval.

Ônok mogôtt âll az a csalôdott tômeg, amely kiàbrândult a mai
magyar politikàbôl. Ez a tômeg rùgta ki Antall Jôzseféket a hatalombôl, bar helyette egy rosszabb pârtra adta le szavazatât. A magyar
vélasztô dràgân megfizetett elkôvetett hibâjéért.
Rôvidesen ismét a magyar vâlasztô kezében lesz a szavazôcédula.

A demokrâcia jâtékszabâlya szerint itt lesz az alkalom, hogy nem
fegyverrel, hanem szavazôcédulâval tudja eldônteni sajât maga sorsât,
jôvôjét.

Ennyi csalôdâs, melléfogàs utin joggal vârhatja a magyar nép,
hogy ûjonnan megvâiasztott vezetôi tanulnak a mùltbôl és végleg leszâmolnak a kommunizmussal, s végre majd a magyar nép veheti
kezébe sajât sorsânak intézését.

A felelôsség ôriâsi, ami Torgyân, Giczy, Lezsâk és Csurka urak
vâllain nyugszik. Elvâijuk, hogy e felelôsség tudatâban létrehozzâk az
egységes keresztény, nemzeti ellenzéki egyesulést. Nincs idô a tovâbbi
huzavonâra. A nemzet sorsa az Ônôk kezében van!

Mi, szabadsâgharcosok, 1956-ban megtettiik, amit a magyar nép
elvârt tôlûnk!

Erkôlcsileg mi gyôztunk a kommunizmus felett, ennek eredmé-

nyeként 1989-ben megbukott a kommunizmus és a megszâllôk kitakarodtak hazânkbôl.

Eurôpai Magyar Szabadsàgharcos Szôvetség,
vitéz Szakâly Jânos elnôk limak
Tisztelt Elnôk Ûr!

A keresztény, nemzeti pârtok vezetôinak irt levelében foglaltakkal
teljesen egyetértve tâjékoztatom, hogy a Kereszténydemokrata Néppârt
a kialakult politikai helyzetben elsôrendû céljânak tekinti a nemzeti elkôtelezettségû ellenzéki pârtok ôsszefogâsânak megteremtését.

A szociâlliberâlis kormânykoaliciô levâltâsât a teljes kôrû egyuttmûkôdésunk garantâlhatja, mâsrészt pedig a vâlasztâsok utân létrejôvô

ùj kormâny sikere is ezàltal leime biztositolt. A megoszlott, programjânak végrehajtâsâban kôvetkezetlen kormâny ugyanis hasonlô sorsra
jutna, mint a rendszervâltô folyamatot erôtlenûl végrehajtô MDF
koalicio.
Tisztelettel:

Dr. Giczy Gyôrgy
a Kereszténydemokrata Néppârt einôke

EURÔPAI MAGYAR
SZABADSÀGHARCOS SZÔVETSÉG

BESZÀMOLÔ
az eurôpai elnôkség nevében az 1956-os Magyar Szabadsâgharc
40. évfordulôjâra tôrtént megemlékezések, valamint az otthoni és
kulfbldi ûnnepségek részvételeirôl.
Londonban, 1996. oktôber 12-én az Ukrân Klubban tartotta meg-

emlékezését - nagy szâmù kôzônség részvételével - az Angliai
Magyarok Orszâgos Szôvetsége és az Angliai Magyar Szabadségharcos Szôvetség kôzôs rendezésben, mûsorral egybekôtve. Szônokok
- Sir John Birch volt budapesti angol nagykôvet és Pàtkai Robert
szervezetiink elnôkségi tagja - voltak.

Oktôber 22-én Londonban, a Lengyel Klub falân elhelyezett 1956os Emléktâblât koszorûztuk, a londoni lengyel nagykôvet jelenlétében.
Szônoki beszédet^^/t/p Tâdé magyar nagykôvet mondott.
Oktôber 21-én a londoni magyar nagykôvetség adott fogadâst a
diplomâcia és magyar szervezetek tiszteletére - a nagykôvetségen.
A Vitézi Rend, amelynek szâmos 1956-os szabadsâgharcos is
tagja, szeptember 28-ân, a londoni magyar nagykôvetségen tartotta ebéddel egybekôtôtt - Vitézi Talâlkozôjât. Ez alkalommal nagykôvetiink iidvôzôlte a megjelenteket. vitéz SzakàlyJânos székkapitâny és
dr. vitéz ZsigmondAndrâs kôzponti székkapitâny, tiszteletbeli konzul
emlékezett meg hazânk 1100 éves tôrténelmérôl és az 1956-os szabadsâgharcrôl.

November 4-én dr. vitéz ZsigmondAndrâs az Ampleforth-i kollégiumi érettségizôknek adott vetitôképes elôadâst az 1956-os felkelés-

rôl, amely az idén - elsô alkalommal - egyik tôrténelmi érettségi

kérdésiik lesz. Majd a Hoylake-i Soriptimist diszvacsorân elôadâst
tartott az 1956-os felkelésrôl.

Oktôber 23-tôl - Budapesten és mâsutt - 12 tagù kiildôttséggel
vettùnk részt iinnapségeken, megemlékezéseken,

koszorùzâsokon,

tovâbbâ a Parlament elôtti zâszlôfelvonâson, a Szent Istvân Bazilikâ-

ban az ôkumenikus istentiszteleten, utâna a Tabânban fclâlHtott ùj
1956-OS szabadsâgharcos emlékmû leleplezésén, aboi koszorùt helyezttink az emlékmûre, szervezetiink és a Vitézi Rend nevében.

Az eurôpai elnôkség nevében oktôber 27-én New Yorkban az
ottani ûnnepség alkalmâval Helcz Tibor, a Magyar Politikai Foglyok
Vilâgszôvetsége elnôke rôvid beszéd keretében adta àt szervezetiink

nevében a Szabadsâgharcos Érdeménnet Mr.George Pataki New York
âllam kormânyzôjânak. Lovas Gyôrgy, a Szabadsâgharcos Szôvetség
new yorki elnôkének, dr. Varga Làszlô magyar orszâggyûlési képviselônek és dr. Jenôfi Nàndor, MSZHVSZ, VTvtPVSZ intézôbizottsâgi
tagnak.

Az eurôpai elnôkség Dfszoklevelét Budapesten Raffay Ernô irô,
Angliâban pedig Révffy Làszlô ùjsâgirô kapta.
Âllami kitùntetést kaptak az angliai szervezet tagjai kôzul: Pàtkai
Robert, dr. vitéz Zsigmond Andràs és vitéz Szakàly Jânos. A PEK A

Szabad Magyarorszâgért Érdemkeresztjét szervezetiink tagjai kôziil
még vitéz Sebétény Andor, vitéz Bânàthy Imre, dr. Lékay Ânyos,
Ellenbacher Kàroiy és vitéz Eekete Mihàly kaptâk. Ezeket a kitiintetéseket szervezetiink kiilôn iinnepségen kivânja âtadni a PEK nevében.
Szervezetiink elnôke a Tabânban felâllitott 1956-os Szabadsâghar

cos Emlékmû kôltségeire Anglia teriiletén tôrtént gyûjtés eredményeként, nagyobb ôsszeget adott ât Vajda Németh Jôzsef kuratôriumi
igazgatônak. - Szervezetiink az eurôpai elnôkség nevében a 40. évfordulô alkalmâbôl Emléklapot adomânyoz azoknak a tagjainak, akik
évtizedeken keresztiil tagjai voltak szervezetiinknek.

A franciaorszâgi szervezet nevében vitéz Sujànszky Jenô elnôk
szâmolt be. A németorszâgi szervezet nevében Nagy Alajos, az Eurô

pai Elnôkség ôrôkôs tiszteletbeli elnôke vett részt a magyarorszâgi
iinnepségeken és megemlékezéseketn. A svâjci szervezet nevében
Kindernay Istvân zâszlôval vett részt a magyarorszâgi iinnepségeken
és megemlékezéseken.

Az Eurôpai Elnôkség nevében itt mondok kôszônetet azoknak az
orszâgos szervezeteknek és magyar kôvetségeknek, amelyeknek
tisztségviselôi kôzremûkôdtek az 1956-os szabadsâgharc 40. évfordulôjânak megiinneplésében.
Kûlôn kôszônetet mondok Hornyàk Tibornak és Vajda Németh
Jôzsefnek, akik fâradsâgot nem ismerô munkâsségukkal lehetôvé tették
a tabâni 56-os Szabadsâgharcos Emlékmû felâllitâsât, amely ôrôk
idôkre hirdeti majd az 1956-os hôsôk helytâllâsât szeretett hazâjukért.
vitéz Szakâly Jânos
a Magyar Szabadsâgharcos Vilâgszôvelség
angliai szervezetének elnôke

MAGYAR SZABADSÂGHARCOS SZÔVETSÉG
FRANCIAORSZÂGISZERVEZETE

BESZÀMOLÔ
Pârizsban, az elmùlt évtizedek szokâsainak megfelelôen, idén is a
Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség rendezte meg az oktôber 23-i ûnnepélyt, a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségével egyiitt.

Az 1956-OS forradalom 40. évfordulôjâra rendezett pârizsi iinnepségek fénypontja a diadalivi koszorûzâsi szertartàs volt, amelyhez az
engedélyt mâr évtizedek ôta - minden évben - Sulyànszky Jenô, a
Szabadsâgharcos Szôvetség elnôke jârta kl a francia hatôsâgoknâl. Az
engedély megszerzése sok utânjârâst kivânô ûgy és szigorù feltételekhez kôtik, amelyet minden évben teljesiteni kell. Az idén sikeriilt azt is
elémi, hogy Pârizs Katonai Vârosparancsnoksâga kivételesen adott

katonai zenekart a Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség âltal rendezett
oktôber 23-i szertartâshoz. Kiilôn szép eredményként kônyvelhetjùk el,
hogy a Szabadsâgharcos Szôvetség elnôkének kérésére a francia
katonai zenekar vezetôje a koszorûzâsi szertartàs hivatalos zenei

programjâba beiktatta a szokâsos francia katonaindulôk mellé a
Râkôczi indulôt, sot a Magyar Himnuszt is. ami rendkiviili eset,

ugyanis a Diadalivnél - az ismeretlen katona siijânak megkoszorùzâsânâl - nem szokâs eljâtszani egy idegen nemzet himnuszât!
A

szertartàs este 6:30-kor zâszlôs felvonulâssal kezdôdôtt a

Champs-Élysées sugârùt felsô részén és a hatalmas Charles de Gaulle -

Étoile-téren, ahol a rendôrség leâllitotta az autôforgalmat, amelyhez

elôzetes francia belûgyminisztériumi engedélyl kellett szerezni. Az
élen vitték a nagy piros-fehér-zôld koszorût, amelynek szalagjân
"Association des Combattants Hongrois de la Liberté 1956-1996" felirâs volt lâthatô. A koszorù môgôtt kôvetkezett a zâszlôtartôk menete

(sok magyar, francia és mâs nemzetiség kiildôttségének zâszlôi).
Utânuk a Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség elnôke és fôtitkâra s a
Francia Idegenlégiô magyar szârmazâsù frontharcosainak képviselôje

haladt. Môgôttiik a francia "Ôrôklâng"-Bizottsàg karszalagos hivatalos
iigyeleteseinek irânyitâsa alatt megindult a hatalmas felvonulô tômeg.
Kôzben a francia katonai zenekar indulôkat jâtszott.

Mivel a felvonulâs alatt Pârizs legforgalmasabb és leglâtogatottabb helyén a kôzlekedés le volt âllitva, igy a feltorlôdott rengeteg

francia jârôkelô és idegen turista meglepôdve érdeklôdôtt a szép
zàszlôs felvonulâs okârôl és értesûlt arrôl, hogy - az 1956-os magyar
forradalom 40. évfordulôjâra emlékeznek, s ùnneplik meg Pârizsban, a
Diadalivnél.

A koszorût Sujànszky Jenô, a Szabadsâgharcos Szôvetség elnôke,

Szàntai Lajos, a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének elnôke és
vitéz Breznay Péter, a Vitézi Rend iigyvezetô tôrzskapitânya kôzôsen
rakta le az Ismeretlen Katona siijâra. A siron égô ôrôklângot
Sulyânszky Jenô és Erdélyi Imre magyar szârmazâsù volt francia
idegenlégiôs gyùjtottâk meg Németh Istvân, a Szabadsâgharcos
Szôvetség fôtitkâra és Szombati Béla magyar nagykôvet kiséretében.
Amikor a francia katonai zenekar jâtszotta a Magyar Himnuszt, a
nagy tômegben levô tôbb szâz magyar kônnyes szemmel énekelve
kisérte a zenekart. (Ez szabâlyellenes, ugyanis az Ismeretlen Katona

siijânâl a koszorùzâsi szertartâson csak a diszôrség kiirtôsei, dobosai
és a katonai zenekar kisérheti a szertartâsi protokoll kiilônbôzô
fâzisait, - énekelni nem szabad.) Szerencsére az Ôrôklâng-Bizottsâg
szertartâst irânyitô francia ûgyeletesei ez alkalommal jôindulatùan

szemet hunytak a magyarok "szabâlysértése" felett. Az unnepi
szertartâson szâmos francia katonai és politikai személyiség is jelen
volt (tâbomokok, volt miniszter stb.)

Tôbb Pârizst jârô magyar turista meglepôdve és meghatôdva
szemlélte az impozâns szertartâst és ballotta a Diadalivnél felcsendûlô
Magyar Himnuszt. A szertartâs utân megjegyezték, hogy ilyen meghatô, szép, nagyszabâsù oktôber 23-i unnepi szertartâst "még otthon,

Budapesten sem lâttak". Az "Ôrôklâng" francia diszôrségének hivata-

los zâszlôjât is magyar tartotta: Palâsti Istvàn, a Szabadsâgharcos Szôvetség vezetôségi tagja.
Az iinnepi nagygyûlést oktôber 20-àn, vasâmap, a szentmire utân
tartottâk meg a Pârizsi Magyar Katolikus Missziô izlésesen kidiszitett
termében, amelyen Németh Istvàn elnôkôlt. Posa Maria szavalt és az
iinnepi beszédet Sulyânszky Jenô mondta. Beszédében kihangsùlyozta,
hogy a szabadsâgharc nem a magyar kommunista part reformvitéibôl
sziiletett meg, hanem a hazafias ellenâllâs szellemébôl, amely mâr az
1945 utâni években megkezdôdôtt. Kérte az iinnepély kôzônségét, ha
Budapestre utaznak és kimennek a Rakoskeresztùri temetôbe, ne csak
a 301-es parcellâba - a megtorlâsban kivégzett szabadsâgharcosok
kopjafâs siijaira rakjâk le a hâla és a tisztelet virâgcsokrait -, hanem a
298-as parcellâba is, ahol az 1956 elôtti években, titkos perekben halâlra itélt és felakasztott bâtor magyar ellenâllô hazafiak foldi maradvânyai pihennek, hiszen ôk is megérdemlik azt a tiszteletet, amit az
"56-os mârtirok.

Az ùrmepély végén tôbb szervezet megkoszorùzta Mindszenty
Jôzsef hercegprimâs mârvâny emléktâblâjât. A pârizsi Magyar Nagykôvetség is rakott le koszorùt. Magyarorszâgrôl a Kisgazdapârt kiildott
koszorùt Mindszenty hercegprimâs pârizsi emléktâblâjâra. Az iinnepi
nagygyûlés és a Mindszenty emléktâbla koszorùzâsât rendezô szer
vezet a Szabadsâgharcos Szôvetség volt.

November 4-én ugyancsak a Szabadsâgharcos Szôvetség rendezett koszorùzâsi szertartâst a megtorlâsban mârtirhalâlt hait Nagy
Imre miniszterelnôk és az ôsszes kivégzett szabadsâgharcos mârtlr
jelképes siremlékmûvénél a pârizsi hires "Pere Lachaise" temetô 44.
parcellâjâban. Molnàr Ottô, a Magyar Katolikus Missziô plébânosa
imâdsâggal nyitotta meg a szertartâst, majd Sulyânszky Jenô és
Szombati Béla nagykôvet mondott beszédet.

A beszédek utân a Szabadsâgharcos Szôvetség, a Nagykôvetség, a
Pârizsi Magyar Intézet és az Emberi Jogok Magyar Ligâja koszorùzott
és végiil a magânszemélyek raktâk le a tisztelet virâgcsokrait. Kutasi
Andrâs reformâtus lelkész mondott âldâst, majd a Himnusz eléneklésével fejezôdôtt be a koszorùzâsi szertartâs.

Edith Lauer and Andréa Laiier
A HUNGARIAN CELEBRA TION

For the 15 million Hungarians ail over ihe globe, 1996 is a year
filled with célébrations of historié events —from the founding of
Hungary to the Révolution of 1956.

Exactly II00 years ago seven Hungarian tribes settled in the
Carpathian Basin and established the Hungarian nation. Soon after,
with the founding in 996 of the Benedictine Monastery in
Pannonhalma, the tradition ofexcellence in Hungarian éducation was
established. This event will be commemorated by Pope John Paul II
during his visit to Hungary in early September.

More recently, in our own lifelime, Hungarians demonstrated
their long-held love offreedom during the 1956 Hungarian Révolution
when they fought Soviet tyranny and through their struggle revealed to
the world, for the first time, the true face of Communism. Of the more
than 200,000 refugees who fled Hungary at that time, 30,000 were

granted asylum in the United States, and 2,000 to 3,000 chose to settle
in northeast Ghio.

These three significant historié events, along with many others,
combine to form a defïning tradition in which ail Hungarians take
jitstifiable pride. Az early as 902, Hungary's first parliamentary session
was conducted on horseback in the town of Pusztaszer; an event

proudly referred to with the quote, "We had parliament before we had
chairs."

In 1222, Hungaiy authored a Bill of Rights (Aranybulla) that led
continental Europe in limiting royal power. In an âge of intolérance
elsewhere in Europe, Hungary provided an early example of ethnie
and religions tolérance when, in 1568, it enacted the Edict of Torda,

recognizing the right of ail religions to exist.
In spite of these impressive achievements, Hungary has paid a
high price for its love of freedom throughout its turbulent history. As a
resuit, a country whihch population during the 15th century matched
that of Englandwas devastated while protecting Europe from invading
Turks, when finally defeated, Hungaiy suffered under Turkish rule for
150 years.

In 1527, Hungary fell under Habsburg influence. Two centuries
later. Maria Theresa, the Queen of Hungary and Empress of Austria,

attempted to repopulate certain parts of the Hungarian kingdom by
encouraging the settlement of various ethnie groups. Thus the ethnie
mosaie of Central Europe was enriehed eontributing both to the
uniqueness and the potential for volatility whieh eharaeterize the
région to this day.

In the late 19th eentury, Hungarians fought for and eventually
gained a degree of independenee within the Austro-Hungarian mon-

arehy as a resuit of the 1848 révolution. When invited to address the
U.S. Congress on his triomphant 1860 visit, Lajos Kossuth, the leader
of that révolution, eehoed the Hungarian conviction that "Liberty is
life!" Paying homage to this hero in 1902, Cleveland's growing Hungarian-American population dedicated the statue of Lajos Kossuth,
which stands in University Circle and is regularly visited by
Hungarian dignitaries and Clevelanders alike.

At the end of World War I, Hungaiy lost two-tliirds of its territory
and half of its population to neighboring countries (TrianonJ.Overnight, millions of Hungarians became citizens of foreign countries, not
because they chose to move but because without their consent the
borders were redrawn aroimd them. To this day, 3.5 million Hun

garians live as minorities in Romania, Slovakia, northem Serbia and
Ukraine and continue their struggle to maintain their cultural identity
and to participate in goveming their own communities. Over the years,
Ohio's large Hungarian-American population has played an active rôle
in assisting these efforts.

In tlie struggle against Communism, Hungary once again played a
décisive rôle when this small country of 10 million people challenged
the absolute power of the Soviet Union in the bloody révolution of
1956. As unarmed students came face to face with Soviet tanks, many

died for the same idéal Kossuth had espoused 100 years before.
In 1989, Hungary once again responded to this cail with its
courageous choice ofopening its western border to thousands of East
German refugees fleeing communism. This act eventually led to the
fall ofthe Berlin Wall.
Remarkable as they are, these historié events alone do not fully

define the indomitable spirit of Hungary. During the Middle Ages, this
nation gave as many saints to the Roman Catholic Church as it did
Nobel Prize winners in the 20th eentury. Among many others, Hun-

garian scientists like John von Neumann, Léo Szilârd and Edward
Teller, composers and conductors Zoltàn Kodàly, Béla Bartôk, and the
Cleveland Orchestra's o\vn George Szell all have made outstanding
contributions in their fields and represent the best of Hungary's
cultural genius.

Today, Hungaiy is faced with one of its greates challenges ever to build a démocratie, free-market society. The commitment to repay
the enormous foreign debt incurred by 40 years of Communist rule is

taking a heavy toll on économie growth and social services.
However, with much of its economy privatized, Hungary has
attracted more than $13 billion since 1990, representing 60 percent of
the total investments in the région. With its large investment in
Tungsram, Cleveland-based GE Lighting is the largest American investor in Himgary.

Although remarkable progress has been made since Hungary

gained its freedom six years ago, much remains to be done. In this
millenaiy year, as Hungarians everywhere préparé to celebrate Aug.

20, honoringSaint Stephen, thefirst King ofHungary, the remarkable
achievements of the past 1100 years will provide Hungary the
inspiration, confidence and courage needed to continue to play its
traditionally important rôle in history.
Edith Lauer is président of the Hungarian American Coalition in Shaker Heights.
Andréa Lauer is director ofthe Center for Independent Journalism in Budapest.

John J. Hromyak (Ravenna):
A LESSON IN HISTORY

The Aug. 18. article "A Hungarian célébration" contains many
falsehoods and omissions that Americans should know about.

Actually 1100 years ago, warlike tribes of Tatars of Cumanni
invaded Pannonia, which was then a land of Slav/Celtic farmers and

herdsmen. The word "Hungarian" does not refer to an ethnie group,
but to the minority Magyars and the vast majority which were Slovaks,
Romanians, Gypsies, Germans, Ukrainians, Croats, Serbs, CarpathoRusins, held loosely together in a kingdom with the militaiy support of
the Germans. Even the "Hungarian Hero", Lajos Kossuth mentioned in
the article was an ethnie Slovak, his name being Lajosh Koshut

(spelled phonetically for Americans).

At the end of World War I, our "Hungary" of their "Magyarorszag
(Magyarland) was divided and the varions ethnie groups were able to
get ont from under the heel of the Magyars. Because they allied
themselves with Hitler, they lost more territory at the end of the World
War II. While it is true that Magyars or better "created" Magyars are
now in neighboring countries, there are indeed other minority ethnie
groups also living in Magyarorszag.

The elaimed 1222 Hungarian Bill of Rights soon fell apart when
this Magyar minority set about foreing their eulture and language
upon the other ethnie groups inside this kingdom with help ffom the
Germans.

Several hundred thousand Amerieans think that they are the deseendants of the inythieal etluiie Hungarians, when in faet they are deseendants of other ethme groups that just happened to migrate to the
United States at a time when they were simply under the thumb of the
Austro-Hungarian Empire.

Ameriea, get a little knowledge of eastem Europe's history lest
you beeome as dumb as our politieians.
Mr. JohnJ. Hromyak wrote this lelter inresponse tothe article by Edith Lauer and
Andréa Lauer.

Edith Laurer (Shaker Heights):
A TIME FOR PRIDE, NOTDIVISIVENESS
After the publieation of Hungarian Célébration" (Plain Dealer,
Aug. 18), I was eompletely taken abaek at the tone oî John Hromyak's
(Sept. 10) response, in which he used an emotional diatribe to rewrite

Hungarian history. In addition, along with many members ofthe Ohio
Hungarian-American community, I was deeply diappointed that The
Plain Dealer would not only choose to feature such a letter, but would
give it the most inappropriate title of "A lesson in history." I am con
fident you wouldn't choose to publish a letter from a neo-Nazi, so why
would you publish one so virulently anti-Hungarian?
Objective historiography provides sufRcient documentation of
Hungaiy's rich past. There is, therefore, no need for me to réfuté the

egregious historical inaccuracies that abound in Hromyak's letter.
What I would like to do instead is to point ont to your readers that this
letter, unfortunately, provides insight into tlie attitude of some ultra-

nationalists in Slovakia, Romania and elsewhere by clearly demon-

strating the ideas that have led to wide discrimination and antiminority policies and practices in tliose countrics.
For the first time in centuries, howcver, the countrics of Central

and East Europe are free of foreign domination. Thcy fmally have a
historié opportunity to democratize their political System, by implementing laws protecting human rights as well as the civil and cultural
identity of their minorities.

That is why I am convinced that for those of us who hail from
Central and East Europe, this is not the time for writing lelters filled
with falsehood and resentment. If we have leamed anything from our

American experience, and if we Iruly care about the successful democratization of our homelands, we should demonstratc tolérance and

respect for each other's culture and history. By setting such an
example, we can encourage our former homelands to take advantage of
a historié moment to build fully démocratie societies for ail of their
citizens and thereby ensure the long-term stability of the région.
Lauer is président ofthe Hungarian-American Coalition.

Dr. Géza Éles (Lakewood):
Mistakes That Must be Correcîetd

The Sept. 10 letter to the editor "A tesson in history" contained
numerous mistakes that must be corrected for the sake of historical
accuracy.

The Tatars did not invade Pannonia, as the letter statcd, but Hun-

gary, and it was not in the ninth century, but in the 13th.

Hungary had not been held together with the military support of
the Germans, because the Hungarians fought the Germans from the
lOth century.

The fact that Lajos Kossuth, a Hungarian nobleman, had a Slovak
ethnie backgound, proves that to be a Hungarian is inclusive, not ex
clusive, and that its prerequisite is not genetic but mental and spiritual.
Of the 13 martyr générais of Arad who fought in 1848 for Hungary s

freedom against the Hapsburgs, seven had non-Magyar ethnie backgrounds.

Further, tlie letter maintained that, "The claimed 1222 Hungahan
Bill ofRights - correctly the Golden Bull - soon fell apart". However,
it did not fall apart, but became the foundation of the Hungarian
constitution and the battle cry against oppression through the centuries
in seven armed fights, surpassing the English Magna Carta, giving
nobility the right of armed résistance without being subject to punishment for treason.

The spirit of this document nourished through the centuries Hungarians' résistance against tlie dévastations of Tatars, Turks, Hapsburgs and the Soviets.
These are the facts we would like to communicate to Americans in

this challenging world and revive the courage and vision of Bocskai,
Bethlen, Ràkôczi, Kossuth, "1956" and Mindszenty surviving another
millennium.

Dr. Julius Nâdas (tleveland):
Respect One Another
We read the Aug. 18 article by Edith Lauer, président of the
Hungarian-American Coalition, with a great deal of interest. She
remembered the jubilee célébration of 1100 years of Hungaiy's exis
tence. The article was objective and calm, not attacking anyone - a

heartfelt remembrance, which in ail certainty touched those of
Hungarian ancestry in northem Ohio, numbering around 300,000
individuals. In contrast to this, we were quite surprised when, a few
weeks later, a defamatory letter to the editor appeared on the éditorial
page. This letter shows that the writer does not know the history of the
région and writes hurtfid and insulting statements that HungarianAmericans fïnd unacceptable.

Why didn't he write what nationality he is, so that others mightbe
able to see what's bothering him? We do not wish to get into a
controversy with any individuals who lack both objectivity and a
knowledge of the history of the région.
We would like to note, that here in Cleveland there lives a re-

markable man, Ralph J. Perk, a former mayor. Years ago, he gathered
together ail the leaders of the varions ethnie groups living here. Ever
since then, this Greater Cleveland Nationality Group has been working
together in understanding and friendship without jealousy or

animosity. When one group has sometliing good happen or when one
of the nationality leaders receives some kind of récognition, there is a
célébration in which ail of the nationalities participate.

The Ârpàd Academy (Hungarian) which has Cleveland as its
headquarters, has more than 500 members, professional people who
can be found in every branch of the sciences and of the arts. They have
made a real contribution to American life and culture.

In order for us to understand the idea of world peace and to eliminate intimidation and terror in the world, we need to be able to respect

one another, not be hurtfiil to one other - especially when our alléga
tions are not even the truth. Only respect for each other and caring

will bring back a longed-for peace, in which individuals will not want
to get rich by taking another's wealth or by wiping ont a certain group
of people. Instead each individual will want to become a productive

citizen through his or her honest efforts. But this will take time and
patience.

People must leam to respect one another and to overcome hatred.
Nàdas isprésident ofthe Hungarian Association.

JEGYZET

Felhivjuk olvasôink szives figyelmét arra, hogy a mai nap legdi-

vatosabb cselekedete a tôrténelemhamisitâs. îgy pl. ma mâr kôztudomâsù, hogy a szlovâkok (magyarul tôtok) nem Észak-Magyarorszâgon éltek, hanem egy szerb csoport elmenekiilt az 1500-as
években a tôrôkôk tâmadâsa elôl és a magyar konnâny engedélyével az

osztrâk-magyar hatârvonalon felhùzôdott északra. Az erre vonatkozô
iratok ma is megtalâlhatôk a bécsi udvari levéltâban.
A szerbek pâtriârkâja kért engedélyt, hogy a tôrôkôk elôl

„ideiglenesen" elmenekûlhessenek és igéretet tett, hogy majd
visszatémek. Kisebb résziik a mi gazdag Bânâtunkban telepedett le,

mig a szegényebbek felhùzôdtak Magyarorszàg északi részébe.
Mârmost a Szvatopluk mese alapjân ezek az egyébként jô emberek tôrténetirôik hamis kôzlései alapjân - ôslakosoknak hiszik magukat.

Ez még nem lenne baj, de tâmadôlag lépnek fel ellenunk, magyarok
ellen, bârmilyen ârtatlan kijelentést is tesziink.
Eimek igazolâsâra kôzôltiik le a fenti cikksorozatot.

Lauer Edit ùrasszony a clevelandi amerikai ùjsâgban, a Plain
Dealerben îrt egy megemlékezést Magyarorszâg 1100 éves fennàllâsànak évfordulôjâra, amire egy ismeretlen személy bântô tâmadâst
intézett ellenunk, magyarok ellen. A tâmadô cikkre kôriilbelul huszan

vâlaszoltak honfîtârsaink kôziil, a lap szerkesztôsége lekozôlte vâlaszainkat, a 3 legjobbnak talâlt târgyilagos vâlaszt. Figyelnûnk kell a
vilâg valamennyi sajtôjât és ha bârkinek tudomâsâra jut ilyen tudatos
hamisitâs, akkor kéijiik, vâlaszoljon vagy legalâbbis hozza tudomâsâra
egy olyan magyar szervezetnek, amely szivesen tâjékoztatja a nagykôzônséget az igaz tényâllâsrôl, mert amit mi inmk, azt bizonyitani is
tudjuk.
A szerkesztô

-

Ajôvo —

Csapô Endre (Ausztrâlia):

A VILÂGÂLLAM ALAPKÔVEI
Éppen négy hete irtam Oroszorszâg beemelésérôl a nagyhatalmi
szereplôk kôzé "A vilàgkormàny elôszele" cimû irâsomban. Akkor

még csak ama fiircsa NATO-partnerség jôtt létre, és a vilâgpolitikai
vâltozâsok felgyorsult iitemét jelzi, hogy most Oroszorszâgot felvették
a "Hetek Klubjâba", Oroszorszâg nyolcadikként tagja lesz a gazdagok
egyuttesének.

A "Hetek" a vilâg legsikeresebb âllamai; Egyesùlt Âllamok,
Németorszàg, Japân, Franciaorszàg, Olaszorszâg, Nagy-Bhtannia és
Kanada. A gazdasâgi sikeriiket jelzô bruttô nemzeti ôssztermék 1996.
évi emelkedési arânya +0.7 és +3.6 szâzalék kôzôtt van. Ezzel

szemben Oroszorszâg szâzalékarânya -6.0 szâzalék, vagyis katasztrôfâlisan csôkken. Hasonlô a helyzet az inflâciô terén. A Hetek
inflâciôja 0.1 és 3.6 kôzôtti, Oroszorszâgé 48%. Oroszorszâg
fejlôdésképtelen és fizetésképtelen. Az égvilâgon semmiféle gazdasâgi
indoka nem lehet a Hetekhez valô csatlakozâsânak. Oroszorszâg
bevonâsânak politikai okai vaimak. Oroszorszâgra a nemzetkôzi

tôkének sziiksége van. Fél-kontinensnyi teriilete, katonai ereje,
âsvânykincsei, stratégiai elônyei, gazdasâgi kiaknâzhatôsâga kiilôn is
és egyiittesen is ideâlis és megkeriilhetetlen zsâkmâny. Jeldn
rogyadozô hatalmât ez a besorolâs bizonyâra megmenti az ôszszeomlâstôl.

Mint immâr a G8 tagja, Oroszorszég tagja lesz a legnagyobb hitelezô âllamokat tômôritô Pârizsi Klubnak. Ezt a Jelcin - Clinton talâl-

kozô utân jelentették be, valamint azt is, hogy Moszkva leinond mintegy negyvenmilliârd dollar fejlôdôvilâgbeli kôvetelésérôl (az egész
kôvetelés 120 milliard, amit a "barâti" fejlôdô orszàgoknak nyùjtott
Moszkva annak idején, teljességgel behajthatatlan, de annak jô részét
visszakapja a Pârizsi Klubtôl), ezzel szemben az ô maga szâzharmincmilliârd dollâros adôssâgât a fejlett âllamok kedvezôen âtùtemezik.

Oroszorszâgban is minden eladô lesz. A huszadik szâzad hâborùi a
huszonegyedikben aranyat és vilâghatalmat teremnek.
A kôzlemények szerint Oroszorszâg nyugati részeit a nyugati

nagyhatalmak, mig keleti részeit Japân segiti beruhâzésokkal. Ne
essék félreértés, a Japânban mûkôdô tôke, csakùgy mint a német, nem
nemzeti, hanem nemzetkôzi tôke, része a globâlis vâllalkozâsnak.
Nincs abban mâr semmi kockâzat, hogy Japân és Németorszâg âllandô

tagja lesz az ENSz Biztonsâgi Tanâcsânak.
Olaszorszâgnak is osztottak egy kis nagyhatalmi szerepet: nagy
része lesz a Balkân tartôs megszâllâsâban. Ahogy a mùlt szâzadban az

Osztrâk-Magyar Monarchiâra biztâk a Balkân békéjének a gondjât,
(késôbb ugyan megbiintették érte) most, hogy a nagyhatalmak kiilôn
nyilatkozatban kôzôlték, hogy a béke fenntartâsa érdekében hosszù
idôre berendezkednek az egész Balkânon, Olaszorszâgnak osztottâk a
feladat sùlyât. Ki tudja, nem volt-e szerepe a nagypolitika tervezôinek
a jugoszlâviai konfliktus létrehozâsâban, aminek kôvetkeztében ebben

a mâsképpen kezelhetetlen balkâni térségben fegyveresen is jelen lehet
lenni. Azt mâr csak a stratégia logikus kôvetelményei eredményezik,

hogy Magyarorszâgon NATO-bâzis legyen a legelsô bôvitési alkalommal.

A vilâgâllam létrehozâsa sorân nem maradhatnak fehér foltok a
térképen. Az oroszok Afganisztân elleni hâborùja nem feltétleniil a
Szovjetuniô utolsô birodalmi hôditô kisérlete volt. Nagyobb valôszinûséggel az lehetett a cél, hogy a most elindult vâltozâs alkalmâval ez a
természeti kincsekben rendkiviil gazdag - egyébként fôldhôzragadtan

szegény - orszâg belekeriiljôn abba a csomagba, amit most Jelcin
âtadott a nemzetkôzi nagytôkének.

Ajapânok nem késlekedtek bejelenteni igényiiket a Kurilli-szigetek visszacsatolâsâért. Nem biztos, hogy sikeresek lesznek, hiszen

annak "biztonsâgi" szerepe volt a legyôzôtt Japân tartôs ellenôrzésében
és ha ennek az ellenôrzésnek a nagyhatalmak megitélésében még

szerepe lehet, akkor marad véglegesen. Mégis jô, ha szôinak "idôben",
hiszen a mâsodik vilâghâborùt lezàro békekôtés Japânnal még nem
tôrtént meg. Tajvannak hasonlôan stratégiai szerepe volt, csakugy DélKoreânak, Vôrôs Kina esetleges helyes ùtra téritése esetére.

A huszadik szâzad tôrténetében hârom nagyhatalom prôbâlt kiszabadulni a nemzetkôzi nagytôke szoritâsâbôl. Az elsô vilâghâborùban megvert Németorszâg szabadulni akart a nemzetkôzi nagytôke
nyomâsa alôl, ezzel ùjabb hâborùba sodrodott. A tôkések âltal létre-

hozott Szovjetuniô Sztâlin vezetésével tôbb kisérletet tett, hogy fuggetlenitse magât megaikotôitôl. Nem sikeriilt. Az ugyancsak Amerikaalkotta Vôrôs Kina tôbbszôr elszakitotta voina a kôtôféket, amely
mindmâig gyenge kôtelék a vilâg legnépesebb âllamânak kordâban
tartasâra. Kina ugyancsak jô példa arra, hogy még egy ekkora birodalom sem tud érvényesûlni, ha eiszigetelôdik akâr politikailag, akâr
gazdasâgilag, legfoképpen marxista diktatùrâval. Egyébként a marxizmus itt is a kapitalizmus diadalànak talajelôkészitôje.
Eheti beszàmolôm cime nem tûlzés. A Hetek denveri csùcstalâlko-

zôjârôl szôlô beszâmolônak a Népszabadség ezt a cimet adta: "Ûj
nagyhatalmi rendszer alakul". Majd igy vezeti be;

"Az ùj nagyhatalmi rendszer kôrvonalazâsât jelezte a vilàg hét
legfejlettebb àllama és Oroszorszàg denveri csùcstalâlkozôja: mintegy
ôtven kérdésben hoztak tôbbé-kevésbé konkrét dôntést. Eurôpa sokallta az amerikai tùlsùlyt. A "vilàg igazgatô tanâcsa" ezentùl megbizottakat kùld a vâlsâgôvezetekbe, és "felUgyelôket" nevez ki egyes
politikai és gazdasâgi problémàk megoldàsâra".

Mâr a cim is sokat mond; ezutân màsképpen lesz! A "vilàg igaz
gatô tanâcsa" még kisbetûkkel és idézôjelek kôzôtt jelenik meg, de

vajon meddig. Érdekes, hogy nem borzong bele a vilâg. Pedig Orwell
megjôvendôlte.

A tudôsitâsban néhâny tovâbbi nagyon figyelemre méltô mondât

"A sikeres USA és Nagy-Britannia csak az inflâciôra iigyel, a jô
irânyba haladô Kanada emellett a munkahely-teremtésre is. A bajlôdô

német, francia és olasz gazdasàgot viszont àtfogô szerkezetvâltâsra
itélték: lefaragva a szociàlis juttatàsokat, killsô-belsô liberalizàciôval

és a munkaerô rugalmas âtképzésével kell kiutat nyitni".

Sok szô esik Magyarorszagon a kapilalizmus kulônbôzô megjelenési alakjairôl. Ami Magyarorszàgra most râtelepedett, azt liberâlis
kapitalizmusnak nevezik. A liberâlis szô itt azt jelenti, hogy csak egy
szempont van, a tôke haszna. A liberâlis tôke kihasznâlja a lehetôségeket, nem hajlandô ônkorlâtozâsra, mâsok érdekeinek fïgyelembe
vételére. Ez a viselkedés jellemzi az amerikai tôkét. Ezzel szemben az
eurôpai orszâgokban a tôkét szociâlis felelôsségre kôtelezték. Amerikâval szemben itt erôs szakszervezetek jôttek létre, kiharcolva a
szociâlis juttatâsokat és munakôriilményeket. Ez tennészetesen megdrâgitja a termelést, de ugyanakkor megôvja a târsadalmat a szociâlis

feszultségektôl. A most vilâghôditô amerikai liberâlis kapitalizmusnak
erre nincs érzéke, mindenâron érvényesùlni akar, aminek ùtjât az
amerikai gyakorlat kôtelezô âtvételében âllapitja meg. Most pl. azt
kôvetelik, hogy olyan szociâlis szerkezeti reformot hozzanak létre,
amiben helye lesz az iin. "aktiv ôregségnek", amely az idôs korùak
tovâbb dolgozâsât, sôt tanulâsât helyezi elôtérbe. "A nyugdijak nem
terhelhetik tùl a fiatalabbakat, aktiv korâban mindenkinek meg-

takaritâsokkal és befektetésekkel kell gondoskodnia ôregségérôl".
Ez a tôrekvés némi ellenâllâsba utkôzôtt Nyugat-Eurôpâban,
elvetették a szigoni amerikai szociâlis modell lemâsolâsât, de nem
hatâroztâk meg azt, hogy mit termének helyébe. Magyarorszâgon
azonban nincs olyan erô, amely akârcsak akama is ellenâllni, mert az
amerikai tôkebehatolâsban érdekelt elvtârsak maguk is igy tudnak
hirtelen és nagyon meggazdagodni. Ezért Magyarorszâgon egyremâsra olyan kormânyok uralkodnak, amelyek ellenâllâs nélkiil
elfogadjâk az IMF és a Vilâgbank utasitâsait. A jelnlegi egyik és
nagyobbik kormânypârt is - annak ellenére, hogy "szocialista" pârt - a
szociâlis vivmânyok megôrzését hirdeti, hanyatt dobja magât a nyugati
erôszaknak.

Persze hogy jôn a ktilfoldi tôke. A magyar ipar kôzel 80%-a mâr
kulfôldi tôke tulajdonâban van, és azoknak tùlnyomô része a nagy
nemzetkôzi vâllalatok. A budapesti kormâny ezt sikerként melldôngeti, pedig ebbôl az orszâgnak vajmi kevés haszna van. Azért
jônnek ide ezek a nagyvâllalatok, mert itt 1 dollâr kôriili ôrabérért jôl
képzett szakmunkâsokat, tanulékony és megbizhatô alkalmazottakat
kapnak. Ez idâig csak kizsâkmânyolâs, mert az ilyen bérbe nem fér
bele semmiféle târsadalombiztositô tartalék. Lâm, Németorszâg menynyivel jobban âll ebben a tekintetben, mégis érzékenyen viszonyult a
szociâlis juttatâsok Amerika-kôvetelte lefaragâsâhoz.

Hogy meddig tudnak ellenâllni, az kérdés. Kérdésessé teszi az
alàbbi mondât, ugyancsak az idézett riportbôl:
"A nagyok felhatalmaztàk a Nemzetkôzi Valutaalapot és a Vilàgbankot, hogy nôveljék a valôban reformer szegényebbek szerkezetvàltâsi hitelezését. Az IMF alapszabàlyàt môdositjàk a tôke szabadabb
mozgâsa érdekében, a bank 202 milliâd dollàros, kvôta szerint lehiv-

hatô tôkéjét 30 milliàrddal emelik. A nemzetekfeletti tôke és a kereskedelem globàlis szabadsâgât a legfôbb fejlesztôerônek tartva csôkkentik az egyes âllamok ellenôrzési jogàt a multinacionàlis befektetôk
és vàllalatok felett, nemzetkôzi ellenôrzésének vetik alâ a helyi tôzsdéket".

Igen, ott tartunk, hogy mâr nyiltan kimondjâk: az egyes âllamoknak nincs tôbbé ellenôrzési joguk a multik felett, ellenkezôleg: nemzet
kôzi ellenôrzés alatt àllnak az âllamok. A pénzkibocsâtàs joga mâr
nem az âllamé, és az âllamok feletti pénz bevezetésével az âllam
elvesziti a maradék ellenôrzését is a gazdasâgi élet felett. Azutân
majd természetesen megszûnnek az âllamok is, majd a multik beosztjâk a vilâgot gazdasâgi kôrzetekre.

Clinton elnôk tôbb mint egyôrâs sajtôértekezletén elégedetten
âllapitotta meg, hogy România megoldotta vitâjât Magyarorszâggal.
Miért ne lenne elégedett, hiszen Magyarorszâg kormânya is megelégedett a român igéretekkel, és a kôztârsasâgi elnôk is megalâzta magât a
nagy szomszéd elôtt. Az elnôk Oroszorszâgnak a denveri csùcsértekezleten betôltôtt szerepérôl azt mondta, hogy a Hetek helyét mindinkâbb a Nyolcak veszik majd ât.

Meggyôzôdését fejezte ki, hogy az âtalakulâs folytatôdâsâval
Oroszorszâg egyre szervesebben integrâlôdik majd a globàlis intézményekbe, aminek kedvezô kihatâsai lesznek az egész nemzetkôzi életre.
Ismét jô kérdés, kinek a részére lesz kedvezô Oroszorszâg besorolâsa
mindazokba, amiket most globàlis intézményeknek nevez.

Érdekesnek tartottam, hogy milyen kevés és milyen lanyha fogadtatâsa volt ennek a konferenciânak, illetve, hogy szinte semmi jelentôséget nem tulajdonitanak ezeknek a vilâgra szôlô hatârozatoknak,
amelyeknek nem kevsebb ûzenete van, mint az, hogy vége az
orszâgok, nemzetek âllami életének, és olyan vilâgszervezetet
erôltetnek a nemzetekre, amely nem a szerves tôrténelmi fejlôdéssel
jôn létre, hanem -

most mâr kimondottan is -

az amerikai

konjunktùrâkban létrejôtt, nemzetek feletti pénzintézeteknek. És akkor

még hozzanak âldozatokat, hogy bekeriiljenek ennek a globàlis
hôditasnak az erôszakszerveibe.

Azt iijàk a lapok, a hâzigazda Clinton értékelô sajlôértekezletén
derûlàtô vilâgképrôl beszélt. Kohi német kancellârral egyiitt nyomatékosan méltatta Oroszorszég bevonâsét a nagyhatalmi "koncertbc". A

G8 tiikrôzte a nagyhatalmi erôviszonyok môdosulâsât: az USA vezetôszerepe fokozôdott. Emellett Olaszorszâg - a balkâni rendfenntartâsi
szerepével - nôvelte hagyhatalmi presztizsét, Franciaorszâgé (Afrika,
a Kôzel-Kelet és a NATO vitâja kapcsan) tovâbb csôkkent. Helyreéllt a
brit-amerikai kiilônleges kapcsolat bizalma, tovâbb erôsôdôtt az USA

és Németorszag harmôniâja. Jelcin bekasszirozta a NATO-engedmény
ârât: Oroszorszâg a vezetô hatalmak exkJuziv politikai klubjânak tag-

jakéntjelentôs anyagi és tekintélybeli nyereséget kônyvelhet el.
*

Hât ilyen csodâlatosjô dolgok tôrténnek a mai vilâgban.
Magyarorszâg valamikor Eurôpa éléskamrâja volt. E szâzad jô

kôzepéig abban a hitben voltunk, hogy Magyarorszâg megélhet a
mezôgazdasâgbôl. Ennek az idônek mâr régôta vége van. Ma mâr nem
a falvak termelik meg az élelmet, hanem a mezôgazdasâgi nagyiizemek, avagy ahol nem bolygattâk meg az agrâr életmôdot, a

gépesitett farmerek. Nyugat-Eurôpânak ezen a téren nincs szùksége
Kelet-Eurôpâra. Jùnius kôzepén megjelent a dinnye a budapesti piacokon. Spanyol dinnye. Egy hônappal megelôzte a hevesi dinnyét.
A Nyugatnak piac kell. Nyugaton âllami tâmogatâsban részesiilnek a gazdâk, mert fenn akaijâk tartani a gazdatârsadalmat.

Magyarorszâgon szétverték a falvakat, az egykori paraszti réteg mai
utôdai nem értenek a foldmûveléshez, ami fbld most kistermelô kézbe
visszakeriilt, ha egyâltalân terem, csak nagyon keveset.

Az iparral még rosszabb a helyzet. A "vas és acél" orszâga mâr
csak ôcskavasat gyûjthet. Nyugat-Eurôpa gépei oly mértékben tùlter-

melnek, hogy nôvekvô mértékben folôslegessé teszik az embert. Utcai
tuntetéseken "munkâsintemacionalizmust" kôvetelnek a hùsz milliô

munkanélkiili létbizonytalansâgânak kivédésére. És a denveri konferenciân kôtelezôvé tették a szociâlis kiadâsok csôkkentését. Meg hogy

dolgozzanak az ôregek - de mit?

Ûgy lûnik, nem gondja a nemzetkôzi pénziigyi diktatùrânak az
emberek sorsa, most, a tônkretett orszâgokban mindent folvâsârolnak.
A szakszervezetek vilâgszerte szétmâllottak, nem rontjâk a nagytôke
teijeszkedését. Csak addig kellettek, amig a kisvâllalkozô munkaadôkat tônkretették. Azutân majd lesz olcsô munkaerô vilâgszerte. Visszatériink oda, ahol voltunk a mùlt szâzad vége felé, amikor a kormânyok szociâlis feladata minimâlis volt. Amikor Denverben szôba
hoztâk a szociâlis gondokat, Clinton elnôk fôlényesen megjegyezte,
hogy a régi gondolkodâst el kell vetni, s példaként âllitotta a vendégek

elé az Egyesiilt Âllamok gazdasâgât. Hangoztatta, hogy a protekcionizmus sùlyos hiba lenne, mert a "globalizâciô mindenképpen végbemegy, s a kereskedelmi elszigetelôdés ârtana Amerikânak". Sajnos,
nem talâltam a hirek kôzôtt, hogy megvâlaszolta-e ezt valaki. Pl. ûgy,
hogy ami jô Amerikânak, nem biztos, hogy jô mâsoknak is. Amerika
persze nem szigetelôdik el, ellenkezôleg: agressziven mindenûtt ott
van, nemcsak az Eurôpâtôl elpolitizâlt gyarmatokon, hanem a megszâllt Eurôpâban is. Netân széba lehetett volna hozni azt is, hogy az
amerikai politika jôvoltâbôl Amerikâban aimyiért kapnak egy gallon
benzint, amennyiért Eurôpâban és Japânban alig egy litert. Hogy mit

jelent csak az energia âra, azt minden kôzgazdâsz meg tudja mondani.
Két nap alatt kilencven hatàrozatot csak ùgy hozhattak, hogy csak

kedvezôt lehetett modani. Mint a szovjet rendszerben. És az ùjsâgok is
csak kedvezôt imak: Denver nagy eredmény az emberi elôrehaladâsban.

Természetesen meglesz ermek az ellenâramlata is, ha nem is
nâlunk (ahol az elprivatizâlô magyarorszâgi tôkések kezében van a
tâjékoztatâs), de annal inkâbb Nyugat-Eurôpâban. Amikor a multi-

nacionâlis vilâgcégek garâzdâlkodâsa mâr a hùsba vâg, meglesz az
ellenâramlat. Ma még ez az egész integrâciônak nevezett kaland csak

egy szép jôvôt igérô terv, aimak a mindenképpen logikus tervnek az
elénk vetitése, hogy Eurôpa népei egyiittesen sokkal jobban boldogulnak és megâlljâk a versenyt mâs kontinensek paivenû vetélytârsaival. Igy is kellene ennek létrejônnie, de ahhoz nem az amerikai

minta mâsolâsâra van szûkség, hanem az eurôpai nemzetek kôzôs
érdekeinek ôsszehangolâsâra. Persze, lehet, hogy ez igy szépen hangzik, csak nem kivihetô, de ettôl ez a meglevô Eurôpa-egyesités még
nem lesz Eurôpa-érdekû.

A legnagyobb hibât akkor kôveti el ez az amerikai Eurôpa-egyesîtés, amikor az Eurôpa-ellenes két vilâghâborù létrehozta éllamhatérok
alapjàn erôlteti a kontinens gazdaségi és kôzigazgatési felépitését.
Eurôpa akkor jôn rendbe, ha a gazdaségi téjak belsô tôrvényei alapjân
alakulnak kl. Ez természetesen hosszas fejlôdés eredménye. A kôzvet-

len problémânk a megélhetés biztositâsa és az emelkedés feltételeinek
megteremtése. Az Eurôpa-egyesités még a jôvô fejleménye, de a multinacionâlis vâlalatok mâr itt vannak. Nem képzelhetô el olyan vâltozâs,

ami ezt az âllapotot valahova visszaâllithatnâ. Kilâtésainkat ez hatârozza meg.

A gondolât befejezéseként alâbb idézem dr. Csath Magdolna
egyetemi tanâr, a KDNP gazdaségi szakértôje elemzését a multivélla-

latok hatésérôl, az Ûj Magyarorszàghàl.
"Hozzànk a multicégek alapvetôen két okbôl jônnek. Egyik a
rendelkezésre âllô jôlfelkésztilt, olcsô és nagyon béketûrô munkaerô,

amely nem szervezôdôtt szakszervezetekbe, és nem hajlamos sztràjkok
szervezésére.

Az ilyen munkaerô természetesen nemcsak az alacsony munkabér
miatt nagy elôny, hanem az alacsony képzési kôltségek és a sztràjkok
okozta profitkiesés minimâlis valôszinûsége miatt is.
A multicégek megtelepedésének és tartôs érdeklôdésének tovâbbi
oka az a kedvezményrendszer, amelyhez hasonlôt a térség egyetlen
màs orszàga sem kinàl, beleértve az adôelengedést és adôked-

vezményeket, az olcsô, gyakran ingyenes fôldhôz, illetve ingatlanokhoz valô hozzâjutâst, a munkahelyteremtési tâmogatàsokat, az

exporttàmogatàst és a munkâsok foglalkoztatâsa, illetve elbocsâtàsa
kôrtili, gyakorlatilag korlàtlan lehetôségeket.
Harmadik okként talân még az is megemlithetô lenne: a multik

lobbyereje nàlunk olyan erôs, hogy - ha ez nem is szembeôtlâ - a
mélyben gazdasàgpolitikai, sot politikai tényezôként hat.
Ugyanakkor, ha a gazdasâgra tett kedvezô hatàsokat nézztik, az
nem lâtszik arànyban lenni a szâmukra nyûjtott elônyôkkel. Méreteik-

hez, uralkodô szerepûkhôz képest nemjàrultak ugyanis hozzâ Jelentôs
mértékben a gazdasàg modernizàciôjâhoz, versenyképességének nôveléséhez, illetve a gazdasàgi nôvekedés megindulàsàhoz. Egy folyamatban levôipargazdasâgikutatàs ezt a helyzetet ûgyjellemezte, hogy
bâr a magyar gazdasàg korszerusôdik, de csak olyan mértékben, hogy

lemaradàsa a fejlett orszàgokhoz képest tovâbbra is dràmaian
nôvekszik. Hol van akkor a niultik âldâsos hatàsa a gazdasàgra?

A târsadalmi hatâsok kôziil talàn az a legdràmaibb, hogy mivel a
multi nincs elkôtelezve a dolgozôk irànt, igy hât - ha gazdasâgi
érdekei ùgy diktàljàk —kônnyii sziwel viszi tovâbb ùzemét oda, ahol
még kedvezôbb kOrnyezetet teremtenek szàniàra, s maga môgôtt munkanélkulieket és valôszinûleg mâr semmire nem alkalmas, esetleg
szennyezett ternielôteriiletet hagy. A munkanélkûlivé vâlt embereknek,
mert részmunkâkra kapak csak kiképzést, nem lesz kônnyû ùj munkahelyet talàlniuk. Elbocsâtàsuk terheit pedig a târsadalomnak kell
viselnie.

Ha tovâbbra is az ôsszeszerelô tipusû, illetve a bérmunka jellegû
tizemek lesznek tôbbségben, amelyekben kutatâsfejlesztésre, igényes
szellemi munkâra nincs sztikség, akkor ez az âltalànos szellemi szinvonal leépUlését hozhatja. A nem hasznâlt tudàs ugyanis elkopik. Az
ôsszeszerelô tizemek olcsô munkabérrel gyàrtott és nem a vilàg élvonalàba tartozô termékeinek eladhatôsàga korlàtozott lesz, ezért a
jôvôben sem lesznek képesekfellenditeni a magyar gazdasâgot.
Mindezek mellett a multiknak nyûjtott kôzvetett és kôzvetlen tàmo-

gatàsok versenyképtelenné teszik a hazai cégeket, és nehezitik a kis- és
kôzepes vâllalatok megerôsôdését, a nemzeti tôke megizmosodâsât, és
mindezek kOvetkeztében a jelentôsebb életszinvonaljavulàst".

Sisa Istvàn (ICIeveland, OH):

MAGYARORSZÀG NEM LESZ, HANEM VOLT (?)
Ez a sirfeliratnak is beillô sor meredezik hazânkra annak az ùtnak

a végén, amelyen népûnket a Kâdâr-kormâny inditotta el 1956 utân az
abortuszrendszer bevezetésével. négy évtized tavlatâbôl visszanézve,
mintegy hatmilliô sirkeresztet lât lelki szemeivel az ember a

nemzetpusztulâs ùtja mentén, jelezve ennyi magyar magzat kioltott
életét. Ez a szém tôbb, mint fele a trianoni orszâg jelenlegi népességének.

A 250 milliôs Amerika arânyaira âtszâmitva a magyar "tempôt",
ez mintegy 150 milliô magzatôlést jelentene; abban az Amerikâban,
ahol mâr az eddig végzett kb. 30 milliô abortusz miatt is életvédô

szervezetek ezrei tiltakoznak egy orszâgos jellegû mozgalom keretében. Itt a tiltakozâs azonban az isteni tôrvények és az emberi élethez

valô jog védelmében folyik s nem a nemzeti kihaléstôl valô félelem
mozgatja.

A tiltakozôk kôzé tartozott - még elnôksége alatt - Ronald
Reagan, aki a Human Life Revue 1983 tavaszi szaméban a "nemzet
leikiismeretére" hivatkozva kesergett az abortuszok âltal végbemenô
Silent Holocaust felett.

Az anyaméhben meggyilkolt magyar magzatok szâma megfelel a
nemzetkôzi zsidôsâg kôztudatba keriilt 6 milliôs Holocaust vesztesé-

gének. A kiilônbség az, hogy mîg ez utôbbi borzaimait vilàgszerte - s
îgy a magyarorszâgi iskolâkban is - a tanulôk agyâba sulykoljâk, hogy
az ùjabb nemzedékek is mintegy mea culpâzva emlékezzenek râ, addig
az 1956 utân folyô magyar nemzetpusztitasrôl szô sem esik az otthoni
tantermekben.

De az is a kiilônbség, hogy mig a zsidôsâg visszanyerte, sot soha
nem lâtott mértékben fokozta befolyâsét orszâg-vilâgszerte, addig a
"magyar Holocaust" vâltozatlanul folytatja véres aratâsât. Mindezt
pedig a Hom-kormânyzat a népesedési katasztrôfa kôvetkezményeinek
teljes agyonhallgatâsâval hagyja népiinket sodrôdni afelé a sir felé,
amelyet mintha titokzatos kezek âsnânak a magyar nemzet elsùllyesztésére.

Népiink fogyâsârôl kôzzétett népesedési statisztikâk, amilyenek az
"âtkos" Horthy-rendszer idején kétségbeejtették s riadôztattâk volna a
kormânyzatot és a târsadalmat, hovatovâbb kôzônyôsen elkônyvelt
szâmadatokkâ zsugorodnak mai kormânykôrôkben. Ezek - a târsa-

dalom nagyobb részével - napirendre tértek mindezideig felettûk.
Nem igy az idegenbe szakadt magyarsâg, amelynek valôsâgos
lelki kinokat okoznak az otthonrôl érkezô, a magyar nép halàlszmvonalânak fokozôdô emelkedésérôl szôlô hirek. Legùjabb adatok
szerint 1996 elsô felében az élvesziiletések szâma 50 ezer kôriil jârt s
vârhatô, hogy 1996 végére 100 ezer alatt lesz (1970-ben még 152 ezer
volt!), a modem idôk legalacsonyabb szintjére zuhanva. Szinte
elkeriilhetetlen, hogy az orszâg lakossâga az ezredfordulôra 10 milliô

alâ jut - halomra dôntve a U.S. Bureau of Census 1982-es elôrejelzését, amely derûlâtôan 10,840.000-re becsûlte Magyarorszâg
vârhatô népességét. A szùlôhazânkban folyô nemzetpusztitâssal mâr a
legmodemebb komputerek sem tudnak lépést tartani !
Az évi kb. 50 ezres veszteség arânya vilâgrekordszâmba megy

éppùgy, mint ahogy az ôngyilkossâgok terén is vezet a magyar nép.

Olyan idôszakban, amikor a Kôzponti Statiszlikai Hivatal szerint
"nem véletlen, hogy a népesség fogyâsa a gyermek- és fiatalkorùakat
érinti" s hogy "a 30-59 éves korosztâly halàlozâsa ùjabb 30 %-kal
emelkedett". Ez egy màsik szomorû vilàgrekord a fejlett orszâgok
kategôhàiban. Mindezek az adatok, a hâzassâgok riasztô csôkkenésével egyiitt a magyar nemzet nienetekel-iéi rajzoljâk ki a szâzadfordulô horizontjân.
De bâimennyire is megdôbbentô a lakossâg szâmbeli csôkkenése,
annak legriasztôbb kôvetkezménye a magyar nép példâtlan elôregedése.

Egy olyan orszâg, ahol az ôregek arânya immàr hâromszorosa

lett a normâlisnak s a fiataloké forditott arânyban csôkken, hosszû
tàvon nem tekinthetô életképesnek az egyre zsugorodô munkaerô és
fogyasztô bàzis, de a honvédelemre foghatô korosztàlyok elégtelensége miatt sem. A harmadàra legyengiilt termelô osztâlyképtelen
lesz a vâllaira nehezedô, a normâlisnâl hàromszor sùlyosabb szociâlis
terheket elviselni, még kevésbé gazdasàgilag versenyképesnek
maradni. Mindez az egyszeregy alapjân kônnyen kiszàmithatô.
Ugyanezt kezdik lâtni kulfoldi megfigyelôk is. Màr 1993 szeptemberében a Budapest Sun "Declining population threatens economy"
cimmel râmutatott a termelés csôkkenésére, a szûkiilô belsô piacra és a
nôvekvô egészségiigyi kiadâsokra. Mindez - ùgymond - az egész
gazdasâgi életet veszélyezteti, iija a lap, idézve a Market Europe cimû
demogrâfiâval foglalkozô kiadvâny véleményét, amely szerint nem
lesz elég termelôerô Magyarorszâgon a nagyipari infrastruktûra

fenntartâsâra. Egyik megoldâsként betelepitések segitenének. A New
York Times nemzetkôzi kiadâsa màr 1992. januâr 5-i szâmâban
Magyarorszâg hanyatlâsât idézi fel a lakosségcsokkenés miatt.
Ami azonban talân még az elôzôknél is veszélyesebb, az erkôlcs-

rombolàs és a magyar nemzeti tudat tervszerû kizsigerelése az igùsâg
lelkébôl. Ezért egy vékony, a magyar nemzettel sorskôzôsséget nem
vàllalô réteg felelôs, amely miutàn a kommunizmus idején a magyar
falut szétverte, vallàsa eilen irtôhadjâratotfolytatott, most a magyar
jôvô letéteményesét egy kontraerkôlcsbôl fakadô nemzetkôzi nihiliz-

mus prédâjàul veti oda. Mégpedig egy un. demokrâcia jegyében, 1989
ôta. Ennek legfôbb "kultùrforràsa" a Hollywoodbôl tàv-vezérelt szôrakoztatô ipar, amely szegény szûlôhazànkat - Maria egykori orszâgàt
- kulturàlis szemétlerakodô telepnek hasznâlja. Budapestet, a Duna
hajdani "kirâlynôjét" a nemzetkôzi média a vilâg pomôfôvârosânak

tekinti, ahol gombamôdra szaporodnak a sztripiz-revûk és hasonlô
mulatôk. A félrenevelt iQùség - tisztelet a kivételnek - vajmi keveset
tud Trianonrôl és az elszakitott nemzetrészek sorsârôl, nemzetunk igaz

tôrténelmérôl. Templomba sem igen jâmak s nemzeti imâdségaink
éneklésérôl is leszoktattâk ôket. Olyanok igyekeznek befolyâsolni a
magyar életet, akik a "Hazâdnak rendùletlenùl" hitvallàs helyébe a
"hasadnak rendùletlenùl" mâsvallâsét, az altest ôrômeinek kôvetését

propagâljâk irâsban, képpel és minden hullâmhosszon. Igy tobzôdik a
kontraerkôlcs a "demokrâcia" leplébe ôltôzve.

Mindez egy olyan korszakban folyik, amikor a bûnôzés soha nem

lâtott arânyokat ôltôtt szegény szùlôhazânkban, veszélyeztetve a polgârok vagyonbiztonsâgât és életét. Mindazonâltal az orszâgban a legveszélyesebb hely mâr évtizedek ôta az lett, ami valaha a legbiztonsâgosabbnak szâmitott: a magyar anyâk méhe, ahol a csiràzô magyar
életek milliôit oltottâk ki 1956 ôta.

Mindez olyan korszakban folyik, amikor a neonfényes Potemkinszinfalak môgôtt ott sôtétlik a fekete valôsâg; szerte az orszâgban
csôndesen deszkâznak be egyre tôbb iskola-ablakot, mert nincs gyerek.
A jôvô elôtti kapuzârâsnak ez az irgalmatlan, szivbemarkolô aktusa
szinte égbe kiâlt s kôltôt kivân, aki meg tudnâ balladâban énekelni a
meg nem szuletett magyar gyermekek légiôjânak dalât...

Ez lenne Magyarorszâg a honszerzés 1100. évfordulôjân és az
1956-os forradalom 40. évi emlékunnepe kuszôbén? - jajdul fel
szulôhazâja sorsa felett szerte a vilâgon kesergô magyarsâg. Igenis,
meg nem is. Még parâzslik a szulôfoldre szôrt fojtogatô hamu alatt az
ellenâllâs tùze és fel-fellângol egy jobb jôvô tisztitô tùzének igéreteként.

Ûnnepelni, ôrvendezni valôban nincs okunk és kedvunk, amikor a
népesedési katasztrôfa oly méreteket ôltôtt, hogy a tatârjârâs és a
tôrôkdùlâs utâni idôk mintajâra most mâr betelepitést kezdenek emlegetni egyes kôrôk otthon. Keserû elégtétel szâmunkra, hogy mi ùgyszôlvân mindezt elôre lâttuk. A vészharangot a "Quo vadis Hungaria?"
akciôval mâr az I960-as években elkezdtùk kongatni, amit kôvetett a

"Magyar Életért Mozgalom" megalakitâsa. Ez koordinâltan mûkôdôtt
otthoni irôkkal a katasztrôfa elhâritâsâban, drâmai lépéseket kôvetelve
a kormânyzattôl is. Mindhiâba!.

Kideriilt, hogy 1989 csak formai szabadulâst hozott népunknek,
de nem megvàltàst mindazoktôl, akik az orszâg nyakân iilve idegen
érdekeket szolgâlnak és teszik ma is kiiifoldi tàwezérléssel. Félni
lehet, hogy betelepités cimén nem kivânatos "ùj honfoglalôkat"
importâinak netân hazânkba. Amit ittkinn mi tenni tudunk, hogy
imâdkozunk és dolgozunk, karôltve igaz magyarok milliôival a
Kârpât-medencében, Magyarorszâg megvâltàsàért.
*

*

*

A Krônika szerkesztôjének megfegyzése: Ezeket a fajô tényeket
nem azért hozta nyilvânosségra Sisa Istvân irô, hogy végleg
elkeseredjiink, hanem azért, hogy felébredjiink és cslekedjûnk. Nem
elegendô elkeseredni, hanem okulni és tenni kell. (Az irônak
egyébként 10 unokéja van és mind beszél magyanil, tehât az élô példa
igazolja, hogy ha a sziilôk tôrôdnek gyermekeikkel, akkor lesz még
feltàmadâs.) Természetesen az egész târsadalmi felépitést meg kell
otthon vâltoztatni, a népnek anyagi megélhetést kell biztositani, a

csalâdi pôtlékot erôsen fel kell emelni, az abortuszt sùlyosan biintetni
kell és ismét békebeli âllapotokat kell teremteni, mint amilyen 1914
elôtt, valamint a gyâszos trianoni kényszerbéke utân otthon volt.

Ébredjetek magayarok, cslekedjetek, tanitsâtok az otthoni népet és
menjetek szavazni !

MA GYARSAGMENTES MINDENEKELOTT

Az 1969-ben lezajlott Magyar Talàlkozô nyomàn egy "Magyar

orszâg Biolôgiai Trianonja" cimmel kiadott és tôbbezer példànyban
hazakuldôtt rôpiratbôl idézzilk az alâbbi sorokat:

"1920-ban orszâgunkat csonkitottâk meg nemzetkôzi bûntényszâmba menô békeszerzôdéssel. Ezt most betetôzni lâtszik a Biolôgiai
Trianon, amely 1956 6ta nemzetcsonkitâs formâjâban csapolja a ma-

gyarsâg vérét, tizedeli armak életerejét. Az elmùlt 16 évben kôzel 2.5
milliô mûvi vetélést végeztek az orszâgban. Ez mâr nem is tizedelésnek, hanem az orszâg 10 milliôs lakossâgâhoz arânyitva ùgyszôlvân a magyar népi erô megnegyedelésének bélyegezhetô...
A magyar népi erô szinte mechanizâlt pusztitâsa ônmagâban is
tragédia, félelmetes mértéke azonban a lakossâg fokozatos kiôregedése
révén csak 1985 utân kezd majd kibontakozni. Az eltartâsra szorulô
ôregek szâma sohasem lâtott mértéket ér el s vârhatô a termelés és
életszinvonal katasztrôfâlis zuhanâsa"...

E vészkiâltâs elhangzâsa ôta eltelt évtizedek fclelmetcscn bebizo-

nyîtottâk aggodalmainkat. E lassu biolôgiai ôngyilkossâgnak is nevezhetô ùj "Trianon" immâr bekôvetkezett. Mi tôbb, a magyar nép halàlszinvonalânak emelkedése felidézi a Magyarorszàg nem lesz, hanem
volt sôtét lâtomâsât. Az idevezetô ùt mentén 6 milliô kis sirkeresztet

lât lelki szemeivel az ember, jelezve ennyi magyar magzat kioltott életét. Ez a szâm tôbb, mint fele a trianoni orszâg népességének s a megtizedelésen, megnegyedelésen tùl a reproduktiv korosztàlyok felére
csôkkentek.

Ez a veszteség mintegy megfelel a zsidô Holocaust vércsapolâsânak. A kiilônbség az, hogy mig ez utôbbi borzalmait vilàgszerte - s
igy a magyarorszâgi iskolâkban is - a tanulôk agyâba sulykoljâk, addig
az 1956 ôta folyô magyar nemzetpusztitâst siri csend ktséri hivatalos
kôrôkben.

Ennek a pusztitâsnak legsùlyosabb kôvetkezménye nem annyira a
lakossâg csôkkenése, hanem a magyar nép példâtian elôregedése. Az
MTI 1966. augusztus 1-i jelentése szenvtelenul kôzôlte, hogy a nyug-

dijas korùak arânya a népességben 22.5%-ra nôvekedett, elhallgatva
azt, hogy ez az arâny hâromszorosa a normâlisnak.
Mârpedig egy ilyen orszâg, ahol a fiatalok szâma forditott
arânyban csôkken, hosszù tâvon nem tekinthetô életképesnek az egyre
zsugorodô munkaerô és fogyasztôbâzis, de a honvédelemre foghatô
korosztàlyok elégtelensége miatt sem. A harmadâra legyengiilt termelô
osztaly képtelen lesz a vâllaira nehezedô szociâlis terheket elviseini,
még kevésbé versenyképesnek maradni nemzetkôzi sikon.
De azért sem, mert tragikus kisérôjelenségek a magyar târsadalom
erkôlcsi bomlâsârôl, leszegényedésérôl és reménytelenné vàlâsârôl tanuskodnak. Sôtét txikôrképet festett errôl a Magyar Katolikus Pûspôki

Kar nyugodt hangù, de mégis drâmai vészkiâltâsa ez év tavaszân.
Idézve a Vilâgbank jelentését, râmutat, hogy mig 1989-ben csak
5% volt a szegények arânya az ôsszlakossâghoz képest, ma mâr megôtszôrôzôdôtt s nem tôlti be sem emberi, sem szentségi funkciôjât... Az
idôs emberek tôbbsége ôregségében magâra marad... A târsadalom

nem képes
értéknek a
magunkkal
nyugdijasok

ellâtâsukkal megkiizdeni... A târsadalom alig tekinti
jôvôt és jôvôért valô cselekvést... Ônzésùnkben csak
tôrôdùnk... Az élveszixletési arâny csôkkenése s a
szâmânak emelkedése folytân "a demogrâfiai helyzet

romlàsa napjainkra valôjàban nemzeti léttink katasztrôfàjàval
fenyeget! - irja az "Igazsàgosabb és testvéhesebb vilâgot" siirgetô
pûspôki manifesztô.
*

Keserû elégtétel a Magyar Talâlkozô résztvevôi szâmâra, hogy mi
mindezt mâr 1969-ben megjôvendôlttik s azôta is ostromoltuk otthoni irôkkal karôltve - a mindenkori kormânyokat a népesedési
katasztrôfa megâllitâsàra.
Mindhiâba. Megrettent tanùi voltunk és vagyunk annak, hogy a
magyar nép, mintegy kormânysegédlettel, irtôhadjâratot visel ônmaga
ellen, eredményeként egy nagyon rafinâlt, alattomos propagandânak,
amely szerint "nem lehet senkit sem sziilésre kényszeriteni". E hirverésnek tudhatô be, hogy a magzatôlés ma mâr nem szâmit bûnnek,
hanem a nôk bevett elôjogânak. Mi tôbb, bârmilyen kisérletet az abortuszok korlâtozâsâra a Kàdâr kormâny egyik fotisztviselôje "durva beavatkozâs"-n?lk minôsitett. Eszerint a magzatôlés nem szâmit annak,
de eltiltâsa az lenne. Felfordult vilàg, ahol az erény bûnnek szâmit, a
bûn viszont erénynek...

Ha mâr bûnrôl beszéllink, a Puspôki Kar elôbb idézett ievele râmutat arra, hogy 1985 ôta a bûncselekmények szâma meghâromszorozôdva, soha nem lâtott arânyokat ôltôtt sziilôhazânkban, veszélyeztetve a polgârok vagyonbiztonsâgât és életét. Mégis, az orszâgban a
legyeszélyesebb hely mâr évtizedek ôta az lett, ami valaha legbitonsâgosabbnak szâmitott: a magyar anyâk méhe, ahol a csirâzô magyar
életek milliôit oltottâk ki 1957 ôta.

Az eredményt tudjuk: az orszâg lakossâga szaporodâs helyett
mintegy félmilliô lélekkel csôkkent az elmùlt 15 évben.
Ami azonban még veszélyesebb, az az erkôlcsrombolâs és a

nemzeti ôntudat kizsigerelése az iQùsâg lelkébôl. Legtôbbjûket nem
érdekli a tâvolabbi jôvô, sem ùgy, mint népé, sem ùgy, mint nemzeté.
Ilyesmi - ùgymond - "csak a nacionalistàk gondja".
AiZ iflùsâg lelkét megrontô ilyen gondolkodâs tiikrôzi az 1956

utâni magyar kormânyzatok "nem tôrôdôm" magatartâsât a magyarsâg
jôvôjét illetôen. Mialatt szenvtelenul s hallgatâssal siklottak ât a kibontakozô népesedési ônpusztitâs felett, a tôbbgyermekes csalâdokat sùjtô
szociâlis és adminisztativ intézkedésekkel a "nemszulés kényszerét"

idézték elô, csalâdellenes hangulatot keltve orszâgszerte. Nemtôrôdésuknek legkiâltôbb bizonyîtéka, hogy mindmàig nincs a népesedésiigynek gazdàja a kormânyzatban!

Sajnàlattal tehetjiik hozzé, hogy az Orszâggyûlésben sem, ahol a
kormânypâiti és ellenzéki képviselôk részérôl szintén a hallgatâst
vâlasztjâk e legfontosabb magyar sorskérdésben. Erre a szomorù jelenségre célzott Fekete Gyula, râmutatva, hogy "ezt a tôrténelmi niéretû
pusztulâst figyelemre sem méltatja sem a politika, sem a tudomàny,
sem a kôzvélemény. Szô sem esett rôla a vâlasztâsok nagy
csatàrozâsaiban, hogy errôl melyik pârtnak mi a véieménye. (Magyar
Fôrum, 1992. oktôber22.)
*

A mi véleményiink a Magyar Talâlkozôn az, hogy a képviselô
urak - tisztelet a kivételnek - inkâbb az elveszthetô nôi szavazatokat

mérlegelve szâmlâlgatnak szemet hunyva a népszâmlâlés katasztrôfâja
felett.

Ùgy érziink azonban, hogy messze tûl a tizenkettedik ôrân, ezt az
égbekiàltô hallgatâst meg kell tôrniôk legalâbb az ellenzéki
pârtoknak, tetemre hivni a kormânyzatot, a magyar nemzet létét
fenyegetô kôzômbôs magatartâsa és hallgatâsa miatt.
Csak azok a pârtok és egyének szàmithatnak az amerikai és vilâgmagyarsâg tàmogatâsâra, akik szôval és tettel részt vâllalnak a
magyarsâgmentésben.

Hetyey Sàndor (Ausztrâlia)

NYÎLTLEVÉL
Csurka Istvdn, Giczy Gyôrgy, Lezsàk Sàndor és
Torgyàn JôzsefPàrtvezetô Urakhoz!
Kedves Barâtaim!

Rôvidesen

1998-at

irunk

és

a

magyar

nemzet

sorsdôntô

vâlasztâsok elôtt âll. Az otthon sinylôdô magyar tômegek, a vllâg
minden tâjâra szétszôrt magyar nemzeti emigrâciô és fôleg, a kettôs
jârom alatt szenvedô, elszakitott magyar milliôk bizalommal és
reménységgel néznek Felétek...

A szâzfelé szakitott magyar nemzettest minden része Tôletek
vâija az igazi, szebb, egészségesebb és jobb magyar élet virradatât! A
Ti neveteket ezrek foglaljâk esti imâjukba, mint hervadâsnak induit
reményeik egyetlen vigasz-sugarât!

Egy kôzel ôtvenkét éwel ezelôtt hazâtlannâ vélt, de magyarsâgâban soha meg nem tântorodott, idôs emigrâns fordul Hozzâtok,
akinek az egyetlen és utolsô végya: megémi egy erôsebb, nagyobb és
boldogabb Magyarorszàg kialakulâsât...
Hozzâtok fordul azonban az egész tizenhatmilliôs magyar nemzet,

szétszakitottsâgâban és megalâzottsâgâban... Râtok néz és Tôletek
vâija a magyar sors jobbrafordulâsât a tôrténelem... Râtok vâr a
dicsôséges feladat ezt megvalôsitani, - egyben - a Ti vâllatokon
nyugszik az irtôzatos felelôsség a magyar nemzet és annak sokezeréves
tôrténelme elôtt!

Most jôn el az idô, amikor be kell bizonyitani, hogy alkalmasak
vagytok a magyar nemzet vezetésére vagy gyôngék és képtelenek
vagytok a helytâllâsra, amelyet minden kôzkatonâtôl elvârt a magyarsâg ôsidôk ôta...

Rajtatok âll, hogy fényes csillagként csatlakozzatok a Csaba
kirâlyfî csillagôsvénye sokmilliô tôbbi csillagâhoz, vagy eltakaijon a

feledés futôhomokja azokkal egyiitt, akik megmérettek és kônnyûnek
talâltattak!

A magyar nemzet szômyû megprôbâltatâsokon megy keresztiil...
Megcsonkitva, koldusszegényen, kifosztva, elâmlva, negyvenôt évig
elnyomva a vilâgbolonditô kommunizmus gôzhengere alatt, azôta
pegig kiszipolyozva az utolsô vércseppig egy nemzetkôzi kalandorcsoport bankhâzaitôl. Kétségbeesett tehetetlenségében Ti vagytok az
utolsô reménysugâr!

Szigorù betûrendbe raktam a neveteket, mert nem kivânok
vâlasztani kôzûletek. Egyiketeket sem kivânom a tôbbivel szemben

elônyben vagy hâtrânyban részesiteni. Egyben - szerintem - ez az
egyetlen ùt a kibontakozâshoz: a Ti âltalatok kôzôsen megvivott harc,
a "viribus unitis"!

Nem szabad elfelejtenunk: lehet a magyar égbolt tele sôtét viharfelhôvel, de a felhôk fôlôtt ôrôkké ragyog a napsugâr. Nincs reménytelen âllapot! Nincs ok elkeseredésre! De a sikerhez csak egyetlen ùt
vezet: az egység ûtja\

Tôletek vâijuk, hogy félretesztek minden sértôdôtlséget igaz vagy
vélt régi sérelmek folôtt; félretesztek egyéni hiûségot és nagyravâgyâst,
minden féltékenységet és haragot és igazi keresztény szellemben
kôzeledtek egymâshoz. Ez az egyetlen ùt a sikerhez, a Ti sikeretekhez,
amely ebben az esetben az egész magyar nemzet sikere lenne! Enélktil
csak ùjabb bukâs, keserv és nyomorùsâg jôhet, Ratok és az egész
magyarsâgra!

Meg kell végre értenetek, hogy ebben a tôrténelmi pilianatban
nincs helye a "homousius és homoiusius" vitânak, mert az ilyen
vitânak nem lesz nyertese, magyar részrôl legalâbbis. Egyiitt
emelkediink vagy egyiitt bukunk! S ebbôl az ùjabb bukésbôl nagyon
nehéz még egyszer felemeikedni!
Tisztâzzuk hât: mit is vârunk Tôletek? Nem vârunk lehetetlent.

Elôszôr: hagyjatok fel azonnal az egymàs csepûlésével! Feltétel

nélkiil, azonnal!

Ùljetek ôssze egy barâtsâgos ebéd vagy vacsora

keretében - négyesben. Elôtte fogjatok kezet és igéijétek meg
egymâsnak tinnepélyesen, hogy megbeszéléseteken nem vezet majd

harag, indulat és mindnyâjan tùrelemmel végighallgatjâtok egymâs
mondanivalôjât.

Mâsodszor; egyezzetek meg egy kôzôs nemzeti programban. Itt
nem pârtprogramokra gondolunk.
-

a fojtogatô, mâr sokszor visszafizetett kulfoldi kôlcsônôk
tovâbbi "tôrlesztésének" megtagadâsa;

-

a hazaârulô "alapszerzôdések" azonnali felmondâsa;

-

a teriileti reviziô kôvetelése;

-

a megszâllott teriileteken a magyar kisebbség szâmâra
autonômia kôvetelése;

-

a honvédség létszâmânak lényeges felemelése és korszerû
felfegyverzése;

-

az egyhâzak eszmei és anyagi fiiggetlenségének a visszaâllitâsa;

-

teljesen âtirt magyar tôrténelemkônyvek kiadâsa és tanitâsuk
elrendelése;

-

a sokgyermekes csalâdok hathatôs anyagi tâmogatâsa;

-

a régi rendszer és a "rendszervâltâs" bûnôseinek birôsâg elé
âllitésa;

-

a "privatizâciô" galâdsagainak megszûntetése és jôvâtétele;

-

a kiilfbldnek eladott magyar termelési eeszkozôk visszavétele;

-

az utolsô 50 évben szerzett vagyonok felûlvizsgàlâsa;

-

a bankok szigorù âllami ellenôrzése;

-

az ùjabban szerzett âllampolgârsâgok ùjra-megfontolâsa;

-

erkôlcsi és anyagi csalâdvédelem;

-

ùj fbldosztâs;

-

fogyasztâsi, értékesitô, termelô- és hitelszôvetkezetek létesitése;

-

âllami nyugdij, kôtelezô munkâsbiztositâs bevezetése;

-

az egészségvédelem és a betegâpolâs teljes ùjjâszervezése;
a tanltôk és tanârok siirgôs âtképzése stb.

Mindmegannyi sQrgôsen megoldâsra vârô feladat.

A fenti problémâk megoldâsa, a mi tudomâsunk szerint, a
vezetésetek alatt allô mindegyik pârtnak a célkitûzései kôzé tartozik.

Javasoljuk egy egységes Magyar Nemzeti Front megalakitâsât,
amely a fenti célkitûzéseket egységesen a programjâba foglalja.
Javasoljuk, hogy tartsatok minden keruletben kôzôs gyûléseket,
amelyeken Ti személyesen, vagy személyes képviselôitek ùtjân
egyilttesen résztvesztek és elmondjâtok a véleményeteket. Szavaztassâtok meg ezeket a tômeggyûléseket és aki négyetek kôzûl a legtôbb
szavazatot kapja, az léptessen fel abban a keruletben képviselôjelôltet,
de csak egyet és arra az egyre szavazzatok mindnyâjan és azt az egyet
tâmogassâtok. Ha gyôztôk, akkor az legyen a miniszterelnôk, akinek a
legtôbb jelôltje jutott be az Orszâghâzba. A mâsodik legyen a

helyettese, a hannadik és negyedik pedig kapjon fontes miniszteri
tarcât!

Hissziik és valljuk, hogy - jôakarattal - ezt meg lehet és meg kell
oldani! Ez az egyetlen ùt a gyôzelemhez. Enélkiil csak egyuttes
vereség jôhet!

Sok évtizedes emigrâciô alatt volt bôven alkalmam megismemi az
emigrâciô gondolkodâsât! 1992-tôl egyike voltam az emigrâciôs

gyûjtôakciô vezetôinek. Tudom és érzem, hogy az 1994-es kesem
csalôdâs utân az emigrâciô nem ad majd anyagi tâmogatâst a széthûzô
és nem ôsszefogô nemzeti pârtoknak.

Ûgy érezziik mindnyâjan, hogy most Rajtatok, az otthoni
keresztény, nemzeti pârtok vezetôin van a sor a gyôzelemhez elengedhetetlenùl sziikséges egység megteremtésére!

Még egyet kériink Tôletek: ne vegyétek be soraitokba a magukat
"megreformâltnak" vallô egyéneket, hacsak nem adtak megcâfolhatatlan bizonyîtékot nézeteik megvâltozàsârôl. Tartsâtok szem elôtt
az ôsrégi magyar kôzmondâst a kutyârôl és szalonnârôl!

Ha valôban ôsszefogtok s ezâltal részesei lesztek az egytittes
sikemek, az egész magyar nemzet hâléja vesz majd kôriil Benneteket!
Kônyôrgtink! Fogjatok ôssze és az eredmény nem marad el!
Hiszen a szavazôk is lâtjâk majd, hogy egységes és erôs mozgalmat
tâmogatnak, amely sikerrel biztat... A sok tôrpe pârtocskânak nem
lesz, mert nem lehet sikere!

Ezzel a kéréssel és ebben a reményben kivânunk a messze tâvolbôl

Mindnyâjatoknak kegyelemteljes karâcsonyi ùnnapeket és igen sikeres,
boldogabb és magyarabb ùjesztendôt!
Magyar testvéri szertettel kôszônt Benneteket és segitôtârsaitokat:
Melbourne, 1996 karâcsonya elôtt
Hetyey Sândor,
a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôssége

Kôzponti Vezetôjének ausztràliai helyettese,
A MagyarNemzeti Vilâgtanâcselnôkségi tagja.

Az eredeti kOrlevél —a cimzetteknek —ajânlott kuldeményként
1996. nov. 16-ân elkiildve.

KIALLITASOK
A XXXVJ. Magyar Kongresszus magyar emigràciôskônyv-, képzôiparmuvészeti és bélyegkiâllitâsâra a szâllô emeleti heljâségeiben
1996. november 29-én, pénteken du. 5 ôra utân kerult sor.

Az emigràciôs kônyvkiadâs temékeit dr. Nàdas Gyula Arpâd
Kônyvkiadô Vâllalata mutatta be, aki mint tudjuk, hosszù évek ôta a
kônyvkiâllitâsok megrendezôje. A megnyitôt Panajoth Zoltànné, az
Ârpâd Akadémia irodalmi foosztâlyânak rendes tagja mondta, aki
bemutatta a személyesen megjelent irôkat, kôltôket, lapszerkesztôket
és kiadôkat.

A tovâbbiakban Kùr Csaba, az Ârpâd Akadémia képzômûvészeti
osztâlyânak elnôke, mint forendezô, kiilon mutatta be a kiâllitâsok
képzô- és iparmûvészeti anyagânak szerzôit.
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Pintérné dr. PereszlényiMàrta (University Heights, OH) és dr. Ludànyi Andrâsnè Nàdas
Juliama (Ada, OH) a kônyvkiàllitâson. (SomogyiF. Lél)

Mind a kônyvkiâlHtâs, mind a képzô- és ipannûvészeti, és
bélyegkiâllîtâs nagyszâmù lâtogatôt vonzott.
A bélyegkiâllîtâs gazdag anyagât Kôrntôczy Zoltân mutatta be.
Fôként a legujabban késziilt és kiadotl magyar bélyegmûvészet
alkotâsait ecsetelte élénk szinekkel.

A kônyvkiàllitàs irànt érdeklôdôk. (SoàsJozsef)

Kôrmôczy Zoltân (Cleveland):

HAZÀNK 1100. ÉVFORDULÔJÂRA
KlADOTTBÉLYEGSOROZA T
Hazânk 1100. évfordulôjât azokkal a bélyegekkel ûnnepeljiik meg,
amelyeket Postânk az Arpâd-hâzi uralkodôkrôl vagy csalâdjaik
tagjairôl bocsâtott ki.

A két keretbe foglalt bélyegsorozat elsô lapjât Feszty Ârpàd, hirneves festônk, a "Magyarok bejôvetele" cîmû hatalmas munkâjâbôl
készitett bélyeg vezeti be.

Majd a nem nagyon mutatôs egy fillér névértékû bélyeg Arpàd
fejedelem mellképét âbrâzolja. A "Pusztaszeri vérszerzôdés" (a honalapitô magyar nemzet elsô tôrvényhozàsi kôzgyûlése).

Az uvegfestmények és az Ârpâd-csikos zâszlô részei a haladâsnak.
A kôvetkezôkben lâthatôk I. Géza fejedelem (Ârpâd-hâzi
uraikodô), Szent Istvân, feiesége Gizella, fia Szent Imre szépkivitelû
bélyegei. A Szent Korona és a koronâzâsi jelvények a magyar nemzeti
ônâliôsâg jelképei, szimbôlumai.
1938-ban elsô szent kirâlyunk 900. évfordulôjân, parâdés blokkok
jelentek meg a bélyegfronton.
A kôvetkezô lapon kapunk némi bemutatôt elsô kirâlyunk, Szent
Istvân ôrôkértékû alapitâsairôl. Ekkor emlékezik meg a Magyar Posta
Székesfehérvâr sokoldalù jelentôségérôl. Szép kivitelû bélyegek mutat-

jâk a pannonhalmi, és zirci apâtsâgokat. II. Jânos Pâl papa ezidei
lâtogatâsânak focélja volt a paimonhalmi apâtsâg meglâtogatâsa.

Folytatôlagosan keriilnek bemutatâsra lovagkirâlyunk, Szent
Làszlô bélyegei. Itt kapott helyet a székelyderesi erôdtemplom egyik
freskôja. A templomban ugyanis tôbb festmény lâthatô, amelyek I4I9ben késziiltek, s amelyek tôbb Szent Lâszlôrôl szôlô legendât ôrôkitenek meg.

Kôvetkezik az "Aranybulla", amely elsô jele a kirâlyi hatalom
csôkkenésének. A bélyegképen II. Endre lâthatô, amint a Bulla felolvasâsâval âtadja a rendeknek a felelôsségrevonâs egyrészét.

A sorra kôvetkezô oldalon III. Béla (egyik legnagyobb) kirâlyunkrôl emlékezik meg a Posta, mig a mellette levôn IV. Béla lâtszik, aki a
tatârdùlâs utân minden erejével az orszâg ùjraépitésére tôrekedett.
1982-ben lâtott napvilâgot a vatikâni Magyar Kàpolna bemutatâsa.

Ezt kôvetôen a XIV. szâzadban lit Képeskrônikât mutatjuk. A

kônyv képeken mutatja be Ârpâd-hâzi kirâlyainkat.
Ezutân a honfoglalâskori emlékeket és ôskori mûvészetiinket
tekinthetjùk meg szép bélyegeken.

Az Ârpâd-hâzi nôi szentek: Erzsébet ésMargit, valamint Patrona
Hungariae (Magyarok Nagyasszonya) zâijâk be a sorozatot.

A bélyegek Dora Endre gyûjteményének egy részét képezik.
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Kûr Csaba (Warren, OH), a képzômiivészeti kiâllitàs elnôke, megnyitô beszédét mondja.
(Somogyi F. Lél)
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Kûr Csaba (Warren, OH), a képzômiivészeti kiâllitàs elnôke, bemutatja az Irôkat és
mûvészeket. (Soôs JôzseJ)

IRODALMI ES MUVESZEST
A XXXVI. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestje 1996.
november 29-én, pénteken este 7 ôrakor vette kezdetét, amelyre
Cleveland vârosâbôl és kômyékérôl mintegy 550 magyar jôtt ossze. A

teljesen megtelt hatalmas terem kôzônségét dr. Palasicsné Kapossy

Kati (Solon, OH), mint mûsorvezetô, az Ârpâd Szôvetség tagja, és a
clevelandi Egyesùlt Magyar Egyletek elnoke koszontôtte, s a mûsort
hozzâértéssel vezette le.

Elsôként Buzàné Ormai Ildikô (Bay Village, OH) énekmûvész
adta elô és zenésltette meg a Hazémhoz clmû szâmot (elsô bemutatô)
Szâsz Kâroly versére. Mûvészi elôadâsâval nagy, elismerô tapsot
kapott.
*

A Mindszenty Kôrus és a Reformàtus Énekkar vegyes kôrusa
hazafias dalokkal szôrakoztatott. Vezényelt nt. Kàlmân Szabolcsné

Zsuzsanna, Peller Miklôsnak, az Ârpâd Akadémia rendes tagjânak
mûvészi zongorakiséretével.
*

Panajothné Lâszlô Màrta (Cleveland, Ohio) kôltô, sajât, alkalmi
kôlteményével aratott megérdemelt sikert.
*

Dr. Tàpay Miklôs "Mansfeld Péter, a mârtir pesti srâc" szomorù
tôrténetét adta elô.

Marczi Zoltàn zongoramûvész (Cincinnati, OH) Beethoven
fantazia, VII. szimfônia, II. tételét jâtszotta pâratlan sikerrel.
Dr. Szablya Jànosné "Tartsuk fenn az 1956 ôntudatât a mâsod-,
harmadgenerâciôs fiatalsâgban" cimmel hatâsos elôadâst tartott.

Tôth Kâlmân "Magyar pilôtâk dala a II. viléghâborùban" cimû
elôadâsa nagy sikert aratott.
*

Incze Marika, a brassôi Dalszinhâz volt primadonnâja Székely
Melinda "Ima" cimû versét adta elô. Tovâbbâ "Miôta idegenbe vitt
engem az élet", Marczi Zoltân zongorakiséretével, mely a hallgatôségban felejthetetlen élményeket keltett.
*

Ft. Mustos Istvân, Sch.P. (Passaic, NJ) plébânos, puspôki

delegâtus, az Ârpâd Akadémia rendes tagja, "Ezer éve élt Szent
Istvân" cîm alatt - komoly felkészultséget mutatô irodalmi elôadâsâval

- emlékezett meg elsô szent kirâlyunkrôl. Elôadâsât a kôzônség hosszù
tapssal hâlàlta meg.
*

Incze Marika két énekszâmâval: "Valahol tùl, a kékiô hegyeken

tùl" (Âbrahâm operettjébôl) és "Âldâs hazâmra" (Âkom Lajos verse és
zenéje) ugyanolyan tetszést véltott ki, mint elôzô felléptével. Marczi
Zoltân zonoramûvész kisérte.
*

Abelovszky Eliz "A harmadik honalapitâs kôvetelményei" cimen
mélyen szântô, tanulsâgos elôadâsâval nagy sikert aratott. Felveti a

kérdést, fontos-e, sziikséges-e ùj honalapitâsrôl beszélni? Megadja a
vâlaszt, tényekkel alâtâmasztja, felsorolja az okokat.
*

Marczi Zoltân (Cincinnatii, OH) zongoramûvész, az Ârpâd
Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak rendes tagja, "Liszt: dur zongoraversenyét, Parafrâzis Engel operâinak témâira és mâs magyar
népszerû melôdiâkra" - mutatta be pâratlan mûvészi teljesitménnyel
és le nem irhatô sikerrel, amely az irodalmi és mûvészest méltô
befejezése volt.

A zârszôt dr. Nâdas Gyula, a Magyar Kongresszus rendezôje
mondta. Kôszônetét fejezte ki a mûsorvezetônek és a szereplôknek,
szives kôzremûkôdésûkért, és magas szinvonalù teljesitményeikért,
valamint a leikes hallgatôsâgnak.

A nagysikerû irodalmi est utân koktélparti kôvetkezett.
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itkàrsàg: Beodray Ferertc, Cathry Emilia, môgôtte àll Beodray Ferencné, Szabolcs
Làszlôné, Atapi Endréné (Somogyi F. Lél)

AMindszenty Kôrusés a Reformàtus Ènekkar vegyes kôrusa.
Vezényel nt. Kàlmàn Szabolcsné Zsuzsanna. (Soôs Jôzsefl
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Az Irodalmi és Mùvészest szereplôi balrôljobbra: Panajothné Làszlô Màrta (Cleveland,
OH), Buzàné Ormai Ildiko (Bay Village, OH), Marczi Zoltàn (Cincinnati, OH), Ft. Mustos

Istvàn,Sch.P. (Passaic, NJ), dr. SzablyaJànôané (Bellevue, WA), dr. Nâdas Gyida
(Cleveland, OH), dr. Palasicsné Kapossy Kati (Solon, OH), Abelovszky Eliz (Worthington,

OH), dr. Tapai Miklôs (Cincinnati, OH), Incze Marika (Budapest), Tôth Kâlmàn (Budapest).
(Soôs Jôzsef)

SoôsJôzsef, az AmerikaiMagyar ÙJsàg szerkesztôje ésPanajothnéLàszlô Màrta,
a lap munkatàrsa. (Soôs Jôzsefl

m

Ft. Mustos Istvàn, Sch.P. (Passaic, NJ), a kalfildi magyarok pûspôkének

helyettese azIrodalmi ésMûvészesten elôadàsàt tartja. (Soôs Jôzsef)

Dr. Tàpay Miklôs:

MANSFELD PÉTER,
A MÂRTÎR PESTISRÂC
Emlékezni jôttiink ôssze, mert nem feledni nekiink is jogunk van!
Azt senki sem vitathatja, hogy leverten is gyôztes 56-os forradalmunk-

nak a pesti srâcok voltak a legnagyobb hôsei. A sok-sok gyermek
mârtir kôziil egyikiikrôl, Mansfeïd Péterrôl emlékezem meg, akinek

tragikus sorsa és biztosan befejezett élete mindennél tôbbet mond a
kommunista Jogszolgâltatâs" brutâlis bestialitàsârôl. Dehât ki is volt
ez a pesti, illetve budai srâc? Legyen szabad bemutatnom ôt képrôl...
Ez az utolsô felvétel rôla, elfogatâsa és bebôrtônzése elôtt.

1941. mârcius 10-én sziiletett Budapesten. Apja Mansfeïd Jôzsef,

édesanyja Estho Maria - mindketten fodrâszok. Apai âgon bécsi
osztrâk csalâdbôl valô - anyai âgon talân ir szârmazâsù. Sziileinek jôl
menô fodrâsz iizletét 1949-ben âllamositottâk. Apja e veszteség hatâ-

sâra meghasonlott ônmagâval és még abban az évben ôsszepakolt és
végieg elhagytacsalâdjât.
Pétert a fodrâszmesterség nem érdekelte, - a vasas szakmât akarta

kitanulni. îgy keriilt Csepelre ipari tanulônak, a Rakosi Mâtyâs Ipartanulô Intézetbe. 14 éves korâban mâr detektoros és mûkôdô râdiôt

készitett, megtanult autôt vezetni és 1956 tavaszân a szakma legjobb

ipari tanulôja versenyen a 2. lett. Politikailag a megszâllô oroszokat és
az âltaluk népiinkre kényszeritett kommunista rendszert indokolta a
csalâd iizletének elvesztéséért, a csalâd széteséséért és szeretett nagy-

apjânak a halâlâért, akit a ruszkik „malenkij robotra" szedtek ôssze,
ahonnan soha tôbbé élve nem keriilt haza.

1956. oktôber 24-én a Széna tér legendâs hôsénél, Szabô bàcsinâl

jelentkezett nemzetômek. A nemzetôrséget jelentô piros-fehér-zôld
karszalagot édesanyja vanta. Szabô bâcsi futâri szolgâlattal bizta meg.
Kapott egy géppisztolyt, egy autôt és 15 évesen, kiilônbôzô
forradalmâr csoportok kôzôtt szâguldott a vârosban, mint ôsszekôtô.

Mint ilyen, a Schmidt kastélyban levôknek vitte az ûzenetet, hogy
vontassanak âgyukat a Széna térre; kézigrânâtot, gyutacsot szâllitott a
Fô utcâbôl a Széna térre; a II. keriileti pârthâzban és tanâcshâzban
levô csoportoknak utasitâsokat vitt a Széna térrôl. A Szabad Nép
székhâzâbôl papirt és irôszert vitt a Maros utcâba Szabô bâcsiéknak.
Esténként azonban mindig hazament a Borbolya utcai hâzba és
élelemmel lâtta el nemcsak a csalâdjât, de az egész hâzat. A november

4-i szoyjet tâmadâs utân is a Széna téri ellenâllâs tagja volt, egészen
november 7-ig, amikor is sikeriilt egérutat nyemie és kicsùszni a
ruszkik gyûrûjébôl. Otthon napokig bùskomor volt; nem akarta
elhinni, hogy csodâlatos forradalmunk lângja kialudt.

A forradalom utân visszament a Mavagba és folytatta az ipari
tanulô iskolât. Itt egyik tanâra félrehivta és kôzôlte vele, hogy
„szimatolnak utânad, sejtik, hogy a Széna tériek kôzôtt voltâl" - és a
menektilést tanâcsolta. Ekkor tôrtént, hogy lèpre csaltâk: egyik szak-

târsa arra kérte, hogy vigyen haza a gyârbôl szâmâra pâr szerszâmot és
ô majd érte megy a lakâsukra. Helyette a rendôrség jelent meg és
letartôztattâk. Kihallgatisa sorân az egyik rendôrtiszt is figyelmeztette, hogy menekuljôn, de ô erre sohasem gondolt, pedig ott volt a
bécsi rokonsâg. Egy évre elitélték, amelynek egy részét azonban
felftiggesztették. Kiszabadulva, 16 évesen gyerekesen, naivan, de
fanatikusan hitt a forradalom ùjrakezdésének lehetôségében. Ekkor
szervezte 6 tagbôl âllô csapatât, amely fegyvereket gyûjtôtt és rejtett el
a Rôzsadomb kulônbôzô helyein. Hatan voltak és egy kivételével
mindannyian 18 év alattiak: Blaski Jàzsef Péter, Furka Làszlô, Bona
Rezsô, Egei Attila és Holecz Istvàn, valamennyien budai munkâsszulôk gyermekei.

A forradalmat egy politikai foglyokat ôrzô bortôn megtâmadâsâval
és a foglyok kiszabaditâsâval tervezték ùjrakezdeni. Pétemek volt egy
alapos csalàdi oka is, hogy a politikai foglyok kiszabaditâsâval
kezdjék: sôgora, Viràg Jânos, 1956 novemberében eltûnt és a csalâd
csak egy évre râ ârtesiilt, hogy „ellenforradalmi bûntettek" miatt be
van bôrtônôzve. A felkelésre fegyverekre volt sziikség és ôk
szorgalmasan gyûjtôtték azokat a Rôzsadombon. Néhâny fegyvert
ugyan leadtak a rendôrségnek, hogy a gyanùsitâst elkeriiljék, de a
nagyobb részét elrejtették, miutân szakszerûen lezsiroztâk és
kâtrânypapirba csomagoltâk. 1957 ôszén volt mâr 1 golyôszôrôjuk, 6
géppisztolyuk, 15 géppisztoly taruk, 30 kézigrânâtjuk és gyutacsuk,
tôbb tizezer géppisztolyba valô lôszeriik és 5 lôszerrel teli bôr
tôlténytâskâjuk.
1958. februâr 15-én Bona Rezsô lakâsân - akinek a sziilei nem

voltak otthon - „haditanâcsot" tartottak, amelynek a végén eskiit
tettek, hogy egymâst soha, semmi kôriilmények kôzôtt el nem âruljâk.
1958. februâr 17-én délelôtt -

mivel a felkeléshez autôra is

sziikségiik volt - Péter a kulûgyminisztérium elôl ellopott egy ott
ôrizetlenûl parkolô Varsava kocsit és a Rôzsadombra, a Szerena utcâba

vezette, ahol a bokrok kôzé ùgy elrejtette, hogy azt sem az utcârôl, sem
a hâzakbôl lâtni nem lehetett. Az autôhoz bâdoglemezbôl rendszâmtâblât készitett cirill betûkkel, hogy igy majd nem igazoltatjâk. Blaski
Jôzseffel elhatâroztâk, hogy az elsô akciôt még aznap végrehajtjâk.

Az Ârvâcska utcai osztrâk kôvetség elôtt szolgâlatot teljesitô
rendort szemelték ki, hogy elraboljâk és lefegyverzik, miutân ez az
utca csendes hely, kônnyû megkôzeUteni és kônnyû onnan elhajtani
is. Estefelé a Medve utcai iskolânâl vették fel a kis csapat tôbbi tagjât
és mâris ûtban voltak az elsô bevetésiikre.

A kôvetség épiilete elôtt aznap este Vekerdi Elek rendôrtôrzsôrmester reljesitett szolgâlatot. A rendôrt ellenâllés és zaj nélkiil sikeriilt
lefegyverezniiik, az autôba tették és mâris a Sâgvâri ligethez hajtottak.

Ùtkôzben megkérdezték, hogy miért rendôrkôdik és miért nem
dolgozik és hogy tudja-e, hogy minek hivja a nép a rendôrôk gumibotjât? Felvilâgositottâk, hogy Kâdâr-kolbâsznak. A Sâgvâri liget egyik
erdôs részén megâlltak. A rendôrt csalâdi âllapota felôl kérdezték és
miutân megtudtâk, hogy nôs és két gyemeke van, szabadon engedték.
Miutân azonban ô azon a vidéken nem ismerte a jârâst, Blaski Jôzsef
elkisérte a kôzeli busz megâllôhoz és cigarettâval is megkinâJta. A
fiùk utâna visszavezettek a Rôzsadombra, de az eredeti rejtekhelyig
nem tudtak eljutni, mivel az autô kifùtott a benzinbôl.
Râkôvetkezô napon, februâr 18-ân, a kocsit mâr nem talâltâk a

helyén. Ùjabb kocsi utân nézve, Pétemek ismét sikeriilt egy ôrizetlen
Mercedest ellopni Pesten, a Nehézipari Minisztérium elôl. Ôbudâra
vezettek, de ott ez a kocsi is felmondta a szolgâlatot. Pétemek azonban

még aznap sikeriilt egy harmadik kocsit is ellopnia, ez esetben egy
Pobjedat, a Kando Kâlmân utcâbôl. Uccu neki, fel a Rôzsadombra,
ahol egy romos garâzsbôl kivettek egy elrejtett géppisztolyt és mâris

robogtak Ûjpestre. Terviik az volt, hogy ismét vagy egy rendôrt vagy
egy munkâsôrt fegyvereznek le, de nem talâltak sem rendôrre, sem
munkâsôrre és visszafordultak. A Nyugati pâlyaudvamâl egy motoros
rendôr kanyarodott eléjûk. Péter gâzt adott, âthajtott a piros jelzésen és

a Nagykôrùton a Margit hid felé szâguldva, a nagy forgalomban
sikeriilt lerâznia az ôket ûldôzô két rendôrt. Budân a Lukâcs fUrdô

elôtti parkban otthagytâk a Pobjedat és haza indultak. A csapat hârom
tagjât még aznap este letartôztattâk. Péter tudva, hogy hâzukban mâr
rendôrôk vannak, Blaski Jôzseffel és Bona Rezsôvel a Tôrôk fïirdô

mellett egy romos hâzban hùzta meg magât azon az éjjelen.

Februâr 19-én az egész Rôzsadomb tele volt nyomozôval - a
fiùknak azonban sikeriilt egérutat nyemi, de a Kolossi téren Pétert és
Bona Rezsôt elkaptâk. Blaski Jôzsefet a Déli pâlyaudvaron tartôztattâk
le. A csalâd csak napokkai késôbb tudta meg, hogy Péter bôrtônben

van. Édesanyjàt azonnal levâltottâk a fodrâszmûhely vezetésérôl miutân ùgymond: „egy ellenforradalmi terrorbanda vezetôjének az
anyja, ugyebâr nem maradhat vezetô beosztâsban - nyilvân elriasztanâ
a kuncsaftokat".

A letartôztatott fiuk elôszôr a Deâk téri Rendôrkapitânysâgra

keriiltek. Itt ismerkedtek meg elôszôr a népi demokratikus rendôrség
nyomozâsi metôdusaival, ahol egy fiura ôt verôlegény jutott. Péter itt
mâricus 10-én, 17. szùletésnapjân, lefeszitette vasâgyânak merevitô
gombvasât, kettétôrte és a vasrùd egyik darabjât ruhâja alâ rejtette.
Terve az volt, hogy az éjszakai kihallgatâs sorân kettesben maradva a
vallatô pribékjével, elôveszi, fejbevâgja, lefegyverzi és fegyveresen tôr
ki kinzôi kamrâjâbôl. Ez alkalommal azonban, sajnos, nem volt
szerencséje: a verôlegények még idejében râtalâltak a vasdarabra.
Péter azonban ezutân sem tudott belenyugodni rabsâgâba és tovâbbra
is szôkésen tôrte a fejét. Ekkortâjt tôbbszôr is kivitték a fiukat a Rôzsadombra helyszini szemlére, elrejtett fegyverek helye utân kutatva,

csuklôjukra erôsltett szijbilinccsel, mintegy pôrâzon, amelynek mâsik
végét egy rendôr fogta. Egy ilyen alkalommal Péter egy kôfal kôzelébe
vezette a nyomozôkat, majd hirtelen kirântotta szijât ôrzôje kezébôl,
âttôrt a bokrokon és a fal alatti 5-6 méteres mélységbe vetette magât.
Ropogtak a fegyverek - Pétemek két helyen is eltôrt a bal kaija, de
sikeriilt egérutat nyemie a bokrok kôzôtt, hisz ismerte a terepet, mint a
tenyerét, mikôzben a kommunista kopôk kôriilzârtâk az egész Rôzsa-

dombot és elkezdték annak âtfésulését. Ô elsôsegélyért az Irgalmasok
kôrhâzâba ment, ahonnan âtszâllitottâk a Margit kôrhâzba, ahol
begipszelése utân maris megjelent a rendôrség és letartôztattak.
Ezutân a Gyôrkocsi utcai bôrtônbe keriilt, ahol egy Fenyvesi nevezetû
rendôrômagy volt a leghirhedtebb kinzôja.
Egyik csalâdi lâtogatâs sorân - ezt beszélônek hivtâk bôrtôn-

nyelven - édesanyja arra kérte, hogy viselkedjen rendesen, ha
kiszabadul, minden jô lesz. Péter erre csak ennyit vâlaszolt: ,,10-15 év
ebben a bôrtônben? - akkor inkâbb a halâl, édesanyâm". Ezek voltak
az utolsô szavai, amit az ôccse Pétertôl hallott.

Péter és târsainak iigyét elôszôr a Budapesti Birôsâg Népbirôsâgi
Tanâcsa târgyalta 1958. oktôber 18. és november 17 kôzôtt a Markô

utcâban — dr. Guidi Béla elnôkletével. A vâd fegyver és lôszer
rejtegetés, kétrendbeli gyilkossâgra valô szôvetkezés és Péter esetében

még a népi demokratikus âllamrend megdôntésére irânyulô szervezkedés. Ekkor még Blaski Jôzsef volt az elsô szâmù vâdlott. A
târgyalâson tanùként megjelent Vekerdi Elek, az elrabolt rendôr is a

vâd ellen vallott: „Arrôl szô sem volt, hogy megôlnek. A vâdlott az
autôban cigarettâval kinâlt meg, elkisért a busz megâllôhoz és bùcsùzâskor kezet fogott velem". Péter vallomâsâban drâmaian magâra
vâllalta ât a legsùlyosabb vâdpontot: az âllamrend megdôntésére
irânyulô szervezkedést és a csoport vezetését. Vallomâsât dôbbenetes
csend kôvette, mert ezâltal belôle, mint mâsodrendû vâdlottbôl elsô-

rendû vâdlott lett. Az iigyész, dr. Macsik Gyôrgy, halâlbûntetést kért.
A november 20-i itélethozatal sorân olyasmi tôrtént, ami 1958-ban, a
megtorlâs idôszakâban, szinte hihetetlen volt: dr. Guidi Béla birô, az
itélkezô tanâcs elnôke nem teljesitette az iigyész kivânsâgât és a halâlbûntetés kiszabâsât ellenezte. E véleményében mellé âllt a Tanâcshoz

beosztott két népbirô kôziil is az egyik. Igy az itélet „életfogytiglan"
volt Pétemek is és Blaski Jôzsefnek is.

Az iigyész halâlbûntetést kérve fellebbezett. Igy keriilt az ûgyiik a
Legfelsôbb Birôsâg Népbirôsâgi Tanâcsâhoz, amely 1959. mârcius 19én ûlt ôssze dr. Vâgô Tibor elnôklete alatt. Az ùgyész: dr. Borsi

Zoltân, Pétert 14 pontban vâdolta. Érdemes kôvetni ennek a
vérbirônak eltorzult kommunista logikâjât, amint Péter életfogytiglanjât kevesnek talâlta:

„Az elôzô biintetés mérte téves volt. Ez a terhelt volt ugyanis fS
szellemi és gyakorlati irânyitôja a szervezkedésnek. Cselekménye
târsadalmi veszélyességének rendkivuli sùlya mellett, viszonylag fiatal
kora dacâra is igen nagyfokû a személye târsadalmi veszélyessége.
Ezért vele szemben az âltalânos prevenciô, illetve a târsadalmi
védekezés érdekében a legsùlyosabb buntetés kiszabâsa volt indokolt".

Ezen a târgyalâson a birô egyetértett az ûgyésszel: Pétert halâlra
itélték. Péter bâtran a birôk szemébe vâgta, hogy „akik igy itélkeznek,
azok gyilkosok!" Védôugyvédje, dr. Gartyân Tibor még ott helyben
megirta a kegyelmi kérvényt az Elnôki Tanâcsnak. Kétséges azonban,
hogy az Elnôki Tanâcs ezt kézhez kaphatta, miutân még aznap,
ugyanez a birôsâg ùgy dôntôtt, hogy Pétert nem javasoljâk kegyelemre.
Az itélethozatalt kôvetô napon, mârcius 20-ân pedig mâris értesitik az
alsôfokù itéletet meghozô Fôvârosi Birôsâgot, hogy a kivégzéshez
szùkséges intézkedéseket tegye meg. Igy keriilt Péter a bitôfâra 1959.

mârcius 21-én de. 9 ôrakor - az itélethozatalt kôvetô mâsodik napon,
11 nappai 18. sziiletésnapja utân. A bitôfa alatt az élettôl ezekkel a

szavakkal bùcsùzott: „Éljen a szabadsâg!" Éljen Magyarorszâg!
Szeretlek édesanyâm!"
Meg kellett halnia, mert nemcsak tôrténelmiink legcsodâlatosabb
forradalmâban vett részt, de mert volt bâtorsâga az 1956 utâni
kegyetlen megtorlâs korszakâban is a szabadsâg ideâljâval ùjabb
forradalomra szervezkedni.

Emlékének és mârtiromsâgânak adôzva, Lengyelhonban, Poznan

vârosâban mâr utcât neveztek el rôla emléktâblâval. Vajon mikor adja
meg mârtiromsâgânak ezt a tiszteletet sajât hazâja is, amelyért fiatal
életét âldozta?

Befejezésiil engedjék meg, hogy Tollas Tibor „Tûlélôk" cimû
versével zâijam megemlékezésemet, aki ezt a verset 1986-ban, a
forradalom 30. évfordulôjâra irta:
Legyen csendes az âlmuk,
Mert nem haltak hiâba.
- Letarolt erdô fâi -

Ûgy fekszenek vigyâzzba'.
Fôldtômte szâjuk némân
Kiâlt idôtlen eskiit.

Elvetett mag a rôgben
A csontmeztelen testûk

Feldùlt siijukon mécses,
Oktôber tûzvirâga,
A holtak jogân kérdez
vâlaszt mâr mit sem vârva.
Mùltunkat elraboltâk

A sivâr jelen hallgat.

Ôk élik tùl, - a holtak
A gyôztes forradalmat.

vn.

DISZVACSORA KITUNTETÉSEKKEL ÉS
A MAGYAR BAL
A XXXVl. Magyar Kongresszus diszvacsorâja a nagyszâllô
bâltermében 1996. november 30-ân 6 ôra 45 perckor kezdôdôtt.

A diszvédnôkôk tisztét Voinovich V. George, Ohio âllam
kormânyzôja, dr. Bonutti Karl, a Cleveland State University
professzora és Ferk J. Ralph, Cleveland vâros volt polgârmestere
tôltôtte be.

Elsônek Buza Gyôrgyné Ormai Ildikô (Bay Village, OH) ének- és

zongoramûvész a kôzônséggel az amerikai és a magyar himnuszt
vezette. Zongorân Gyôry Margit zongoramûvész kisérte.
Ft. Antal Andrâs (Cleveland, OH) plébânos, a Szent Erzsébet
rômai katolikus magyar egyhâzkôzség lelkipâsztora felemelôen szép
asztali âldâst mondott.

Dr. Nâdas Gyula szeretettel kôszôntôtte a megjelenteket, akiknek
jô étvâgyat kivânt a diszvacsorâhoz.
Az izletes vacsora elfogyasztâsa utân az 1996. évi Àrpàd-érempàlyàzat eredményeinek kihirdetésére kerult sor.
A diszvacsora âldomâsmesteri tisztét Harkay Péter (Glendale,
NY) lâtta el.

Az âldomâsmester felhivâsâra Somogyi F. Lél, mint az Ârpàd
Akadémia titkâra, felkéri dr. Nâdas Gyulât, a Kongresszus vezetôjét,

hogy unnepélyesen adja ât azokat az arany Àrpâd-érmeket, amelyeket
az 1995. évi Magyar Kongresszus a birâlôbizottsâg javaslatâra
kituntetésként odaitélt, s amelyek a kôvetkezôk;

-

Vitéz Czitô Ferenc és felesége (CA): „Akirôl soha nem
beszélnek". Vitéz Czitô Sândor David honvéd tabomok élete,
s munkâja,

-

Dr. Makkai Adâm (Chicago): Hires magyar kôitôk verseinek
angol forditâsa, és

-

Lakatos Géza Prime Minister Emlékirata: „As I Saw It. The

Tragedy of Hungary" cimû mûve.

Korâbbi pàlyâzati eredményeik alapjân ugj'ancsak az arany
Arpâd-érmet nyerték és azoknak iinnepélyes âtadâsa;
-

Fazakas Ferenc (CA),

-

Dr. vitéz Szablya Jànos (Seattle, Washington).
*

A vacsora végén Hertelendy Jôzsef (Cambridge, Kanada) bûvész
szâmokkal szôrakoztatta a kôzônséget.
Majd dr. Nàdas Gyula megkôszônte a megjelenteknek a diszvacsorân valô részvéteit és kis szunet utân megnyitotta a Magyar Bàlt.
A clevelandi cserkészek „regôs csoportja"
délalfôldi tâncokat mutatott be.
*

A kitûnôen sikeriilt Magyar Bâlhoz a tânczenét Hegedeôs Kàlmàn
kivâlô zenekara szolgâltatta s amely reggel 3 ôrâig tartott.
A Magyar Bâlt a két lelkes i^ùsâgi bâieinôk:
Szabolcs Krisztina és Nàdas Gyula 111. rendezte.
A nyitô tâncosok a kôvetkezôk voltak;
Borbâs Imola

Bessenyey Istvân

Gulden Ilona

Bessenyey Ôdôn

Horvâth Tiinde

Domonkos Andrâs

Ludânyi Anikô (Ada, OH)
Ludânyi Csilla (Ada, OH)

Domonkos Istvân

Makovich Yvette

Domonkos Nândor

Mogyorossy Szabrina
Révy Rita
Soôky Alida

Halâcsy Béla

Szabô Zsuzsanna

Kârpâthy Àrpâd Szilârd

Szatlôczky Krisztina
Takâcs Cindy

Kun Vincze

Takâcs Erika

Varga Csaba
Vass Gergô

Turôczy Marika

Domonkos Lâszlô

Galânthay Jôzsef(NewYork)
Horvâth Csaba

IÇ. Soôky Àrpâd

A diszebéden Ralph J. Perk, Cleveland volt polgàrmestere és Somogyi F. Lél.
(dr. Somogyi Ferencné)

A szombati tàrsasebéd kôzônsége. Elôad: dr. Hasznos Miklôs orszàggyùlési

képviselô (Budapest). (Somogyi Lél)

Ft. Kiss G. Barnabâs, OFM (Détroit, MI), Kovàch G. Istvàn és felesége (Budapest), Soôs
Jozsef(Baltimore, MD), dr. Sasvàri Làszlô (Lausanne, Svâjc). (SoôsJôzseJ)
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A diszebéden dr. VitézFerenc pûspôk és Soinogyi F. Lél. (dr. Somogyi Ferencné)

A bàlelnôkôk: Nàdas Gyula III. és Szabolcs Krisztina (Somogyi F. Lél)

A bevonulô flatalsàg. ûlnek balrôl: dr. Somogyi Ferencné, Somogyi F. Lél,
jobbrôl dr. Palasics Jànos.
(Soôs Jôzsef)

k
A tàncolô pàrok bemutatàsa. (Soôs Jôzsej)

A tàncolô pàrok màsik csoportjànak bemutatàsa. (Soôs Jôzsefl
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A regôsôk lejtik tàncukat. (Somogyi F. Lél)
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Bôjtôs Lâszlô tb. konzul és felesége (Somogyi F. Lél)
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Dr. Balogh Sàrtdor (East Greenbush, NY), ft. Mustos Istvàn, Sch.P. (Passaic, NJ) és
Harkay Péter (Glendale, NJ). (Somogyi F. Lél)

TARSASEBED
A

szombati elôadâsokat

1996.

November

30-ân

târsasebéd

szakitotta meg a kôzônség részvételével.

Az ebéden dr. Hasznos Miklôs (Budapest) orszâggyûlési képviselô
iidvozôlte a szépszâmû kôzônséget. Rôvid beszédében nemzeti céljaink
elôbbrevitele érdekében a hazai és kiilfbldi magyarsâg ôsszefogâsât
surgette.

SZENTMISE ES PROTESTÂNSISTENTISZTELET
1996. december 1-én, vasâmap délelôtt 9 ôrakorft. Mustos Istvàn,
Sch.P. (Passaic, NJ), a kiilfbldi magyar katolikusok piispôkének
amerikai helyettese mutatott be szentmisét és mondott szentbeszédet.
A szentmise kôzben sokan jâniltak szentaldozâshoz is.
A katolikus szentmisével és szentbeszéddel egyidôben fôt. dr.
Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ), reformâtus piispôk kiilôn istentiszteletet tartott.

Ft. Mustos Istvàn Sch.P.(Passaic, NJ), a kûlfoldi magyarok piispôkének helyettese, a
vasârnap reggeli rômai katolikus szentmisén. (Somogyi F. LélJ

ISMERKEDÔ ÉSBÛCSUEST
A XXXVI. Magyar Kongresszuson megjelentek kôziil tôbben
érkeztek szâllâsukra mâr a megnyités elôtt. Fogadâsukrôl a rendezôség
kiilôn gondoskodott.
1996. november 27-én este a korân érkezô vendégek a „Sheraton

Cleveland City Centre Hôtel" alagsori „Grille" éttermébenaz amerikai
hâlaadâs ûnnepének elôestéjén egyiitt vacsorâztak, utâna a szâllô 6.
Szintjén levô Savoy-teremben hangulatos mûsoros estet rendeztek.
1996. december 1-én, vasâmap nem mindenki tudott visszarepiilni
otthonâba. Ezek - egyiittesen elkôltôtt vacsora utân - igenjôl sikeriilt,
vidâm bùcsùestet rendeztek.

Dr. Szablya Jànos (Seattle, IVA) az Arpàd Akadémia kôzgyûlésén székfoglalô elôadàsàt
tartja. (dr. Somogyi Ferencné)

iaû

Dr. MesterFiore (Toronto, Ont. Kanada) az Arpàd Akadémia kôzgyûlésén elôadàsàt tartja.
Hàttérben dr. Nàdas Gyula. (Somogyi F. Lél)

Az elôadàst hallgatô kôzônség. (Somogyi Lél)

vra.

AZ ârpAd akadémia
XXXI. ÉVI KÔZGYÛLÉSE
Az Ârpàd Akadémia XXXI. évi rendes kôzgyûlésére 1996.
december 1-én, vasâmap délelôlt kôzvetlenul a rômai katolikus
szentmise és szentbeszéd, valamint a protestâns istentisztelet utân
keriilt sor,

Az Igazgatô Tanâcs iilése
Az Ârpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsa - Az Ârpâd Akadémia
fenntartô testùletének, a Magyar Târsasâgnak vâlasztmânyâval egyûtt
- augusztus 27-én, szombaton tartolt iilést.

November 2-ân a rendezéssel kapcsolatos megbeszélés tôrtént
meg.

Elhunyt
Dr. Ballo Istvàn csendôrômagy, a Magyar Târsasâgnak egyik
alapitô tagja, 93 éves korâban Cievelandben.

Bodnàr Gâbor, a kiilfbldi magyar cserkészet egyik megalapitôja és
évtizedeken ât elnôke. Fâradsâgos lelktilettel egész életén ât magyar-

sâgunk megmaradâsa érdekében a kiilfbldi magyar cserkészet zâszlajât
vitte elôre.

Dr. Koncz Zoltân orvos, az Àrpâd Akadémia tudomânyos foosztâlyânak tagja, korâbban az orvosi foosztâly elnôke, Floridâban,

Dr. Petry Bêla képzômûvész, egyetemi tanâr, 1974 6a az Arpâd
Akadémia tudomânyos foosztâlyânak tagja, 95. életévében, Floridâ
ban,

Dr. Taubinger Istvàn kôzirô, 1984 ôta az Ârpâd Akadémia
tudomânyos foosztâlyânak tagja, aki dr. Mailâth Istvàn néven kôzôlte
irâsait, 84 éves korâban Braziliâban.

Dr. Szathmàry Lajos szakirô, 1990 ôta az irodalmi foosztâly
tiszteletbeli tagja, 77 éves korâban Chicagoban.

ZâhonyiArzén m. kir. csendôr szâzados, a Magyar Târsasâgnak
egyik alapitô tagja, 87 éves koréban Floridâban.

Emlékûket kegyelettel ôrizzùk s annak percnyi felàllàssal
hôdolunk.

Egyéni mûkôdés

Emigràciôs kônyvek - tanulmànyok
Magyarorszég hatârain tûl, tehât az emigrâciôban oly sok mû kônyv és tanulmâny formâjâban - jelent meg az elmùlt tôbb mint 50
év alatt, amely teljes kônyvtirat tud megtôlteni ezekkel a szellemi

értékekkel, amelyeket ezek a mûvek tartalmaznak. Az Ârpàdérempâlyâzatok Biràlôbizottsàga a hozzé bekiildôtt mûveket minden
esetben feliilbirâlta és birâlja s kitûntetéssel minôsiti az irôt, azzal is

jelezve, hogyannak megjelentetése irodalmi értéket képez.
Azoknak az irôknak, akiket a Birâlôbizottsâg egyszer mâr kituntetett, mâsodizben csak elismerését nyilvânitja ki kôzérdekû tevékenységiiknek igazolâsâra.

Ebben az évben a bekûldôtt mûvek, tanulmànyok, sokszorosan
meghaladjâk az elôzô évek teljesitményeit, ezért csak az alâbbi felsorolâsunkban utalunk arra, hogy akik tiszta irodalmat kivânnak

olvasni, azok részére az alâbbi mûvek méitân megérdemlik irôink
tâmogatâsât azzal, hogy elolvassâk és teijesszék munkâikat.

Az 1996 - 1997. évben pâlyâzatra benyùjtott mûvek jegyzéke; (Itt
nem soroltuk fel azokat a tanulmânyokat, amelyeket a Krônikâban
lekôzôltûnk.)

Buzàné Ormai lldikô (Bay Village, OH) zeneszerzô, énekmûvész, ùj zenekompoziciôjât Szâsz Kâroly: „Hazâmhoz" cimû
versére irta, amelyet Magyarorszâg 1100. évfordulôja alkalmâval a
Mûvészesten sajât kiséretével énekelt. Kottâjât sajât tervezésû magyar
motivumokkal keretezve mutatta be a Magyar Kongresszus mûvészeti
kiâllitâsân, valamint II. Jânos Pâl pâpârôl készitett portré rajzât 50.
papi jubileuma tiszteletére. A Holy Spirit rômai katolikus templom
orgonistâja.

Adag. vitéz Csoknyai Péter (Oberwart, Ausztria) Hadik
Andrâs tâbomok hires fegyvertényérôl, Berlin, a porosz fôvâros
megsarcolâsârôl, - amelynek az idén oktôber 16-ân volt 240 éve -

tejedelmes hadtôrténeti ôsszefoglalâst irt. Ezzel a tanulmânyâval

szeretné a magyar katonaeszményt âpolni s foként a fiatalabb rendtârsainak magyar, nemzeti ôntudatât elmélyiteni. Fôként az ô
szâmukra irta le ezt a tôrténetet, mint a magyar katona 1100 éves
vitézségének egyik kiemelkedô mozzanatât. Kb. 10-15 éve elhatârozta,
hogy a torténelmi ônfigurâk gyûjtésével és ezek felhasznâlâsâval a
magyar tôrténelem egyes mozzanatainak diorâmâkban valô bemutatâsâval Hadik Andrâs berlini fegyvertényét feldolgozza. Tobb éves
gyûjtô- és kutatômunka eredményeként szâmos gyûjtôtôl és ontôûzemtôl kb. 300 ônfigurât szerzelt be, amelyek megfestésre vâmak.
Gratulâlunk és kitartâst kivânunk e nemes cél és nagy mimka
befejezéséhez.
V. Czitô Ferenc Maria és v. Czitô Ferencné: vitéz Czitô
Sândor David honvéd tâbomok élete - „Akirôl soha nem beszélnek".

A hâzaspâr-szerzôk mûviikben, amelyet a Czitô nagyapa emlékezetes
tetteirôl irtak, hézagpôtlô munka. Torténelmi lexikonnak beillô mû, az
1. vilâghàborù idejérôl, amely ôsszefoglalja egy évszâzad tôrténelmét,
mintegy 2100 oldalas forrâsmunka, 74 torténelmi kônyv alapjân
szerkesztették, s amely anyag eddig még nem jelent meg torténelmi
szakkônyvekben.

A mû sokkal tôbb, mint megemlékezés a nagyszulô hôstetteirôl,
felhivja a figyelmet az elsô vilâghàborù borzalmaira. Megtudhatjuk,
hogy abban az idôben milyen voilt egy véres hâborùs kiizdelem. Az
orosz fronton 1917 augusztusâban a Mt. Grintiesu hegycsùcs bevétele
tôbbszôri tâmadâs ellenére sem sikeriilt, amikor is Czitô - akkor még

mint alezredest vezényelték a helyszinre -, aki elôzetes terepszemle
utân kidolgozott egy tâmadâsi tervet, amelynek sikeres végrehajtâsa
sorân ôriâsi veszteséget okozott az ellenségnek és sikeriilt elfoglalnia a
hadâszati szempontbôl igen fontos teriiletet. Majd ezt kôvette a Mt.
Mazanaiu hegység elfoglalâsa, a tâmadâs elôtti rombolô tûz
kôvetkeztében az ellenség egymâsutân adta fel âllâsait. Ezt kôvetôen
az olasz frontra kerult és 1918 oktôberében a Livenza folyô mentén

ezredével fedezte az 51-es hadosztâly visszavonulâsât. Tagliamentônâl
erôs hidfôâllâst foglalt el, igy biztositani tudta a hadosztâly âtkelését és
tartalékânak bevetésével ellentâmadâssal visszaverte az ellenséget,

aminek kôvetkeztében a hadosztâly megmenekiilt a teljes elpusztulâstôl.

Hôsies cselekedeteiért korâbban az ezust katonai érdemérmet,

majd késôbb a 11. osztâlyù Vaskorona Rend hadidiszitménnyel és

kardokkal érmeket érdemelte ki. Ez a munka lényegében az elsô
vilâghâboni borzalmainak tokéletes ismertetése.

A szerzôk munkâjât a Birâlôbizottség arany Àrpâd-éremmel
jutalmazta.

Fejér Pal (Bloomfield MI) okl. gm., az Ârpâd Akadémia tagja,
a mâr ismert ùj mérôrendszer feltalâlôja, "Dynamic Geometry"
cinunel, 520 oldalon, hatalmas mûvet adott ki, s Svédorszâgba
meghivtâk errôl a témârôl elôadâs megtartâsàra. A Mathematics
Reviewben nagyon szép birélatot kapott.

Gônczi-Madaràsz Pàl: "Istefân és az Ârpâdfiak", drâma ôt
felvonésban dmû mûve most jelent meg, de mâr 1990-ben a XXIII.

Magyar Kongresszus arany Àrpâd-éremmel tiintette ki. Tôrténelmunk
egy fontos részének gyônyôrû ismertetése.

Tovâbbâ "Megmarad-e a nyom? cimen vâlogatott kôlteményeit
adta ki. Minden sora érték, itélet és emlék, igaz, élvezetes verselés.

Gôrgényi Làszlô: The Dilemma ofEastem Europe, Autonomy
or Disaster". Mint cime is mutatja, az irô mûvében a "Rumania on tlie

Crossroads of Destiny" keretében hazénk tôrvénytelen és igazsâgtalan
megcsonkitâsânak kérdését târgyalja. Nélkiilôzhetetlen mû hazânk

sorsânak elbirâlôi kezében (ha az igazsàg szellemében kivânnânak
dônteni).

Hernàdi Tibor: "A II. Vilâghâboni igaz tôrténete". A kivâlô
mû tôbb, mint tôrténelmi szakirâs, szakszerû birâlata és elitélése a

nyugati hatalmak terroijânak, amelynek egyetlen célja a vilâghatalom
biztositâsa.

Jankovich Istvàn: "Tengerre magyar", hét magyar vitorlâzô
bajnoka gyôztesének mûve, aki 1956 utân Svâjcba menekûlt, ott
késôbb majdnem autôbaleset halâlos âldozata lett 1964-ban és ezt

kôvetôen mâr csak tengeri tùravitorlâzâs formâjâban sportolt. Igen
élvezetes stilusban biztatja magyar ifjùsâgunkat arra, hogy tengerre
szâlljanak!

Joô Rudolf és Ludanyi Andràs: "The Hungarian Minority's
Situation in Ceausescu's Romania".

Tudomânyosan

felépitett

tôrténelmi mû, amely nemcsak a vâdiratot tartalmazza Ceausescu

Româniâjâval kapcsolatosan, de pontos statisztikai adatokkal igazolja
is a tudatos bûnt, amely a Trianon-békekôtôk lelkén szârad.

Dr. Juba Ferenc ffeécs, Ausztria) orvos, tengerészeti tôrténész
legùjabb kônyve Kaposvârott jelent meg "A magyar tengerészet a
mâsodik vilâghâborùban" cimmel oly hatalmas ismeretanyaggal,
amelynek megôrzése nemzeti kôtelességiink.

Katona Sàndor: "A mi eurôpai ôstelepes népeink" cimmel
ôstorténeti munkât irt, amelynek ismerete sziikséges ahhoz, hogy
tudjuk ôsi, osztatlan jogunka a régi (Nagy)Magyarorszâg teriiletéhez.

Kazàr Lajos tanulmânya "Transylvania - the Facts" cimen
vâzlatosan ismerteti magyarsâgunknak a românok okozta kârtevéseit
Erdélyben. Rovid és adatokkal igazolt vâdirat.

Kàdàr Istvàn ôsmagyar tôrténete: "Urartu és az ôkori kôzépkelet ôrôksége szàmunkra" cimmel. Ez a komoly tanulmâny
ugyancsak hozzâjârul magyarsâgunk ôseinek megismeréséhez.

Kosztin Arpàd: "A magyar-român hûbéri-hûbéresi viszony"
cimû mûvébôl kitûnik, hogy a românoknak bizonyos betelepùlési
jogokat és lehetôségeket biztositottak kirâlyaink, ami ékesen
bizonyitja, hogy nem mi ûztùk ki ôket hazéjukbôl, hanem mi fogadtuk
be egyes csoportjaikat, amikor azokat sajât véreik a Havasalfoldôn
elnyomték.

Kosztolânyi Kàroly: "Emlékezéseim a bôlcsôtôl a hontalansâgig" cimmel egy élet regényét mutatja be, amelyhez hasonlôan sokan
ilyen kiizdelmen mentek keresztiil.

Làngi Maria: Korâbban megjelent "Trianon" cimû mûve most
bôvitett kiadâsban ismerteti azoknak az âllamférfîaknak véleményét és
âllâsfoglalâsât, akik a trianoni "békeszerzôdést" igazsâgtalannak,
erkôlcstelennek és jogtalannak tartottâk. Vâdirat a nagyantant képviselôivel, kormânyfbivel szemben sajât nemzettik fiaitôl.

Dr. Ludànyi Andràs (mint vendég szerkesztô) és 15 tôrténész
ténymegâllapitô cikke az Angliâban megjelenô "Nationalities Papers"
folyôirat 1996. évi szeptemberi kiadvâny 369-585. oldalainak kônyvalakban megjelent kivonata: "Hungary and the Hungarian minorities"
cimmel. Olyan tôrténelmi tanulmâny, amilyen még nem jelent meg
egy igazsâgtalan békeparancsrôl sem, amelyet a "Wilsoni elvek"

megtagadâsa mellett hoztak. Ôk az igazi hâbonis bûnôsôk, mert amig
a tisztesség és erkôlcs hiânyos a nagyhatalmak vezetôinél, addig tartôs
béke nem lesz ezen a foldôn.

Meggyesy Jenô szâmtalan értékes cikket irt és néhâny kôtetben
ôsszefoglalva meg is jelentette. Valamennyi megâllapitasa értékmérô
és mindenki szâmâra tanulsâgos. Egyik munkâja: "Kommentârok", a
mâsik "Hol âllunk?" dinen târgyalja mindennapos problémâinkat,
elsôsorban az otthoni, kommunista idôk âltal keletkezett problémâkat.
Jô râgondolni, hogy nem vagyunk ott és a kérdés, mi maradt meg a
régi bajokbôl?

Dr. Mester Fiore (Toronto, Kanada), az Àrpâd Akadémia
egyik legaktivabb tagja, aki sok alkalommal gazdagitotta kivâlô
elôadâsaival a Kongresszus elôadâsait. "Loyolai Szent Ignâc
gondolatai az élet végsô realitâsârôl és céljairôl" cimmel adott elô.

Nàdas Jânos, M.D. (Canton, OH) pszichiâter szakorvos
"Joumey Toward Energy" cimû mûvében meg kivânja tanitani az
olvasôt a helyes életre.

Noël Péter: "Egyetemistâk az ostromgyûrûben" cimen az irô
elesett hôs bajtârsaira valô emlékeztetés céljâbôl irt az 1944. Okt. 1 1945. Feb. 14. kôzôtti idôkrôl. Méltô megemlékezés: ne felejtsûk el
hôseinket!

Radnôthy Kàroly (Calgary, Alta, Kanada) kôltônek "A
komâromi viziôrdôgôk" cim alatt a Kanadai Magyar Irô Szôvetség
1966-os antolôgiâjâban novellâjât hozzâk, amely a tôrôk idôkrôl szôl.
Magyar ùjsâgokban cikkei jelermek meg.

Most jelent meg "Magyar mesevilâg: Hol volt, hol nem volt?"
cimmel. Tanulsâgos mesék nemcsak gyermekek, de felnôttek részére
is, versekben elbeszélve.

Sisa Istvàn: "Hungary Dismembered" cimû tanulmânyâban
népességunk kérdésével foglalkozik és bemutatja, hogyan lehet egy
nagy problémârôl barâtainkat rôviden, de mégis ùgy tâjékoztatni, hogy
az illetô megértse a lényeget, s ne kelljen tôbb szâz oldalas mûvet
végig tanulmânyoznia. Nagyszerû munka.

Dr. Szablya Jànosné (Bellevue, WA) a forradalom 40.
évfordulôjâra angol nyelvû kônyvet jelentetett meg "The Fall of the
Red Star" cimmel. Célja az volt, hogy a magyarul nem tudôkkal megismertesse a hôs magyar nép szabadsâgharcânak tôrténetét.

Szép Maria: "Nem csak kenyérrel" cimû regényében a kôzelmùltban elhùnyt féijének âllit ôrôk emléket. Ismét egy mû, amelybôl

mindenki, aki nem élt a kommunista paradicsomban, megtanulhatja az
ottani életet, szenvedéseket és kis ônmagâba nézéssel érezheti, hogy
testvéri kôtelezettsége van; a kiilfbldôn elért, bar nehéz munkâval
megszerzett jômôdbôl segitse otthon vergôdô, nélkiilôzô magyar
testvéreit, akik vezetô nélkûl maradtak és mint szétszôrt nyâj, nem
bimak felemelkedni a jogos ônvédelem helyes megoldâsâra.

Dr. Vàrdy Béla fPittsburgh, PA) professzor, 1997-ben jelent
meg a "Historical Dictionary of Hungary" (Magyar Tôrténelmi
Lexikon) cimîi 813 oldal teijedelmû hatalmas munkâja, amely az elsô
ilyen jellegû munka angol nyelven. Tizenhârom tanulmânya jelent

meg a

kôvetkezô

folyôiratokban:

Kapu

(Budapestj,

Korunk

(Kolozsvâr), Debreceni Szemle (Debrecen), Eurasian Studies Review
(Bloomington), Nyelviink és kultùrânk (Budapest), Hitel (Budapest),
Magyar Naplô (Budapest), Institute of German American Relations
News (Pittsburgh), Journal of Social History (Pittsburgh), Hungarian
Studies Review (Toronto), Hâromszék Megyei Képeslap (Sepsiszent-

gyôrgy). Ezekbôl a legnagyobb sikere volt a feleségével, Âgival,
kôzôsen Irt tanulmânyânak: "A haza és nyugati magyarsâg viszcnyânak alakulâsa a rendszervâltâs utân".

Hat tudoményos elôadâst tartott Magyarorszâg és Eurôpa kiilônbozô vârosaiban is. 1996-ban bevâlasztottâk a "Magyar Tôrténészek
Vilâgszôvetsége", valamint a "Magyar Nyelv és Kultùra Nemzetkôzi
Târsasâga" igazgatôi tanâcsâba. 1997 tavaszân a Magyar Irôszôvetség
meghîvta tagjâul. A pittsburghi Német-Amerikai Kapcsolatotk
Intézete megvâlasztotta igazgatôsâgi elnôkének.

Dr. Vàrdy Huszàr Âgttes (Pittsburgh, PA) professzor, 1997ben megjelent Mimi clmû erôsen elgondolkoztatô tôrténelmitârsadalmi regénye, mind magyar, mind pedig angol nyelven.
Ôt tanulmânya jelent meg budapesti, kolozsvâri és bloomington!
folyôiratokban, két tudomânyos elôadâst tartott (Româban és South
Floridâban). Bevâlasztottâk a "Magyar Nyelv és Kultùra Nemzetkôzi
Târsasâga" igazgatô tanâcsâba, tovâbbâ a Magyar Irôszôvetség
meghivta tagjai sorâba, és bevâlasztottâk a pittsburghi NémetAmerikai Kapcsolatok Intézete igazgatô bizottsâgâba.
Afelsorolâs nem teljes, jôvô évi Krônikânkbanfolytatjuk.

Elôadâsok
Az Arpâd Akadémia XXXI. kôzgyûlésén
elhangzott elôadâs dr. Mester Fiore részérôl:
Dr. Mester Fiore (Toronto, Kanada):

A PRE-VERBALIS EMLÉKEK KÔLTÔJE:
ADYENDRE

Babits Mihàly, Illyés Gyula, Makkai Sândor, Szabô Lôrinc, Kirâly
Istvàn, Vezér Erzsébet és Eszak-Amerikâban Vatai Lâszlô, Ady Endrét
a vilâgirodalom egyik legszubjektivebb Urikus kôltôjének ismerik el, és
a talân legmélyebb és lényegileg is szimbôlikus kôltônek tartjâk.
Ugyanakkor gondolkodô is. Vatai szerint: filozôfiai lirât ir. Kiilônôsen
tisztelik, hogy âllandô értékek utân kutatott, és — mai szôval kifejezve
— dekonstnikciôs tôrekvése és szubjektivitâsa ellenére sem vâlt
kôzônségessé. Ady sajât véleménye szerint: "Egy érdemem van,
mélyen lâttam". ("A jôvendô fehérei".)
Ebben a dolgozatban arra szeretnék râmutatni, hogy Ady Urâja az

ôvével pontosan egyidejû freudi ôn-viviszekciôval és a mai tudomânyos kutatâssal is mennyire ôsszhangban van. Ady azonban egy még
nehezebben hozzâférhetô, korâbbi életkorra koncentrâl, mint Freud,

akinél a beszélni tudô gyermek emôciôi voltak kôzéppontban. Ady

hiteles képet nyùjt a még beszélni sem tudô kicsi ember autonômiâjânak és személyiségének a kialakulâsai kuzdelmeirôl.
Felhozza a "mélybôl", tudatositani igyekszik és szôval kôvetlietô
versformâba ônti a még csupân szubjektiv, azaz a beszéd megtanulâsa
elôtti érzékelési és emôcionâlis emlékeinket.

Ady tisztân lâtja, hogy fantâziâink reâlisan léteznek és kihatnak
az életiinkre. A szûk mindennapi gondoikodàssal azonban nem tudjuk

kifejezni ôket, hanem csak egy âlomszerû, szimbôlikus nyelv segitségével lehet ezeket kézbefogni, és egy egyetemes kôznyelvet létrehozva problémamegoldôan âtalakitani.

Amint még viszonylag kezdô korâbôl valô "Âlmodom" verse is
mutatja, abban az évben, amikor Freud is még csak irta a korszak-

alkotô "Traumdeutung"-ot (Âlomfejtést), tehât 1899-ben, Ady is az
"Âlmodom" cimet adja a fantâziavilâgot kutatô egyik jellemzô
versének.

Lirai szellemi életprogramja ugyanaz, mint az orvoskutatô kortârs

Freudé. És Ady is aggôdâsât fejezi ki, hogy ha nem talâljuk meg az
egyetemes gondolkodâsnak megfelelô univerzalis nyelvet, azaz nem
tudjuk tudatositani és szintézisbe hozni a belsô és a kiilsô vilâgot,

akkor katasztrôfâba jutunk. Ady szerint az intelligencia és kivâlôsâg
tulajdonképpeni feladala a kétféle vilâg kôzôs nevezôre hozâsa.
Ady tudatosan kereste és hozta létre a belsô vilâgot is kifejezni
tudô szimbolikus nyelvet. A szôbelileg kifejezhetetlen élmények
nyelvi, beszédbeli kifejezésére kitalàlta pl. a 'kimérâk'-at, a pârizsi
Notre Dame-on lâthatô fantâziabeli szômyetegek mintâjâra. A
kimérâk lélektani értelemben tranzakciôkat lebonyolitô "transactional"

târgyak. Eszkôz jellegû és mintegy élô szimbôlumok. Vatai
"kôzéplényeknek" nevezte ôket. Ady sokszor nagy kezdôbetûvel irt le
ismert szavakat, ha kimérâk-ként gondolt râjuk, kifejezve, hogy
numinôzus szubjektiv jelentést is hordoznak, mint a nagybetûvel
kezdôdô Elet, Halâl, Szerelem, Csôk. Nem a tulajdonképpeni életrôl,
szerelemrôl, vagy csôkrôl volt szô, hanem arrôl a jelentésukrôl, ami a
fantâziavilâg szâmâra volt fontos. Az eredeti fogalmakat sokszor mint
élôlényeket képzelte el és szubjektiv âtéléssel viszonyult hozzâjuk. Ha
pl. az élônek feltiintetett "Csôkkisasszony"-t és a tôbbi szimbolikus
csôkrôl szôlô verseit megnézzûk, akkor megérthetjiik azt is, hogy
miért iija Ady olyan panaszosan, hogy ezer csôk és nô kôzôtt sohasem
kapott egyetlen csôkot sem, azaz nem kapott szimbolikus, szeretetcsôkot, vagyis sohasem élt ât egyetlen odaadô, a személynek szôlô
szerelmi szeretet-kapcsolatot.
A beszédet megelôzô kisgyermekes mentalités az ùn. érzékeléses-

mozgâsos, illetve "szenzoromotoros" intelligenciânak felel meg. Ez az
életszakasz még kizârôlagosan szubjektiv kôzpontù ("A majom
szerelme"). A mûvészetekben is, kiilônosen a lirai kôltészetben
szubjektiv âtélések, mint szerelem, bânat, félelem, harag, és egyéb
érzések és indulatok kifejezése jut foszerephez.

A pszichoanalitikusok tôbb szakaszt, illetve mûvészi vagy vallâsi
életi stilust kiilônbôztetnek meg a szubjekti'v fanlàziàkkal teli szenzoromotoros tâjékozôdâsban.
A csecsemônél a szâj mûkôdéséhez kapcsolôdik az élet fennmaradâsa: "orâlis" tâjékozôdâsrôl beszélûnk. Az agykéregben is a
szâjmozgâs és a huvelykùjj beidegzése van kulônlegesen differenciâlva.

Kétéveseknél az izmok akaratlagos mûkôdtetése, a helyvâltoztatâst és a fiiggetlenséget lehetôvé tevô jârâs, valamint a belsô szervek
izomzatânak a kontrolja — kulônôsen a sphincter-kontrol — indul
nagy fejlôdésnek és konfliktusokat okozônak. Ezért is szoktuk ezt a
freudi "Oedipus-kort" megelôzô, 1 1/2-3 éves kort "anâlis" orientâciôjù
fejlôdési szakasznak tekinteni.
Az anâlis korszakot kôveti, és mâr a beszéddel esik egybe a
gyermeki kokettéria és klvâncsisâg, s tôbbeknél valami szerelmi fel-

lângolâs. Az ùn. "genitâlis" fejlôdési fâzisban a mâsik személy irânti
érdeklôdés és szeretet Jut fôszerephez.

Ady lirâja illusztrâciô lehetne Melanie Klein 1932-bôl valô

"Gyermek-pszichoanalizis" cimû kônyvéhez. Mintha az egész Melanie
Klein-féle elméletet nem az analitikus jâtékterâpiâbôl, hanem Ady
versei alapjân âllitottâk volna fel. (Vatai Lâszlô maga is szinte
megdôbbent, amikor a kônyve megjelenése utân figyelmét felhivtam
erre.)

Megemlitem, hogy Melanie Klein tôbb évet tôltôtt Magyarorszâgon, mémôk féijének Bécsbôl Gyôrbe kihelyezése folytân. Ferenczi
Sândornâl volt pszicshoanalizisben. Ferenczi bâtoritotta fel az akkor
fiatal anyât arra, hogy gyermekeken végezzen kutatast. Késôbb
Londonban Melanie Klein alapitotta meg a freudi iskolâval sokâig
rivâlis, "object relations", illetve "târgykapcsolat" teôriât és analitikus
irânyzatot, ami ma a foirânyzat a pszichoanalizisben. (A lélektanban a
"targy" tôbbnyire egy érzelmileg fontos személyt jelent.)

A Melanie Klein-féle iskola nagy sùlyt fektet a haragos anâlis
fantâziâkra és az anâlis fâzisbôl a szeretet fâzisa felé haladâsra, mint
gyôgyulâsra.

(Egyébként Ady maga is felkereste Ferenczi Sândort, aki azonban
nem vâllalkozott a "zseni"-nek lâtott Ady kezelésére.)

A filozôfiâban és a vallâsos életben felnôtt korban is megnyilvânulnak a kiilônbôzô szenzoromotoros stilusok.

Romain Roland, a misztikus "ôceânikus érzésben" és Istennel

egyesiilésben az "orâlis" élinény, az anya ôlén boldogaxi elszunnyadô
jôllakott csecsemô bizalmas ellankadâsât tekinti a prototipikus érzékletes alapélménynek.

A mediâtorok sokszor emlegetik a lélek "sôtét éjszakâjât" és
viharait, mint Ady is a sôtét mélyben dùlô vôrôs és fekete viharokat.
Ez inkâbb az "anâlis", konfliktusos, kétkedô, lâzadô vagy apokaliptikus, és àltalàban piszkosségi és megtisztulâsi hozzââllâshoz kapcsolôdik.

A "genitâlis" stilusban megjelenô vallâsos âtélés az ônmagunkon
tùli létezés irânti vonzôdâst fejezi ki, és mint szerelmi lira jelenik meg,

mint pl. az ôszôvetségi ÉnekekÉnekében.
Ady lirâjâban legerôsebben tiikrôzôdik az 1 1/2-3 éves gyermekre
jellemzô anâlis és mozgâsi érzékelésen alapulô dacos, lâzadô hozzââllâs és a megtisztitô kiengesztelôdés vagyis a lâzadâs és a megbékélés
kettôssége. A lâzadô szerepben Antikrisztusnak tekinti ônmagât vagy

pedig ô az "Isten szômyetege". Vatai is azt a cimet adta kônyvének,
hogy "Az Isten szômyetege (Ady lirâja)". Az emlftett âtmeneti
szakaszt abbôl is lâthatjuk, hogy Isten szereti ezt az ô "kedvelt

szômyetegé"-t, aki pedig "megôszitette" Istent, a nagy Ôceânt. ("A
megôszûlt tenger")

Megjegyezhetô, hogy a tisztânlâtâsra tôrekvés, az analizâlô és
kritikai gondolkodâs hangsùlyozâsa is âtmenet az anâlis ôcsârlâsbôl a
szeretet és igazsâgkeresés felé.

Ady szerint a mi krisztusi vallâsunk nem felel meg a realitâsnak,
mert csak a szépet és jôt hangoztatja. Az egyhâzak és a kormânyok
"elârultâk az emberi életet". Nagyon hasonlit Adynak ez a kritikâja a
fiatal Buddhânak tulajdonitott sokeseréves filozôfiâhoz.

Ady szerint az egyoldalùsâggal szemben csak a lâzadâs vâlthatja
meg az embert. Ady maga a lâzadô Antikrisztus, és - talân éppen e
miatt is - a kedvelt szômyeteg. Ugyanakkor Isten sùjtja ôt (pl. a

borzasztôan erôs emôciôk és szâguldô gondolatok âltal is). És kudarcot
vall mint az "eltévedt lovas" is, annak ellenére, hogy ô maga az

"Életet" jelképezô "mocsarak kirâlya". Ady, teremtô, megvâltô és mint
âldozat, olyan szerepeket vâllal, mint az egyesiteni tudô Gustav Adolf
svéd kirâly ("A visszahozott zâszlô"), és mint a megégetett âldozat.

Dôzsa GyOrgy (pl.: "Dôzsa Gyôrgy unokâja"). Ady mésik hozzàâllâsa
az ôntudatosabb nagyobb gyermek és a felnôtt ember âtélésének felel

meg. Ez a megtisztult, alâzatos, Istenfélô ember vallâsosséga.
Mind a kétféle vallâsos élményvilàg annyira dinamikus volt
Adyval, hogy pl. ugyanazon a héten jelentek meg, csupàn mâs-mâs
ùjsâgban, "Az Antikrisztus ùtja" és "Az alâzatossâg langy esôje",
amely Ady egyik legszebb "istenes verse".

A még tisztân anâlis fantâziavilâg viszontagsâgait fejezi ki a mâr

emlltett korai 'Âlmodom" cimû vers. Ha mâr râismertunk, szinte
szôrôl szôra kôvetni ludjuk a kôriilbelul kétéves gyermek kulônbôzô
széke-lési ôrômeit és csatârozâsait. Ebben a versében Ady egy
kozmikus méretû vilâgrôl is beszâmol vagyis az érzékletes tartalmak a

mindenségre vonatkozô filozôfiai értelmet is nyemek. A kisgyermek
akâr élvezi, akâr végigszenvedi az emésztôcsatornâja mûkôdését, nem
tudja azt, hogy ez az ô emésztôcsatornâja. Kizârôlagosan "solo ipso"
tudatâban sajât élményeit a mindenség tôrténéseinek tartja.
Feltételezhetjùk, hogy a pici Adynak a gondolkodâsi képessége
mâr nagyon fejlett volt, ugyanakkor a vilâgra vonatkozô objektiv
ismeretei még szinte nullâk. Kialakulô kisemberi autonômiâjâval

azonban érzelmi-érzékelési megfigyelések alapjân mâr mintegy
filozofâlt és igyekezett valami elvârhatô rendfélét és sajât helyet talâlni
a vilâgban. A testi érzékelések és a hozzâjuk fuzôdô néha kônnyen és
mâskor nehezen sikeriilô akaratlagos izom-mûkôdtetések a kozmikus
tôrténések drâmai âtéléseivé vâltak.

Az "Âlmodom"-ban a kôltô hol élvezi a "mindenség"-ben dùlô
viharokat, hol "kôszobor keménységével" kirâlyként, dacosan âllja a
harcot, hol pedig sikerul valamit létrehozni, és akkor egy "szôzat" is
hallatszik, amely azt zengi, hogy "Diadal! Diadal!" (Feltehetôen a
gondozô személy hangja). A "diadal" orômével nézi meg, hogy mi a
teljesitmény, és ôsszetôrten, zokogô lélekkel jôn râ arra, hogy a
produktum csupân valami "undoritô" dolog lett.

A "kimérâk", Ady jellegzetes kifejezési eszkôzei, maguk is tôbbnyire "anâlis" szimbôlumok, és kônnyen kapcsolôdnak az apokaliptikus rombolâs fantâziâihoz. A mai kisgyermek is sokszor tekinti
élôlényeknek a toilettben uszkâlô egér- vagy bogârszerû alakzatokat,
és hol érdeklôdô izgalommal, hol pedig borzasztô félelemmel és
âlmaiban is iildôzve nézi ôket. Ady sokrétû szintézisében valôban

csodâlhatjuk az egyéni élményeknek, a filozôfiai gondolatoknak és a

kifejezô

szimbôlumoknak a

feltûnôen

szoros ôsszetartozâsât és

harmôniâjât.
A dackorù gyermeknek a viharokban ônmagât felnagyitâsânak,
diadallal megkônnyebbùlésének, és az ezt kôvetô tragikus csalôdâsnak
a szekvenciâja szinte âllandôan ismétiôdik Ady kôltészetében. Az
ôsidôk bûszke lovasai: eltévednek. Az ôsztônôk sôtét mélyében a
tâmâk forronganak, és a feltôrô "vulkân" egyszer maga alâ temeti a
hegy tetején tâncolô naiv, fehér, boldogtalan és hideg intellektuâlis

tôrpéket ("Bùgnak a tâmâk"). Ugyancsak, hiâba omianak le Jerikô
falai, hiâba ôszul meg a tenger, és hiâba haï meg az Antikrisztus, mert
"jaj", semmi sem vâltozott meg az életiinkben ("A feltâmadâs
szomorùsâga", "A tehetetlenség szent zsoltâra"; még "Az Illés
szekerén" is "gonosz" szépségek felé szâguldanak.). Azonban a
csalôdâsok ellenére is ùjra bizakodik Ady. Felmeriil itt a krisztusi
nyolc boldogsâg bâtoritô hatâsa: akik 'szenvednek', "ôrômôt" nyemek.
Az anâlis kudarc-fantâziâkon is egyre inkâbb keresztiil cseng az
âtmeneti fâzis cikk-cakkozâsa, és a kôzépvonal a krisztusi szeretet felé
valô lassù kôzeledést mutatja.
Adynâl vaiôszinûieg mindvégig azonos alakzatùak és azonosan
ônellentmondôk és felcserélhetôk Isten, ember, jô és rossz. Ez tipikusan "anâlis" vonâs.

Minthogy az ember és a mindenség szerkezetileg fedik egymâst, a

kôltô leirhatta azt, hogy Isten és ô maga mindig is "egyiitt" voltak,
kezdettôl fogva, és Isten és Ady "egyiitt" kovették el a bûneiket (325.).
Adynak ez az Istenképe nagyon is emberarcù; erôsen emlékeztet egy
alapjâban véve jôindulatù, elnézô, de gyenge és bûnôs fbldi apâra.
Isten nem tud irânyt adni. Az "anâlis" vilâgban "semmi sem igaz". A
megbékélés abbôl âll, hogy Ady elfogadja, hogy Isten és ember kvalitâsban egymâshoz hasonlôk. Nincsen még kifejezett éles forma, vagy
elvâlasztô személyiség-hatâr, mint a késôbbi fejlôdésben Ady egyik
legszebb, a gyengeséggel és bûnôsségével kibékiilô verse szerint;
Szemem: ôvé volt, kezem: keze,

Mindent ô végeze". ("Az Uraknak Ura")
Ady a teljes realitâs tudatositâsâra tôrekszik, amit azonban
szerinte a rossz elkeriilhetetlenséget letagadô, mai szôval, elfojtani
tôrekvô, Jézus kôvetése nem tesz meg. Ady szâmâra az ôszôvetségi Jôb
és Jeremiâs kônyvei, és fôként Dâvid kirâlynak Szenczi Molnàr Albert

âltal leforditott zsoltârai jobban fejezik ki a nyomorùsâgnak és Isten
nagysâgânak az egytittjârâsât, mint a kereszténység.

A rossz el nem fogadésa miatt fenyegetô katasztrôfa megelôzésére
van sziikség a realistâbb, mâsodik Krisztusra, illetôleg igazi megvâltôra, aki nevezhetô Anlikrisztusnak is, émbàr ennek az Antikrisztusnak nem az a feladata, hogy a keresztény Krisztust legyôzze, hanem
az, hogy kiegészitse. Itt mâr nem Freud-o[, hanem Jung-oi anticipâlja
Ady.

Konklùziôként elmondhatjuk, hogy Ady lirâjâban elsôsorban a
anâlisbôl a pozitiv szeretetbe âtvezetô fàzis fantâziavilâga dominai.
Ezért is nem vâlt vulgârissâ, tisztén anâlis fantéziâjùvâ, mint
Baudelaire, Flaubert, Proust, Rabelais vagy Swift, kx is, hogy még az
Antikrisztus is jôt akar, szintén az életfenntartô szeretet felé irânyulô
âtmenetet fejezi ki.
Az "orâlis" jellegû fanlâziavilâg is nagy szerepet jétszott Adynâl.
A megbékélést, a soha meg nem tort alapvetô bizalmat és a sikeres

egyesûlési és integrâciôs képességet fejezi ki: Ady tudja, hogy eijut

"Az Értôl az Ôceânig". Sajât vezetôi hivatasât is anyasâgnak éli ât.
Mint gyermekeit tâplâlja az ùj intellektusokat: 'Akiknek a dajkâja
vagyok'. Maga a kôitôi alkotôképesség is kifejezetten "orâlis" jellegû,
szavakkal tôrténô. Adynâl a konfliktust okozô analitâssal szemben az

oralitâs fejezi ki az optimizmust és az életôrômet.

A pszicholôgiailag is genitâlis fâzist, a "permanent object", ille
tôleg a személyi identitâssal rendelkezô érzelmi târgy irânti orientâciôtcsak élete vége felé és az édesanyja halâla utân érte el Ady. Igaz,
hogy még ekkor is viszonylag fiatal volt, késô harmincas. Megnôsiilt
és vâllalta az emberi érettséget kifejezô hâzassâgot, a személyes târs
felé valô âllandô elkôtelezettséget. Rôvid hâzaséletében a tiszta, "kék",

romantikus és ônzetlen szeretetrôl ir ("Legszebb âgyamban szerelmek
nem dûltak").

A hâzassâgot megelôzô, rombolva keresô âtmeneti fâzisban, a
mocsarak vilâgâban, még az édesanya személyiségét sem lehetett
biztosanelkiilôniteni a felcserélhetô "kis asszonyi csnkâkétôl", az ônzô
és léleknélkuli érzéki szeretôkétôl és névtelen Lédâktôl: "Nem merem

megcsôkolni az anyâmat". Ebbe a lâpos vilâgba, ami az egész életet
susogta a kôltô fulébe, Krisztus sem illett bele, mint az emberi
méltôsâg megvâltôja, hanem csak mint egy "figura". Ember és Sâtân,
Isten és Leviathan, Antikrisztus és a "szellem" nélkûli kultùrâban
sinylôdô félrevezetett magyarsâg is, mint egyarânt bûnôsôk, mégis

mindegyiknek az az "egy a céljuk", hogy "éljen az Élet". Ez az egész
konzisztens és massziv ambivalencia és a mai "dekonstmkciôs"

mozgalomnak megfelelô filozofîa a Dôzsa Gyôrgy-szerû hozzââllâsù
felnôtt Adynâl szintén a tipikusan âtmeneti fâzist jelképezô életfilozôfiâjâra utal; az âtmenetre a destrukciôs analitâsbôl az élet szeretete
és szolgâlata felé.

Amint erre mâr sokan râmutattak, Ady Endrénél dominai a
peimanens értékek keresése. A tartôs identités keresésénél tart. Az

"anâlis" fantâziavilâgban még minden tôbbértelmû és megvâltozô.
Hermann Imre szerint az ember "keresô" és depressziôs. "Add ide,
Isten, a sorsomat, Enyémet...": "Kôvetelô iras sorsomért". A semmi
nincs igazân anâlis fantâziavilâgban sem az Istené, sem a sajât
személyiség identitâsa nincs egyértelmûen meghatârozva.
A tartôs érték Ady szerint az egyetemes gondolkodâsban, a jô és
rossz szintézisében, a kôvetelô kiilsô szociâlis vilâg és az ezzel egyenlô
értékû, pre-kulturâlis és erkôlcs-elôttes, szubjektiv fantâziavilâg
egységesitése volna. A krisztusi egyoldalùan fényt igérô megkôzelitést
ki kell egésziteni a szimbolikusan "antikrisztusi"-nak nevezhetô, de

nem igazân antikrisztusi, hanem éppen teljesebben elfogadô

életigényléssel, ami az elkeriilhetetlen rosszat sem tagadja meg, hanem
tiszteli, mintliogy az is Istenhez tartozik.
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ILJ
Âlmodom...

Rémes, talân a mindenséget

Tiszâbb vilâgnak
Zôld hajtâsa a romok kôztll,
Szivem megnyil
S fenséges érzés hatja ât dalom,
Melynek refrainje

Fenyegetô vad erôvel

Messze, messze szâll

Âlmodom néha

Szilaj, merész, fâjô.
De mégis édes âlmokat.
Vihar tOr râm

S mint a megvâltâsnak
Uj
evangéliuma
Egyedûl, mint egy megkôvOlt szobor
Athatja
a vilâgot
Szembeâllok!...
S én e viharral

Almodom néha,

E szôzat;
Diadal! Diadal!

Hogy minden teremtett

Életemre tôr, haragos âtkot

...S âlmaimbôl

Ordit reàm

Otromba zaj riaszt fel.
Kôrôttem régi minden s undorit.
A megvâltâsrôl, a diadalrôl
Lâzas âlomban âlmodtam csupân.,

S én mosolyogva,
Kimondhatatlan biiszkeséggel
Vârom a harcot,

Szivem teli ugyan.

Melyet egy vilâg,
Egy egész vilâg

De mi belôle felsir, felszakad,

Eskildt ellenem

Nem egy vilâgot

S melyet ùgy fogadok,

Ujjâteremtô diadal-ének,

Mintegyaljas lelkûkoronâs fô

Hanem a lebilincselt erô

Az udvaroncok porba hullô,
Gyalâzatos hizelgéseit!

Tehetetlen, bùs zokogâsa...

...S âlmodom néha

Az utolsô versszak

A legmerészebb, legszebb âhnot,
Dalaim egy vilâg flllébe zengnek
S hangoztatjâk a megvâltâsnak

angolraforditdsa:

Szent, égi szôzatât

Egy megtévedt nagyvilâg elôtt.
Hangjâra hangos, bùs zuhanâssal
Omlik a porba hazùgbâlvânyok
Szâzezere

Yes, my heart is flill to the brim
Yet the song that burst from my soul
Is not the song of
A world-redeeming halleluja...
It's only the powerless, sad
SufFocating sob

S avùlt, buta korlâtok,

Of my poor, insane dreams

Melyek elzârtâk a vilâgot
Egy vilâgtôl,
Recsegve dôlnek ôssze.
S én, im'g a pusztulâs kôzt

Forever, forever in the chains

Jôs szemekkel lâtom,

Mint âll elô egy jobb.

of the qualms of useless spirit...

Dr. Horvàth Zoltàn, professzor emeritus,
az Arpâd Akadémia tagja (Selmecbânya):

SELMECBÂNYA
1. A fémtermelés alakulâsa

Az emberiség âltal évenként elôâllitott fémek mennyisége, mint a
legtôbb, az élettel egyiittjârô jelenség (létszâm, élelmiszer-, energiatermelés és -felhasznâlés) az idôvel fél-haranggôrbe szerint vâltozik.
Ez azt jelenti, hogy az évenként elôâllîtott fémek mennyisége a 17.
szâzadig enyhén emelkedô egyenes szerint nôtt, ekkor azonban a
vâltozâs exponenciâlissâ vâlt. Ennek az a magyarâzata, hogy a Ujkorban a Fôld gômbôlyû voltânak, a heliocentrikus vilâgképnek véres
kiizdelmekben valô elfogadtatâsa utân, Amerika mellett sok addig
ismeretlen foldrészt fedeztek fel, sok természeti, âsvânyi és mezôgazdasâgi kincset ismertek meg. Idôvel kialakulak a gyarmatbirodalmak.
Ezek ontottâk az olcsô munkaerôvel termelt olcsô nyersanyagot, pl. a
gyapotot. Az anyaorszâgok berendezkedtek ezek feldolgozâsâra, mert
a hasznot hozô végterméket szivesen vették meg az anyaorszâgban is,
meg a gyarmatokon is.

A kereslet olyan nagy volt, hogy ezt a régi hâziipari môdszerekkel
mâr nem lehetett kielégiteni. A termelést mechanizâini, gépesiteni
kellett.

2. Az ipari forradalom

A termelô gépek készitésére nem szâlkâsodô és a mérettartâst
lehetôvé tevô fémeket hasznâltak. A gépek mozgatisâhoz energiâra
volt szukség. Az emberi erô, a szâmitâsba vehetô âllatok energiâja, a

viznek, a szélnek a hasznosithatô energiâja nem volt elegendô. Megoldâs csak akkor sziilethetett, amikor felismerték a gôzben levô lehetôségeket. A gôzgépek készitéséhez megint sok fémre volt szukség.
Késôbb a gyarmatok âltal termelt nyersanyagot a késztermékekkel
ellenkezô irânyba hajôkkal vagy vonatokkal kellett szâllitani. A kôzlekedés biztositâsâra a vasùtnâl kell a legtôbb fémet felhasznâlni, mert
itt nemcsak a kôzlekedô eszkôzt, hanem a pâlyât is vasbôl kell kialakitani. Ezért a termelést biztositô, az energiât szolgâltatô gépekhez
olyan sok fémre volt szukség, hogy a fémigény ugrâsszerûen megnôtt.

Ekkor a fémsziikséglet szerkezete is megvâltozott. A fémekkel
szemben tâmasztott igényeket a vas tudta a legjobban kielégîteni, ezért
a fémek kôzôtt a vas lett az egyeduralkodô.

Azéit, hogy a vas mennyiségével szemben tâmasztott igény kielégithetô legyen, a vaskohâszat termelékenységét az addig hasznâlt 1200
C-os munkahômérsékletnek kb. 400 C-szal valô emelésével meg
kellett nôvelni. Ez fa helyett koksz adâsâval, a tiizelésre hasznâlt

levegô nyomâsânak és hômérsékletének a nôvelésével sikeriilt is, de
ilyenkor a széimel érintkezô folyékony vas szenet vett fel, ezért nem

alakithatô acél, hanem tôrékeny nyersvas keletkezett. Ûjabb 1
évszâzadnak kellett eltelnie, mire megoldottâk a folyékony nyersvas
acéllâ alakitâsât. A 17. szâzadban Angliâban elkezdôdôtt ipari
forradalom lassan elteijedt a Fôld tôbbi orszâgâban és ma is tart.
3. A bânyâszati Akadémiâk alapitàsa
A 18. szâzadban felismerték azt, hogy a fémtermeléssel szemben

tâmasztott igényeket nem lehet az idâig hâziipari môdszerekkel kiképzett szakemberekkel kielégîteni. Ezért a 18. szâzadban szerte a Fôldôn

a legfelsô iizemvezetés szâmâra Bânyâszati Akadémiâkat létesitettek.
A Fathi Habashi, a kanadai Quebec âllam Quebec vârosâban levô
Laval Egyetemen dolgozô professzor ôsszeâllitâsa szerint a 18.
szâzaban az alâbbi 8 helyen alapitottak Bânyâszati Akadémiâkat:

1. 1736-ban (szerintiink 1735-ben) Selmecbânyân,
2. 1756-ban a boliviai Potosiban,

3.
4.
5.
6.
7.

1765-ben a szâszorszâgi Freibergben,
1770-ben a németorszâgi Berlinben,
1773-ban az oroszorszâgi Szentpétervâron,
1782-ben a spanyolorszâgi Vergarâban,
1783-ban a franciaorszâgi Pârizsban,

8. 1792-ben a mexikôi Mexikôban.

Ezeknek az ùj egyetemeknek az inditâsa sok nehézséggel jârt.
Ebben az idôben a Bânyâszati Akadémiâkon alapvetô fontossâgùnak
szâmitô kémia forradalmi vâltozâsokon esett ât. Az évszâzadokig a 4
alapelemet: a foldet, vizet, a levegôt és a tiizet meghatârozônak vallô
aUdmia - tôbb évszâzados sikertelensége miatt - hitelét vesztette. Az

alkimiât felvâltô flogisztonelmélet ellentmondâsai miatt csak néhâny
évtizedig âllta ki az idô prôbâjât. Az oxigenistâk ma is érvényes

elméletét csak a 18. szâzad végén fogadtâk el. Lavoisier forradalmian
ùj nevezéktana 1791-ben jelent meg. Ettôl az idôtôl kezdve tekintjuk a
ma is elfogadott eiemeket az anyag épitôelemeinek. Berzelius 1814ben javasolta az elemek és vegyiiletek jelôlésére a ma is hasznâlatos
môdot. Igy belàthatô, hogy a kémia és a hozzâ kapcso-lôdô szakanyag
oktatâsâra kész embert nem lehetett talélni. Ezeket az embereket az

Akadémiânak maguknak kellett kinevelni.

4. A selmeci Bànyàszati Akadémia alapitàsa

111. Kàroly 1735-ben alapitotta Selmecbânyân a Fôld elsô
bânyâsz-kohâsz szakiskolâjât. Ebben a Mikoviny Samuel àltal igazgatott intézményben az udvari kamara instrukciôja szerint nagy sùlyt
helyeztek a kohâszatnak, ezen belûl a nemesfémek kohâszatânak az
ismertetésére és gyzakorlatâra. Ennek a fontossâgât tàmasztja alà az a
tény, hogy Mària Terézia 1747-ben bânyamûvelésbôl, bânyamérésbôl
és pénzverészetbôl alapitott olyan tanulmânyi érmeket, amelyeket
elméleti és gyakorlati részbôl allô, szigorù verseny-vizsgâkon lehetett
elnyemi és amelyeknek elsô dijaként kiadott tanulmânyi aranyérem

kb. 50 g aranyat tartalmazott. (Érdekesség, hogy ezeket a tanulmânyi
érmeket 1967 ôta Miskolcon is kiadjâk, csak most mâr aranyozott,
ezustôzôtt és bevonat nélktili kivitelben.)

Selmecen a bânyâszat és kohâszat oktatâsâval foglalkozô intézr
mények kôzôtti jogfolytonossâgot az is bizonyitja, hogy a Swieten
javaslatâra Mâria Terézia âltal 1763 és 1770 kôzôtt Bânyâszati Akadémiâvâ fejlesztett intézményben a tanulmânyi versenyeket 1780-ig
minden évben megrendezték.

Az Akadémiân az "Âsvânytan, kémia, kohâszat" néven létesitett
tanszék elsô két vezetôje (Jacquin Mikiôs és Scopoli Antal) alapképzettsége orvos volt, és mind a ketten nôvénytanban alkottak maradandôt. Linné Jacquin nôvénytani munkâssâgânak az elismeréséiU rendszertanâban egy nôvénynemzetséget jacquiniânak nevzett el. Scopoli a
Bûkk-hegységben fedezte fel a csiingô beléndeket, amit azôta Scopoli
fiinek vagy Scopolia carnionalicânak hivnak, az utôbbi atropin tartalmâbôl készitik az elmegyôgyâszatban ma is hasznâlt Scopolamint.

A szôban forgé tanszékvezetôk a kômyezô ûzemek szakembereinek a segitségével olyan laboratôriumi gyakorlatokat fejlesztettek ki,
hogy ezeknek Ruprecht Antal, a kôvetkezô tanszékvezetô âltal tovâbbfejlesztett vâltozatât kûLfôldi egyetemek is lâtogattâk, tanulmânyoztâk
és hasonlô tipusù egyetemek létesitésénél mintânak tekintették.

5. Jacquin Miklôs (1727-1817)
Jacquin Miklôs Leydenben, Hollandiâban szuletett. Orvosi és

botanlkai tanulmânyokat folytatott. Pârizsban volt kôrhâzi segédorvos,
amikor csalâdjânak régi barâtja, a szintén leydeni szarmazâsù Gérard
van Swieten, a bécsi egyetem tanâra. Maria Teréxia hâziorvosa,
kulturâlis ugyekben a legfobb tanâcsadôja a fiatal tudôst Bécsbe liixla.
Az elsô feladata a csâszâri botanikus kert nôvényeinek rendszerezése,

majd 3 éves amerikai gyûjtôùt utân ennek gyarapitâsa volt. Az ôsszeszedett ritkasagokkal vetette meg a bécsi egyetem botanikus kertjének
az alapjét.
1736-ban Selmecre nevezték ki az elsô tanszék tanârâvâ. 6 éves

selmeci tevékenykedése sorân épitette fel a tanszék nevében szereplô
târgyak oktatâsânak az anyagât és nagyon hasznos laboratôriumi
gyakorlatokat valôsitolt meg. Ezeken kiviil a szénlepârlâs mellett a kor

divatos kutatâsi témâjâval, a mészégetéssel foglalkozott és az égetésnél
keletkezô gâznak KOH-oldatban valô elnyeletésével bizonyitotta, hogy
ez nem flogiszton és a levegô sem elem.

Hogy Jacquin mészégetési kisérleteinek milyen nagy jelentôséget
tulajdom'tottak, az is bizonyitja, hogy Lavoisier "Oposcules phisiques
et chymiques" cimû munkâjâban ismertetésével és értékelésével egy
egész fejezetben foglalkozik.

Jacquinéknak a 6 évig tartô selmeci tartôzkodâs alatt 4 gyermekiik
sziiletett. Ezek keresztelési anyakônyvi kivonatânak mâsolatât
Kunhalmi Gâbornak, a kassai egyetem docensének a kôzvetitésével

Ph. dr. Jàn Zilàk, a besztercebânyai Âllami Kôrzeti Levéltàr igazgatôja ktildte el. Ezek szerint a Jacquinék gyerekei kôziil
Ferenc Jôzsefet 1764. 07. 22-én,
Jôzsef Ferencet 1766. 02. 07-én,
Emilian Gottfriedet 1767. 05. 11-én és
Franciska Erzsébetet 1768, 08. 13-ân keresztelték.

Amikor 1769-ben Jacquin Miklôst a Bécsi Mûegyetem "Kémia,
Botanika" cimû tanszékére nevezték ki, valôszinûleg 4 gyerekkel
kôltôztek Bécsbe, mert a besztercebânyai levéltârban egyik Jacquin gyerekre sem talàltak halotti anyakônyvi kivonatot. Az irodalmi ada-

tokbôl bizonytalanul kôvetkeztetve Bécsben valôszinûleg a mâsodik
gyerek hait meg. Az elsô botanikus lett és ô kôvette a Bécsi Mûegyetemen nyugdijba menô édesapjât a "Kémia, Botanika" tanszék vezetésében.

Jacquin Miklôs felesége, Schreibert Katarina zongoramûvésznô
volt. Jacquin kedvelte a zenét, ezért az 1780-as évek kôzepén - ekkor
gyerekei mâr betôltôtték 15. éviiket - nagy gondot forditott a fiata-

labbak zenei képzésére. Igy Mozart a nagyon szép basszus hangù
Gottfriedot énekelni, Franciskât pedig zongorâzni tanitotta. Ezen kivul
a Jacquin csaladban rendszeresek voltak a Mozart kôzremûkôdésével
zajlô hâzi muzsikâlâsok. Az ezeken résztvevôk kôzôtt szoros kapcsolat
alakult ki. Kiilônôsen bensôséges lett a viszony Mozart és a nâla 11
éwel fiatalabb Gottfried kôzôtt. Mozart utazâsai sorân 1785 és 1787

kôzôtt sokat levelezett a 18-20 éves Gottfrieddel, és ezek sorân beszâ-

molt ùti élményeirôl, zenei sikereirôl, nehézségeirôl és tâjékozôdott a
Jacquin csalâddal tôrténtekrôl.

Bonis Ferenc szerint Mozart 6 éves korâban, 1762-ben 2 hetet
tôltôtt Pozsonyban. (1762. 12. 11-24.)

Lux Andràsnak, a Sopronban végzett, 1956 ôta Clevelandben
(USA, Ohio) élô, zeneértô, az USA-ban az Amerikai BartokTârsasâg

elnôkségében tevékenykedô kohômémôknek hathatôs segitségével
jelenleg 19 olyan Mozart-darabot ismeriink, amelyeket Mozart 1786 és
1788 kôzôtt a Jacquin csalâd valamelyxk tagjânak ajânlott vagy
amelyet a hâzi koncerteken gyakran jâtszottak.

Jacquin Miklôs Bécsben jôl ismert, népszerû ember volt. Bées
Linnéjének is nevezték. Az Osztrâk Kôztârsasâg 1977-ben - sziiletésének 250 éves jubileuma alkalmâbôl - tiszteletére emlékbélyeget adott
ki. Magyarorszâgon 1935-ben, a selmeci Bânyâszati Akadémia jogelôdje alapitâsânak 200. évfordulôja alkalmâbôl jelenttettek meg
Jacquin emlékérmet.

6. Born Ignàc (1742-1791)

Nem volt Selmecen professzor és nem fuzték barâti szâlak
Mozart-hoz, mégis a selmeci Bânyâszati Akadémia és Mozart kôzôtt a
leg-maradandôbb ôsszekôtô kapcsot Born /gadc jelentette.

Born Ignàc Mozartnàl 14 éwel korâbban, 1741-ben Gyulafehérvâron sziiletett. Bécsben humân tudomânyokat és filozôfiât, Prâgâban
jogot és 1769-ben Selmecbânyân természettudomânyokat tanult. Kb. 1

évig volt bânyatanâcsos. Ezutân beutazta Németorszâgot, Hollandiât,
Franciaorszâgot és elsôsorban az âsvânyok tanulmânyozâsâra Magyar-

orszâg hegyvidékeit. Az utôbbi tanulmânyutja sorân ùj szulfidos rézâsvânyt fedezett fel, amelyet rôla Wiiheim Haidinger 1845-ben bor-

nitnak nevezett el. Amikor a magyarorszâgi bànyâkat jârva Felsôbânyân megnézte a vàgat falânak a felizzitâsébol és vizsugârral valô lehûtésébôl, megrepesztgetésébôl allô ùj fejtési môdot, a tûzvetést, a
vâgat elégtelen kiszellôztetése miatt olyan sùlyos fustmérgezést kapott,
hogy az orvosok az eszméletlenségbôl csak napok mùlva tudtâk életre
kelteni és ennek nyomait élete végéig viselte.

A magyar bânyâszati és kohâszati viszonyokat tanulmânyozva jô
ismeretségeket kôtôtt a Selmecbânyân 1763-ban, 1765-ben, ill. 1770-

ben alapi'tott "Âsvénytan, kémia, kohâszat", "Matematika, fizika,
mechanika", illetve "Bânyâszat" tanszék vezetôivel (Jacquin, Scopoli,
Ruprecht, Poda, illetveDelius és Feithner). Az ismeretségekbôl szoros
egyiittmûkôdés lett. Born adatta kl Podànak a selmeci bânyagépeket
leirô kéziratât (Prâga, 1771), Scopoli magyar kristalytanât (Prâga,
1776), Millier Ferencnek a tellùr felfedezésérôl szôlô kôzleményét
(Bées, 1784), Jacquinnel egyiitt megszemlélte Ruprechtnek a bécsi
tiizérség ôntôdéjében megismételt kisérleteit, amelyekben Ruprecht a
fôldek (mai értelemben bârium-, kalcium- és magnézium-oxidnak) az
alkimistak âltal elvileg is lehetetlennek tartolt redukâlhatôsâgât akarta
bizonyitani. Ruprecht a redukâlâsnâl keletkezô, valôszinûleg vasat és
karbidokat tartalmazô reguluszokat borboniumnak, partheumnak és
austriumnak keresztelte el, Born pedig Ruprechtet a nemzetkôzi irodalomban védelmébe vette.

Maria Terézia 1776-ban Bécsbe hivta és megbizta a csészâri
természetrajzi gyûjtemény étrendezésével és gondozâsâval. Munkâjât
segitette a késôbbi selmeci professzor, Karl Haidinger. Megbizâsânak
teljesitése mellett Maria Anna fôhercegnôt. Maria Terézia testi hibâs

leânyât természettudomânyokra oktatta és segitette annak az âsvânygyûjteménynek az ôsszeâllitâsâban, amely 1781-ben a budai egyetemre, innen az ELTE szakgyûjteményébe keriilt. 1779-ben az udvari ka-

marânâl a bânyâszat és pénzverészet udvari tanâcsosâvâ nevezték ki.

Born Ignàc 1781-ben vagy 1782-ben Bécsben a Bonsaingtôl béreit
patikâban, Karl Haidinger és Karl Ludwig Giesecke, a késôbbi dublini
professzor segitségével azéri kezdett el arany- és ezustércek foncsorozâsâval foglalkozni, meri apja erdélyi magânbânyâjâban az ôlmositâsos kohôsitâskor kicsi volt a fémkihozatal, nagy volt a tûzelôanyagfogyasztâs és az ôlomveszteség. Born Ignàc a kiindulô anyagot
klôrozôan pôrkôlte, a pôrkôlékben levô eziist-kloridbôl az eziist rézzel
vagy vassal cementâlta és a szineztistôt tartalmazô anyagot érintkeztette higannyal.

A sikeres laboratôriumi kisérletek befejezése utân Ruprecht a
Szelmecbânya mellett levô Szklenôn kisérleti uzemet épîtette fel és
ebben Karl Haidinger segitségével igazolta Born elképzeléseinek a
helyességét, megvalôsithatôsâgât.

Born Ignâc 1786-ban Selmecbânyâra, illetve Szklenôra a félûzemi
kisérletek bemutatâsâra nemzetkôzi konferenciât hivott ôssze. Ezen az

elsô kongresszuson a Fôld szâmtalan orszâgâbôl jôtt résztvevôk nemcsak megtekinthették a kisérleti uzemet, hanem az eljârâst a magukkal
hozott ércen, a kiséretûkben levô munkatârsak segitségével Ruprecht
laboratôriumâban ki is prôbâlhattâk. (A mâsodik, 3 hétig tartô kongresszust, 12 fo részvételével 1817-ben, Selmecbânyântartottâk.)

Born zsenialitâsât, szervezô és menedzselô képességét jôl mutatja
az a tény, hogy az elsô konferenciân nemcsak a foncsorozô eljârâst
muattâk be, hanem a sok szakember jelenlétét a Fôld elsô nemzetkôzi
bânyâszati és kohâszati egyesuletének a megalapitésâra is felhasznâlta.
Ennek egységei a tagorszâgokban Born halâlâig nagyon tevékenyen
mûkôdtek.

Born Ignâc munkâssâgânak ûj teriilete az akkoriban ùj szellemi
irânyzatot vallô szabadkômûvességgel volt kapcsolatos. 1780-ban
Prâgâban lépett be "hârom koronâzott oszlophoz" nevû pâholyba, ahol
inas volt, majd segéd lett. 1781-ben Bécsben "Az igaz egyetértéshez"
nevû pâholyba vették fel, ahol rôvid idô mùlva mester lett. Igen sok
szervezô munkâjânak az eredményeként 1784-ben alapitottâk az
osztâk orszâgos nagypâholyt, amelynek fôtitkâra lett. 1766-ban
valôszinûleg II. Jôzsef szigorù korlâtozô intézkedései miatt kilépett a
pâholybôl.

6. I. A K 47I-es kantàta

A szintén szabadkômûves Mozart a szabadkômûves mozgalom-

ban ismerkedett meg Born Ignâccal. Csodâlta

elôadâsait, az ùj

foncsorozô eljârâs kidolgozâsâval, bemutatâsâval és az ùj nemzetkôzi
bânyâszati és kohâszati egyesûlet alapitâsâval elért sikereit. Ezeken
fellelkesûlve komponâlta és Born Ignàcnak ajânlotta "Die
Maurerfreude" cimû kantâtâjât (K 471). Ezt Bécsben 1785. âprilis 24én, (a bemutatô idôpontjâban Mozart ismerhette a sikeres kisérletek
eredményeit, tudomâst szerezhetett a sikeres kisérletek eredményeirôl,
a szklenôi kisérlet-iizem épitésérôl, az elsô foncsorozô nemzetkôzi
konferenciânak és az elsô nemzetkôzi Bânyâszat és Kohâszati Egye-

sillet megalapîtàsânak a terveirôl), Prâgâban 1791. szeptember 20-ân
mutattâk be, de ezt a kantitât a reformâciô 300. évfordulôja
alkalmâbôl a soproni evangélikus templomban 1871. november 2-ân
kétszer is elôadtâk. Ebbôl az alkalombôl Mozart mûvének szôvegét
Artner Teréz Irô, zenéjét pedig Hohnheiser Jakab, a kâptalan katolikus
zenésze irta ât. Mozart tenorszôlôra, férfîkaira és kis zenekarra fel-

épitett mûvét Hohnheiser tenorszôlôra, vegyes karra és nagyzenekarra
dolgozta ât. Ezt a mûvet Sopronban katolikusokbôl, evangélikusokbôl,
katona- és szinhhâzzenészekbôl, valamint mûkedvelô muzsikusokbôl

âllô, 54 tagù ének- és zenekar mutatta be. Errôl az eseményrôl a
templomban emléktébla tanùskodik.

A kantâta Sopronban, az evangélikus templomban 1822. februâr
2-ân egy eskiivôn is hallhatô volt.

Mozartnak ez a mûve Miskolcon, az avasi reformâtus templomban
1985. szeptember 2-ân tartott diszhangversenyen is elhangzott, Mis
kolcon az 1986. november 14-én tartott Bom-emlékiilésen hangszalagrôl volt élvezhetô. Ezt a Donovaly-ban rendezett ûnnepséghez kapcsolôdva 1986. szeptember 18-ân Szklenôn egy bânyâsz fuvôszenekar
adta elô. Ez a kantâta 1990. âprilis 19-én Freibergben is elhangzott a
nemzetkôzi Bom-konferenciân.

Érdekes, hogy a K623-as, szintén szabadkômûves kantâta, âtirt
szôveggel ma az Osztrâk Kôztârsasâg nemzeti himnusza.
6. 2. A varâzsfuvola

Mozart és a selmeci Bânyâszati Akadémia kôzôtti kôzvetlen kapcsolatot "A vârzsflivola" fejezi ki a legjobban, mert ennek szôvegkônyvét Emanuel Schickaneder mellett az a Karl Ludwig Giesecke is irta,
aki azért ment Bécsbe, hogy az akkor vilâghiru mineralôgusnak
szâmitô Born Ignâc kôzelébe keriiljôn, aki megélhetése érdekében
Schickaneder

szinhâzâban

minden

megbizâst

elvâllalt,

aki

a

Varâzsfuvola elsô elôadâsân az 1791-es ôsbemutatôn az elsô rabszolga
szerepét jâtszotta, aki Bom Ignâc kôzvetitésével ismerte meg a selmeci
Akadémia professzorait, aki Grônlandon a kriolit-elôfordulâsokat
felfedezte, aki késôbb Dublinban az âsvânytan professzora lett, akirôl
egy âsvânyt giesekitnek neveztek el.
Az elôzôleg Jacquin-nal kapcsolatban emlitett Lux Andràs 1985ben, a selmeci Bânyâszati Akadémia alapitâsânak 250. évében, a ktilfbldi magyarok Cleveland székhelyû Tudomânyos Akadémiâja âltal

aranyéremmei kilûntetett értekezést îrt, amelyben a Varâzsfuvola

bânyâszati hâtterét taglalja. Ezt a nézetet tette magâévâ a hamburgi
operahézbôl Blossomba (USA, Ohio) szerzôdôtt Christoph von
Dohnànyi fozeneigazgatô, ùgy rendezte és vezényelte az opérât, hogy
az elôadâson az Éj Kirâlynôje s Fôldanyât jelképezve vulkânkitôrés
kôzben emelkedett a magasba, ôitôzékét bânyâkbôl osszegyûjtôtt
drâgakôvek diszîtelték, udvarhôlgyei stilizâlt bânyész-egyenruhâban
(grubenben), bânyâszkalapban jelentek meg a szinpadon, a Mozartrôl

mintâzott Papagenon erdész-egyenruha (walden) volt. A hipotézis
szerint Tamino valamelyik sikeres kutatôt, pl. Ruprechtet, Monostatos

a kémikus Klaprothot, az ôreg pap (elbeszélô) pedig a vegyész Jacquin
Miklôst akaija âbrâzolni. Errôl a témakôrrôl LuxAndràs meghivâsra a
clevelandi Egyetem Zenetudomânyi Intézetében nagyon sikeres elôadâssorozatokat tartott.

1992. jùnius 27-én a Miskolci Egyetem aulâjâban, az OMBKE
centenâriumân rendezett dlszkôzgyûlés bevezetéseként, a Miskolci
Szimfonikusok Zenekara a Varâzsfuvola nyitânyât adta elô, 1992.
december I2-én pedig az OMBKE felkérésére az Erkel Szinhâzban,
elsôsorban az OMBKE tagjai részére az egész Varâzsfuvolât adtâk elô.
Bonis Ferenc szerint az ôsbemutatô utân "A varâzsfuvolât"

Magyarorszâgon az alâbbi idôpontokban, a kôvetkezô vârosokban
adtâk elô:

1793-ban Pesten, Budân és Kassan,
1794-ben Pesten,

1795-ben Sopronban,
1797-ben Pozsonyban,
1798-ban Temesvâron, Nagyszebenben,
1804-ben Kismartonban és
1805-ben Székesfehérvâron.

7. AzÈj Kiràlynôjének âriàja a Voyager-en.
Az egész témâval kapcsolatban rendkiviil érdekes az a tény, hogy

a NASA - az amerikai ûrhajôzâsi hivatal - 1977. augusztus 20-ân és
szeptember 5-én két Voyager firhajôt lôtt fel azzal a végsô céllal, hogy
mâs naprendszerben élô értelmes lények szâmâra jelzést, iizenetet
vigyenek a Fôldrôl. Ezen a két ûrhajôn sok egyéb mellett kiildtek egy

aranyozott réz-hanglemezt, amely az Ember zenéjének gyôngyszemeit
tartalmazza. A gondosan kidolgozott utasitâsok szerint kb. 1milliard

évig mûkôdtethetô hanglemezen a szél zùgésa, a tenger morajlâsa, a
madarak csicsergése mellett hallhatôk gregoriân énekek, Chuck Berry
ritmusai, Bach-fiiga, Beethoven-szimfônia, az orrfùvola hangja,
Stravinsky Sacreja, Gerschwin Kék rapszôdiâja és a mi Akadémiânkkal olyan kôzeli kapcsolatban allô "A varâzsfiivola" I. felvonâsâbôl az

ÉjKirâlynôjének âriâja.
Ezekre a tényekre bûszke lehet a Miskolci Egyetem és mindazok
az egyetemek, amelyek részben vagy teljesen az ôsi selmeci Bânyâszati
Akadémia jogutôdjânak tekintik magukat, igy a kassai, az osztravai, a
leobeni egyetemés a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem.
Lux Andrâs (Westlake, OH);

SELMECBÂNYA, THEHISTORIC BACKGROUND OF
MOZART'S THE MA GIC FL UTE
The music as an abstract art reflects its own era. In Mozart's

Magic Flûte four key points must be considered regarding whether it
is an echoof the Orphie Tradition (and the Music of the Spheres), or a
musical milestone and guiding tower in the history of natural sciences.
Consider the following:

1. The Vieimese politics and economy in this era were heavily
influenced by the only large industry of its day, gold mining.
2. Mozart's close associâtes, N.v. Jacquin, l.v. Born and Metzler

(alias Giescke), libretto co-author, were leaders in the mining/metallurgy science.

3. A large upheaval in the materials science fleld centered around
two opposing camps, phlogistonists vs. oxygenists. The Mozart contemporaries mentioned were directly involved in this controversy.
4. Ignaz von Bom, Director Général of ail mines, mints and technical éducation in Austria-Hungary, was a key figure. He was a freemason and was fascinated by Egyptian mythology. He worked with

Metzler on a successful new gold amalgamation project in the pharmacy laboratory. Its techmcal transfer to the industrial scale was
accomplished by Prof. Ruprecht at Selmecbânya. This work was

presented at The First Int. Scientific Symposium in near by Skleno in
1786, where the first international scientific organization, Societat der
Bergbaukunde was founded. Prof. Ruprecht also discovered after F.
Muller a new element, Tellurium, named by Klaprothin Berlin. Bom's
letter to Klaproth is very similar to a Sorastro aria.

N.v. Jacquin, an oxygenist and associate of Lavoisier, was thefirst
metallurgy professer at Selmecbânya. Mozart taught his children
music after he moved to Vienna, and lie also dedicated some of his

Works to Jacquin's fainily members. The mentioned names, music and
scientific data offer considérable background material for Mozart's
Magic Flûte.

Some thèmes and characters correlated in the opéra

follow:

Queen ofNight

Earth Motlier (Mine)

Pamina

New Materials Discovery Honor

Tamino

Successful Researcher

Sarastro

Ignaz von Bom

Speaker
Monostatos

Prof. Jacquin
Prof. Klaproth or Savaresi,
pupil of Ruprecht

Papageno

The Composer, W.A. Mozart

This présentation suppléments the prier paper by Prof. Horvâth,
Time constraints preclude a more thorough analysis of The Magic
Flûte as in the abstract. Attention is focused on the général

relationship between the music and the natural sciences. A few

représentative symbols relative to The Magic Flûte are presented.
Finally, some interesting thoughts conceming the influence of The
Magic Flûte with respect to other achievements in tlie musical arts
will be mentioned.

Current musicologists hold that "Mozart is the most influential
composer" and that "his masterpiece, The Magic Flûte is referred in
the highest order." This viewpoint had not even existed thirty years

ago. Previously this work was deemed to be superb, although the
libretto was
sophisticated
omitted the
London for a

considered diflficult to understand except by certain
individuals. In fact, the eminent Otto Klemperer simply
spoken libretto parts when conducting this work in
1964 recording.

Until modem times, The Magic Flûte had been interpreted as a
purely masonic work of art. This concept is also illustrated in the
cantata, "Die Mauererfreude." The Masonic movement is believed to

be pursuant to improvements in life by enlightenment and humanism.
These concepts are traceable to the Greek philosopher Pythagoras and
his secret followers prior to 500 B.C. Pythagoras referred to himself as

a loverof sophos and established the Hellenic school of philosophy. As
originator of the scientific mode of thought, he also observed its rela-

tionship to music, as in the vibrating string. His linear ratio conceptof
the harmonie sounds of varying string lengths was applied to the
natural order of the universe, as in planetary distance and motion, and

also to the human body and soul. Music became the yardstick of
science for over two millennium in western culture as observed in the
Works of Plato, Aristotle, Cicero, among others.

The concept of music was divided into three catégories: fîrst,
musica instrumentons, an audible form that includes vocal and

musical instrument sounds; second, musica humana, inaudible but

résonant with the body and soul; and third, musica mundana, originating from stellar and planetaiy motion in the heavens, also called the

"music of the spheres." Respected philosophers and scientists
considered this latter form to be discemible solely by distinguished and
esoterically gifted individuals. The concept is demonstrated in tlie
"music of the spheres" principle as shown in the monochord of
Pythagoras. Note here the earthcentric theory.

Copernicus conceived the heliocentric theory, which was
perfected by Kepler through his laws of elliptical planetary motion.
Kepler himself professed to hearing the "music of the spheres." One
hundred years later Sir Isaac Newton also mentioned the joyfiil
expérience of sensing the music of the universe. He altered the linear

ratio concept of vibrating string behavior to the inverse square ratio of
length as concluded from his gravitational force équation. Newton was
well aware of the Pythagorian concepts of sound and music.
Newton believed that in the earliest state of classical Greek

mythology the suprême divinity was called Pan, creator of the great
harmonie order of the universe where secrets unfolded through
symbols. He fiirther believed that he had actually rediscovered someof
those secrets such as gravitation, which had been known to man since

the beginning of time, though later neglected and forgotten. In certain

respects Newton ascribed te the classical Greek material theory of the
four éléments: earth, water, air and fire.

James, in his work The Music of the Spheres that explores music,
science and the natural order of the universe, titled one chapter

"Newton and The Magic Flûte." I noted this remarkable anachronism
with initial skepticism, but now concur with James' éloquent justifica
tion, having observed that Newton actually predicted the création of
The Magic Flûte. After his death much of Ne\vton's prolific output
remained unknown until it was displayed at tlie Royal Society's library
in 1936. Historians obscured these works because they dealt with

alchemy. In Newton's time, alchemy was considered the "materials
science." His contemporary, Stahl, formulated the Phlogiston theory as
an alternative to alchemy. Despite some errors, this more advanced
materials concept prompted improvements in laboratory apparatti for
progress by future scientists (oxygenists). The transition, however, was
not smooth.

One of the dramatic chapters of change in materials concepts is
reflected in the historical background to Magic Flûte. An often
turbulent schism existed between the new oxigenist ideas held by

Selmecbânya scholars, and old Phlogiston ones ofthe Klaproth Berlin
school of thought. This controversy centered around the discovery ofa
new element, Tellurium. (Refer to the paper of Bela Nagy of 1995.)
Research in this matter continues.

Tuming our focus to symbolic imagery in The Magic Flûte, a few
characteristic examples are presented that showcase the abstract artof
the music. The analyst deciphers these images by pinpointing
historical facts surrounding this musical inspiration, and interpreting
the language of the music. Analogies include a natural two-

dimensional view tliat solves three-dimensional problems through
descriptive geometry, and the abstract science of mathematics, which
résolves problems in the natural sciences.

The overture abounds with symbols. A glimpse at the score shows

three flats indicating an E flat major scale for the forthcoming music.
To the Pythagorians, the triad was considered magie, perfect and holy.
These concepts, doctrines and practices wereadopted byfreemasons in
their rituals. The music starts with three chords, suggesting a mystic
knocking on the door. Many researchers interpret this as a signal per-

mitting entiy into the masonic ritual. James Stevens Curl discemed

two anacrusis (upbeat signs) before the second and third chords, which
formed a five-part rhythm. These five parts combine the diads of
Pythagorian contradictoiy duality with triads of the perfect number.

These sequential thèmes may represent the flaming Moming Star
of the female order, or, the light itself. The importance of light symbolizing enlightenment retums in the opera's closing message by
Sarastro, "As the sun's rays dispel the night, so annihilate the Hypocrite's usurped power..." The Sarastro aria contains four sharps
augmented in the C-sharp major scale, indicating that the musical
score transcends a mere masonic theme.

There is a triad commonality to the number of ladies, vocal Isis
priestesses, boys, and slaves in the cast. Also three chords are followed

by an Allegro part with relatively fast and even spaced rhythm of l/8th
notes. According to James, these beats may represent the characteristic
masonic tapping of hammers. I had originally recognized James' hypothesis with only partial satisfaction until it was later substantiated by
Hughes. Hughes observed that the center of the overture has three

other chords, but in différent harmonization. This perhaps indicates
the three chords and the Allegro's l/8th rhythm representing more
than the simple knocking sound mentioned.

I interpret these fast-spaced sounds, especially in the second
Allegro of the overture, to an industrial source. The mining industry,
the largest at its time, created this noise from water-driven ore

crushers. While first taking delight in this conjecture, I sought to
prove it experimentally. Sound recordings of a sériés of physical tests
were made by striking a large stone with a heavy drop hammer.
Successive sounds of these hammer blows were recorded by rapid
acoustic instrumentation. Viewing the slow replay of signais on an
oscilloscope confirmed the declining amplitudes of high frequency
components from successive blows. These are attributed to dampening
due to Sound absorption by small pulverized particles. Though a
diSlcult task (because impact noises are not pure sine waves), the
analysis of noise is a feasible one. A similar example can be found in
the soimd spectnun produced by percussion musical instruments.
It is assumed that this type of industrial sound was familiar to

Mozart. When traveling with his family as a child between Salzburg
and Selzkammergut to visit relatives, he must have observed many
water-driven, salt-crushing mills enroute.

To demonstrate a similar type of ore-crusher, consider the sketch
from Agricola's 16th century work, "De Re Metallica." This book
always graced the desk of Newton, who studied the then secret art of
the mining and metallurgy industries. He was highly interested in
studies of materials problems in addition to those of motion, inertia
and gravity. This observation is supported by his previously mentioned
Works in alchemy and letters written to Sirs Adkins and Browne of the
Royal Society. Newton advised Adkins and Browne to include in their
travel plans to the continent, a visit to Selmecbânya. Newton admired
the models of Selmecbânya's water driven mining machinery on
exhibit at Nottingham, the English mining center.
The famous stage setting for The Magic Flûte by Karl Friedrich
Schinkel in Berlin, 1816, created a sensation, visually and symbolically. The scene of the Queen of the Night, sitting on the crescent
moon descending from the sky, suggests the Blessed Virgin Maiy as
the Moming Star, considered an enemy to freemasonry. The same

stage setting included an Egyptian background related to the IsisOsiris mythology.
Many contemporaries of Mozart recognized Ignaz von Bom in the
rôle of Sarastro. Bom's lengtliy study of the mystic Egyptian culture
was discovered in Vienna by Prof. Judith Eckelmeyer in 1989. Eckelmeyer, currently a Mozart scholar at Cleveland State University,
provided this historical note in her bicentennial Mozart work, invaluable to current Mozart historians. (Her work also includes: The Magic

Flûte unabridged first édition libretto and photocopies of two letters

from Gottfried van Swieten to Emperor Joseph II, with replies to the
original documents and English translations.)

I mention with humble pride that Christoph von Dohnanyi
accepted my interprétation of the historié mining background concept
to stage (in revival form) The Magic Flûte at the Blossom Center. As
initially conceived, tlie Queen of the Night arrived by ascending
through a volcanic éruption that symbolized Mother Nature, rather
than descending from the sky. The Queen of the Night, in Act II,

hands a dagger to her daughter Pamina, ordering the murder of
Sarastro to acquire the gold scepter; "Siehst du hier diesen Stahl? Er
ist fiir Sarastro geschliffen." "Stahl" may not only symbolize the
murder weapon, but also the previously mentioned Stahl, author of the
Phlogiston theoiy.

KJaproth, Stahl's follower, engaged in a sinister dispute with
Bom's understudy, Selmec Professor Ruprecht, conceming the Tellurium controversy at the Hungarian Royal Mining Academy. Bom,
the "Hofrath" of technical éducation in the Austro-Hungarian
monarchy, settled this argument in a letter, stating: "Sir, the tone of

yours is unfamiliar here in our circle. I believe the time is coming
when our new chemistry will also disclose the other earth element."

This statement paraphrased Sarastro's aria to the Queen of the Night,
"In these holy halls one does not know revenge, and if someone falls,
love leads him back to duty...Whoever is not gladdened by this precept
does not deserve to be called a human being." Lavoisier devoted an

entire chapter to Jacquin's oxidation theoiy. Fourcroy also recognized
the wisdom of the Selmecbânya Mining Academy when introducing a
bill for the École Politechnique Superior in Paris.
The MIN deity with respect to the pagan Isis-Osiris mythology
symnbolizes fertility with an androgynous inference per Dent, Morenz,

Koenigsberger, et al. Mother Earth's womb, symbolized by an earth
opening renders precious metals and gemstones to mankind. Among
the Latin and French derivatives of the word MIN are: minQ, A//werva„
/w/neral,, w/nt, minus, and /mweralogy. Vamina, and Tamino in the cast

also contain androgynous implications. Koenigsberger proposes that
the flûte also has a somewhat androgynous rôle, based on its high
pitch tone and phallic form.

The Magic Flûte had a tremendous influence on leading
dramatists and composers. Goethe wrote a continuation to the drama

as The Magic Flûte, Part II, though no one ventured to actually
compose a musical score to this literature. Beethoven composed two
sets of variations to thèmes of Mozart appropriately selecting the
androgynous cello, which combines the féminine form with the deep
maie sonority. Consider that Mozart gave the highest ethical rôle to
Pamina when she and Papageno attempted to escape from Sarastro's
empire. Papageno demanded that she provide a false alibi in the event
of capture. Pamina responded: "The truth and only the truth alone,
even they may punish us for it." Sarastro overlooked the flight attempt
after the arrest. He even permitted Pamina, with Papageno, to
participate in trial runs for the initiation into the Isis priest
brotherhood. This was a revolutionaiy new judgment by Sarastro into

an all-male brotherhood. Mozart may have predicted the female
émancipation among the masonic brotherhood.

Beethoven's Fidelio promotes tlûs idea even fiuther. A pistol was
given to Leonora to arrest Pizzaro and to protect her husband Flores-

tan's life. Here in a dark prison, an earthy trial run occurs where gold
is tool of corruption. The Magic Flute's main contribution to Fidelio
can be seen in its format and musical frame, exclusive of mélodiesand
harmonization.

Summarizing, we can state tliat The Magic Flûte is not a late re-

sounding echo in the Orphie tradition but a great milestone at the
crossroads of arts and sciences. When viewed according to the mining

concept, the Queen of Night's character is no longer undefined.
Mother Earth - the mine - not only benefits mankind, but can cruelly
punish through her cataclysmic events. This interprétation of The
Magic Flûte is not exclusively ours. It is shared by Prof. Horvâth,
Maestro von Dohnanyi, Aimonator Klaus Roy, Prof. Eckelmeyer,
Materials Scientist Pal Tardy, Geologist Alf Wittacker and other
researchers.

Now we celebrate the holy 1lOOth anniversaiy of the birth of our

Motherland. On this most august occasion we recall the words of
Sarastro: "As the sun's rays dispel the darkness, so annihilate the
Hypocrite's usurped power..." The message today informs us that the
honor and nobility of the mining tradesman, supported by the intellectual achievements of metallurgists, dispel ignorance and hypocrisy.

PellerMiklôs (Westlake, OH):
SZENTLÀSZLÔ A MAI KORBAN
Beszéljiink a vezetô és a vezér kôzôtti kûlônbségrôl. Mindkét szô
gyôke a tôrôk nyelvbôl szârmazô vezet ige.Elôbb-utôbb minden kisebbnagyobb csoport megtalàlja a sajât vezetôjét, sokszor nem is egyet,
hanem kettôt, hârmat vagy annal is tôbbet. Mondhatjuk, hogy a vezetô
az, aki egy-egy érdekcsoport céljait magâévâ téve irânyitja azokat, akik
hasonlô elveket vallanak és hasonlô célhoz ôhajtanakjutni. Azonban a

vezér egy magasan allô, mindenki âltal elismert egyén, akiben hisziink
és bizunk, aki példât mutât, aki lelket emel. A vezetôi jojgosultsâgot
meg lehet vâsârolni, el lehet nyemi szôval, fegyverrel, még

szavazôcédulâval is. A vezéri cimet azonban példaadâssal, erkôlccsel
és tettekkel lehet csak kiérdemelni.

Egy harminc éwel ezelôtt kibocsâtott film, a "Lord of the Aies"jut
eszembe. Rôvid tôrténete, hogy a hâborùs bombâzâsok elôl Angliâbôl
egy fiatal gyermekcsoportot szâllit a repulôgép biztos helyre. A
repûlôgép viharba keriil, lezuhan, a pilota, - aki az egyetlen felnôtt a
gépen -, szômyethal. A fiùgyermekek egy trôpusi lakatlan szigeten ùj
életet kezdenek. Hamar két vezetô lép fel, a gyermekcsoprort két
tâborra szakad, a két csoport elôszôr egymâssal verseng, majd egyre
durvâbb harcokba keveredik. Nincs felnôtt, nincs vezér, csak vezetô,
lassan az ôsszetûzések mindinkâbb véres és elvadult harcokkâ sûllyednek. Végsô, halâlos ôsszetûzés van folyamatban, amikor egy tengerészeti mentôosztag érkezik és egy felnôtt lép a szigetre. Ettôl a pillanattôl kezdve a nézô tudta, hogy egy biztonsâgot jelentô vezér lépett
fel a felnôtt személyében. A vezér lâttâra a gyermekek kôzôtti harcok

azoïmal megszûntek és visszaâllt a rend a felnôtt vezér irânyitâsa alatt.
A vezér tehât az, akiben bizik a beosztott, aki a kôzôs célt szolgâlja,
aki példât mutât, akire feltekint a vezetett.

Amikor a magyar âllam megszûletett, elsô kirâlyunk nehéz belsô
harcokkal kuzdôtt. Szent Istvân kirély feliilkerekedett, mivel abban az

idôben a fiatal magyar àllam kôriil arânylag nyugodt kûlpolitika
lualkodott. Orszâgszervezô munkâjàban egy hatalmat ismert el maga
fblôtt: a keresztény egyhâz tôrvényeinek minden vonatkozâsban alâvetette magât. Igy elnyerte szentté avalisât és Szent Istvân néwel
emlfti meg ma is ôt a nemzet. Kulfôldi segitséget csupân a keresztény
egyhâz megalapozâsâra, megszervezésére és megerôsitésére kért. A
tôbbi kulfôldi hôditôt sorre visszaverte, igy a Magyar Birodalom
hatârât még a Lajtân tùlra is kibôvitette.

A Szent Istvân halâlât kôvetô emberôltô azonban sùlyos vâlsâgok
korszaka volt. SzentImre halâla utân nem volt kôzvetlen férfi saij, aki
a kirâlyi koronât viselhette volna. Igy leânytestvérének fia. Péter,
foglalta el a trônt, akinek a velencei doge volt az apja. Mivel a nemzet
ôt idegeimek tekintette, hârom év mùlva egy forradalom elûzte, és a
véreskezû Aba Sâmuelt emelte trônra. Péter megtorlâsra készûlt, s két
év mùlva - német segitséggel - elûzte a hirhedt Aba Sâmuelt, mjd

visszafoglalta a trônt. A visszatért Péterrel meghonosodott német

befolyàst nem tûrte a nemzet, Pétert véglegesen elûzte, életétôl is
megfosztotta. Ekkor még nem akadt vezér. A pogânysâg, élén Vatâval,
a kereszténység megfojtâsâra tôrekedett. Szent Gellért csanâdi piispok

is halâlât lelte. Az Àrpâd-hâzi Vâszoly kiilfdldre menekult fiât, I.
Endrét helyezték a trônra. Benne mâr nagyot csalôdott a pogânysâg,
mivel Endre Szent Istvàn tervét folytatta és a nagy kirâly nyomdokaiban haladt. Mivel a magyar nemzet ekkorra mâr lélekben is
keresztény volt, a pogânysâg utolsô nyomai is eltûntek. Azonban
sùlyos csalâdi hâborùk és testvérharcok folytatk a trôn ôrôklése kôrul.
I. Endre, I. Béla és Salomon uralkodâsa is ezekben ért véget.

Ezek az âllandô harcok a târsadalomban is nagy elvadulâst

okoztak, a személy- és vagyonbiztonsâg megszûnt. A Német-rômai
Birodalom - féltette sajât gazdasâgi és politikai helyzetét -, a magyar
nemzet felszâmolâsâra tôrekedett. Az orszâg fuggetlensége is elveszett
volna, ha a pâpasâg és a német csâszârsâg nem kôti le egymâst az
akkoriban kitôrt harcokkal. Lassan visszafejlôdôtt volna a keresztény
magyarsâg, eltûnt volna Eurôpa népeinek tengerében - mint az avar

nép -, ha Isten nem teremt csodât, ha nem kiild el egy megvâltô vezért
a nemzet szâmâra. Isten kiildôtt egy megvâltô vezért. A vad viszâlyok
kôzôtt LQù vitéz tûnt fel a térben, mint elsôrendû harcos, aki nem
elismerésért harcolt, hanem elveiért. Lâszlônak hivtâk. Làszlô nagy
vezérnek sziiletett.

Elsô szent kirâlyunk halâla kôriili idôkben, - mint emlitettiik -,
lângokban âllt az orszâg. Vâszoly hârom Lengyelorszâgba menekult
fiât azonban 1047-ben egy titkos kiildôttség visszahivta. Endre és Béla
hadsereggel tért vissza, hogy a nemzet ellenségeit eltâvolitsa. Bélânak
és feleségének, a szentéletû lengyel Rieza kirâlylânynak, két fia volt:
Géza és az ekkor kétéves Làszlô. 1. Béla kirâlysâga, majd 1. Géza rôvid
uralkodâsa utân I. Làszlô - akit a nemzet elôszôr édesanyja utân
"lengyel Lâszlônak", majd Szent Lâszlônak ismert (1077-1095)âllitotta helyre az orszâg belsô rendjét és kiilsô tekintélyét. Mig Béls és
Géza megmentették a nemzetet a megsemmisûléstôl, Lâszlôra vârt a
nehezebbik munka: meggyôgyitani a magyar nemzet vérzô testét és
elkôvesiilt lelkét. Elsô dolga az volt, hoszy szigorù tôrvényekkel rendet
teremtett alattvalôi kôzôtt, megerôsitette és kiteijesztette a megyerendszert, és tovâbb erôsitette a pûspôkségek âltal Szent Istvân egyhâzi
szervezetét.

Legtôbbet azonban egyéniségével, vezéri mivoltâval ért el. A dicsô
lovagkirâly, a harcokban rettenthetetlen hôs és szentéletû férfiù,

nemzetének eleven példaképe lett, ahogy egy régi magyar krônika iija
rôla:

Tagodban ékes, termetedben di'szesb,

Vâllaidtôl fogva mindeneknél magasb,
Csak szépséges csâszàrsâgra méltô,
Hogy korona téged eméltén illet.

Testedben tiszta, lelkedben fényes,
Szûvedben bâtor miként vad oroszlân,
Azért neveztek bâtor Lâszlônak

Mikoron még iÇùdad voinâl.

Vitéz katona volt, s emellett szentéletû, magyar és keresztény. A
nép irânta valô rajongâsât a mai napig is szebbnél-szebb mondavilâg

tiikrôzi. Erdély ârva népe a mai napig védôszentjének tekinti, mint az
utolsô magyar hadosztâly, amely még hazâjât védte a II. vilâghâborù
tiizes végén, az ô nevét viselte, hiszen ô volt egyùttal a honvédek
védôszentje is. A nemzet szerette, rajongott érte. Igazi vezér volt.

Ôâltala lett nemzetûnk a kereszténység és Eurôpa védôbâstyâja a keleti
barbârsâg ellen, ôt ismeri el a vilâg a kereszténység bajnokaként és az
Egyhâz hôs védelmezôjeként. A besenyôkkel és a kunokkal szemben
mâr az egyetemes keresztény magyarsâg védekezett - a szent kirâly
vezérsége alatt. Uralkodâsa utân mâr nem kellett attôl tartani, hogy a

magyarsâg valaha is visszatér a pogânysâg ùtjâra. Szent Làszlô megvédte hazâjât minden kûlsô tâmadâs ellen, sot még ùj teruletekkel is
gyarapitotta. Halâlâval erôs, rendezett âllamot hagyott unokaôccsére,
Kônyves Kàlmànra.

A magyarsâg nem is tért vissza sajât szândékâbôl a pogânysâg
ûtjâra. SzentLàszlô trônra lépése utân 870, majd 880 évre a magyarsâg
ùjra kuzdôtt a keleti idegen barbârsâggal, 1944-ben és 1945-ben, majd
1956-ban, amikor a nemzet ismét fellângolt, hogy életét menthesse.
Ùjabb szentek, ùjabb hôsôk, ùjabb vitézek szûlettek, azonban ezt a
lângot a tankok gyorsan kioltottâk, s a pogâny proletârdiktatùra még
33 évig, talân még aljasabb - legalâbbis alattomosabb - môdon, mint
1956 elôtt, nehezedett a magyarsâgra. Mint ahogy Salomon viharos
uralkodâsa utân (1064-1074) a trônôrôklési testvérharcok alatt is, ùgy
a mi korunkban is - 1989-ben - gazdasâgi csôdbe jutott az ateista
vilâgbirodalom. Miként akkoriban, 1074-ben, /. Géza lâtszôlagos

nyugalmat âlHtott vissza, most is - 1990-ben - az elsô lâtszôlagosan

szabad kormâny is lâtszôlagos nemzeti rendet, nemzeti nyugalom
képét kôzvetitetle.
Itt azonban megszûnik a hasonlat a mùlt és jelen kôzôtt. I. Gézât
Szent Làszlô kôvette az uralkodôi székben, mig most az elsô szabad
kormâny alatt nem volt rendteremtés, sem felelôsségrevonâs. Most
nem volt egy Béla kirâly, aki a neinzet ellenségeit felszâmolta volna.
Az elôzô rendszer hûbéresei - ha nem is a régi irôasztaluk mellett, de
rôzsadombi és istenhegyi-ùti villâikban - jô fizetéssel, jô nyugdijjal,
tovâbbra is élték életiiket. Az orszâg lakossâga szâmos pârtra

rétegezôdôtt, sokszor még csalâdon beliil is. Nemvolt felsorakozâs egy
vezér môgôtt, nem volt kôzôs nemzeti eszme, nem volt egy nemes cél.

Nem volt igazsâgszolgâltatâs! Még a mùlt rendszere is mondta: "Ûsd a
vasat, addig ùsd, amig meleg!" Az elsô kormâny azonban hagyta a
vasat kihûlni! A vassal egyiitt hûlt ki a szôrvânyosan fennmaradt
nemzeti érzés is. Mint I.Béla uralkodâsa elôtt, a nemzet lelke kôvé

vâlt. Szépen fennmaradt az elôzô uralom kiszolgâlôinak rendszere,
mentalitâsa. Nem csoda, hogy pâr év mùlva az orszâg tôbbsége a régi
rendszer kiszolgâlôit szavazta vissza. Kétségen kiviil érzékeljuk, hogy
vezetô kônnyûszerrel akadt, vezér azonban nem!

Mi folyik ma ôsi hazânkban? Idegenek vâsâroljâk fel a magyar
fôldet és a magyar gazdasâgi tennelés eeszkôzeit: szerbek, csehek,
românok, osztrâkok, németek, amerikaiak. A kôzerkôlcs ziillik, a

kôzbiztonsâg a mùlté. Mig a kôzelmùltban a magyar iskolâk diâkjai a
vilâgon az elsôk kôzôtt szerepeltek matematikâban és a tudomânyokban, ezévben mâr a 13. helyen voltak csupân. Barâti békeszerzôdés
zsargonszerû leple alatt a kormâny lemondott a mai hatârokon tùlragadt magyar véreink milliôirôl, s kijelentette: nincs teriileti igényel
Hogy alakult volna ki a mai Magyarorszâg 1990-ben, ha Szent
Làszlô ma élne a magyar ôsi foldôn? A tôrténelem és mâsodik szent

kirâlyunk nevéhez fôzôdô tôrténelmi hitelességu mondavilâg megadjâk a vâlaszt:

Ha ma élne Szent Làszlô, legelôszôr is megalapoznâ az ùj âllamrendszert az ezeregyszâz éves szentistvâni, azaz keresztény nemzeti
alapokon. A kereszténységet megerôsitené, és ùjabb magyar mârtir
hôsôk szentté avatâsât kémé a Szentszéktôl. Elsô ùj szentjeink kôzôtt

àllana Mindszenty Jôzsef Magyarorszég mârUr hercegprimésa, majd
Apor Vilmos bârô gyôri piispok, aki a megszâllô katonâk elôl a gyôri
székesegyhâzba menekiilt magyar nôk védelme kôzben lelte hôsi
halâlât. Annak idején Szent Làszlô is életének kockâztatâsâval
mentette ki a magyar leânyzôt a lovas kun markâbôl. Szentek kôzé
ajânlanâ 1945 és 1956 sok-sok neves és névtelen honvédét, hôsi
halottjât.

Szent Làszlô legelôszôr is megszilérditanâ sajât vezetését, és erôs

âllamrendet hozna létre, magyar és keresztény alapokra épitené. Ûjra
megalapoznâ a magyar nemzet régi dicsôségét. Megerôsitené a nemzet
alkotmânyât, az orszâg gazdasâgi alapjait, majd a kôzbiztonsàgot,
mivel a nemzetnek élnie és léteznie kell. Ebben a folyamatban nem
utasitanâ vissza a nyugati megsegitést, sem a nyugati âllamok részérôl,
sem az elmùlt 50 év alatt nyugatra szakadt emigréciô részérôl. Minden
âllampolgârtôl megkérdezné: hajlandôk-e a magyar nemzet érdekeit
képviselni az ùj âllamformâban? Ha nem, akkor szigorùan kivonnâ
ôket a mindennapi életbôl. Idegen, nem magyar egyének csak akkor
lehetnének vezetô szerepben, ha azok a magyar nemzet érdekeit
tartanâk szem elôtt. Nem engedné, hogy idegen érdekek elhomâlyositsâk a nemzeti érdekeket. A keresztény szellem megerôsitésével
megakadâlyoznâ, hogy a kommunista proletârdiktatùra korszak âltal

kitenyésztett proletârgondolkodâs és emberfajta tovâbb fejlôdjôn.
Minden segitséget megadna, hogy ne csupân egy (1) gyermek
sziilessen évente 100 lakos kôzôtt, mint ahogy az manapség tôrténik.
Minden magyart a nemzet védelme alâ helyezne, miutân a nemzeti
hatârokat ùjbôl meghatâroznâ és megerôsitené. A Kârpât-medence ôsi
fôldjén élô népeket, amelyek hajlandôk a kôzôs érdek sorâba âllani,

felkarolnâ. A sok viszontasgsâgot âtélt Magyar Szent Koronât
kiemelné a budajjesti Nemzeti Mùzeumban elhelyezett kiâllitott
érdekességek soraibôl, s mint Szent Istvân kirâlyunk, felajânlanâ a
Magyarok Nagyasszonyânak, az ô védelmét kérve.
Ha Szent Làszlô ma élne, orszâgânak hatarai biztositva lennének.
A széthùzôk, a nemzet eladôi és a magukat mindenkinél bôlcsebbnek

tartôk elhallgatnànak. Az orszâgban az erkôlcs és a keresztény szellem
uralkodna. Idegeneknek csupân annyi szavuk lehetne, amivel a
magyar nemzeti érdeket tâmogatjâk. Szent Làszlô is, mint annyi
magyar a mai vilâgban, emigrâciôs szémûzetésben szuletett. Igy
természetesnek venné, hogy az elmùlt néhâny nagy vilâgégés nyomân
a honvesztettségre kényszeritett emigrâciô értéke is a hont dicsôitené.

annak tapasztalatai, tettei, képességei és képzettségei mind a hont
gyarapitanâk.

Vârhatunk-e még egy Szent Làszlôt a mai napon, hogy nemzetiinket bebiztositsa a jôvô szâmâra?

A vâlasz: egy reményteljes igen! Talân nem egy egyedûlâllô egyén
személyében, hanem tôbb magyar lelkében, talân az egész nemzet

ôsszefogâsâban jelenne meg Szent Lâszlô kirâlyunk, ahogy erre annyi
példa akad tôrténelmunkben. Ezt tette a magyar honvéd 1944-1945ben, a Szent Lâszlô hadosztâly a hâborù végsô ôrâjâban, és igy cselekedett az egész nemzet 1956 ôszén.

Ha tôbbek ajkân hangozna el a "Szent Lâszlô, segitsV segélykiâltâs, mint annak idején, amikor 300 éwel SzentLâszlô kora utân jôtt a
tatâr Székelyorszâgot és Csângôfôldet feldùlni, megismétlôdne talân
az a székely mondâba foglalt tôrténet, amelyet egy megkeresztelkedett
tatâr mesélt el a megelevenedett kirâlyrôl, ahogyan Szent Lâszlô
visszatért az élôk kôzé, hogy népét megsegitse.

A tôrténetet Arany Jânos rôgzitette le a kôvetkezôképpen:
Monda Lajos, a nagy kirâly:
Eredj szolgâm, Laczfi
Laczfi Endre,
Eredj
Kûldj
Kûldj parancsot, mint a villâm,
villâm,
Kôss nehéz szablyât ôvedre:
Kôss
A tatârtôl nagy veszélyben
Forog Moldva, ez a véghely:
Forog
véghely;
A tatârra veled menjen
Tiz ezernyi lôfb székely.

Kôti kardjât tûszôjére
S fogjaa nagy csatabârdot
Meliyel egykor napkeleten
A pogânynakannyit ârtott:
Félrebillent koronâjât
Halântékin igazitja:
— Ejfél tâjban lehetettmâr, —
A vasajtôt feltaszitja.

Kél Budârôl Laczdi Endre,

És megindul. Ici a térre.

Veszi ùtjâtNagy-Vâradnak:
Kôlestermô Kunsâg fbldén

És irânyât vészi jobbra,
Hol magasan felsôtétlik

Jô csatlôsi âthaladnak:

Érczbûl ôntôttlovagszobra:

Vârad kôvecses utczâin
Lovuk aczél kôrme csattog,

Tâvolrôl megérzi a mén,

Messze fénylik a sok fegyver,
Messze dông a fbld alattok.

Tombol, nyen't, ùgy kôszônti:
Megrâzkôdik a nagy érczlô

S érczlovagjât fbldre dônti.

Hallja Lâszlô a templomban
Kôrôsviznek partja mellett:
Visszatér szemébe a fény,

Harczi vâgytôl féke habzik,
Kapâl, nyihog, lângot fùvall:

Kebelébe a lehellet:

S jelt ad éles sarkantyùval:
Messze a magas talaprôl,

Koporsôja kôfedelét
Nyomja szinte hârom szâzad:
Ideje mâr egy kevéssé
Szellôztetni a szûk hâzat.

Lâszlô a nyeregbe zôrren

A kôlâbrôl messze szôktet:

Hegyen-vôlgôn viszi a lô
A mâr rég elkôltôzôttet.

Egy ugrâs a Kâlvâria
Es kilencz a Kirâlyhâgô:
Hallja kôrme csattogâsât
A vad székely és a csângô:

Àm a lovâtés iovagjâjt
Eiô ember nem lâthatja.
Csodâiatos! - de csodâkat

Szûl az Isten akaratja. -

Hàrom teljes àliô napig
vi'vott a pogânnyal Laczfi:
Nem hiânyzott a székely szi'v.
De kevés a székely harczfi,
Mi'g a tatâr - tôbb mint polyva,
Vagy mint a pusztâk fôvénye Sivalkodik, nyilât szôija,
BesôtétQl a nap fénye.
Mâr a székely alig gyôzi,
Mâr veszélyben a nagy zâszlô.
De fôlharsog a kiâltâs:
"Uram Isten és SzenI LàszlàV

Mint oroszlân, vi a székely,
Megszoritva, nem megtôrve...
Most a bérczen, lâthatatlan

Csattog a nagy érczlô kôrme.
"Ide, idejô vitézek!"
Gyûjti népét Laczfi Endre;

Hât egyszer csak vad futâssal
Bomlika pogânysâg rende:
Nagy tolongàsnak miatta
S/dnte mâr a fôld is rendûl:

Sok megâllvân, mint egy bâlvâny
Leragad a félelemtûl.

Sokat élût gyors futtâban
A repûlô kurta csâkâny:
Sok ki sem mozdul helyébôl,

Maga rab lesz, lova zsâkmâny.
Foglyul esett a vezér is
Atlamos, de gyalâzatja

ÇNehéz sebben vére elfoly)
Eletét meg nem vâlthatja.

Es vezeklik és ôhajtja
Fôlvenni a szent keresztet.

Hogy elértek Nagy-Vâraddâ,
- Vala épen Lâszlô napja Keresztvizre âll a vad faj,
Laczfi lévén keresztapja.

Ôsszegyûl a tenger nézô
Hinni a csodâba, melyet
Egy elaggott, sirba hajlott
Osz tatâmak nyelve hirdet:
"Nem a székely, nem is Laczfi

Kit Isten sokâ megtartson:
Hanem az a : Lâszlô! Làszlô\

A gyôzôtt le minket harczon:

A hivâsra ô jelent meg,
Vâllal magasb mindeneknél,
Sem az elôtt, sem azôta

Nem làttuk azt a seregnél.

Nagy lovon ûlt a nagy férfi,
Arcza rettentô, felséges:
Korona volt a fejében
Sâr-aranybôl, kôvel ékes:
Jobb kezében, mint a villâm,
Forgolôdott csatabârdja:
Nincs halandô, fôldi gyarlô
Féreg, a ki azt bevâija.
Mert nem volt az fôldi ember,
Egy azokbôl, kik most élnek:

Feje fôlôtt szûz alakja
Lâtszott ékes nô személynek;
Koronâja napsugârbôl,
Oly tûndôklô, oly vilâgos!"
Monda a nép, az Szent Lâszlô,
Es a Szûz, a Boldogsâgos.
S az ôreg tatâr beszédét,
Noha kétség nincs felôle,
Bizonyitâ a templomnak
Egy nem szavajâtszô ôre:
Hogy hârom nap a sirboltban
Lâszlôt hiâba kereste:

Fel, Budâra, Laczfi Endre

Negyednapra âtizzadva

Szâmos hadi foglyot indit:

Talâltatott boldog teste.

Annyi préda, annyi zâszlô
Ritka helyen esik, mint itt.
Rabkôtélen a tatârsâg

Félelemtûl még mind reszket.

Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA):
ÂSA TÂS KJNÂBAN1996-BAN
1987 ôta, mint a Sino-American Field School of Archaeology
nyaranta âsatâst vezetek Kinâban. Ezt az amerikai kezedményezésû
régészeti intézetet a Xian Jiaotong egyetem keretén beliil âlHtotték fel.

Az intézet szorosan egyiitt mûkôdik a Shaanxi Tartomâny Régészeti
Kutatô Intézetével. A kulfôldi diâkok Amerikâbôl, Eurôpâbôl és

Âzsiâbôl jônnek.
Ez a régészeti egyiittmûkôdés kétszer szakadt meg. Egyszer,
amikor a Tian'anmen téren az éhségsztrâjkolô diâkok kôzul ezreket

megôltek, és egy éwel ezelôtt, amikor az amerikai-kinai kapcsolatok
meggyengultek. E diâkok vizsgâjânak eredményét a kiilfbldrôl jôtt
diâkok egyetemei is elfogadjâk. Jôhetnek azonban a nyâri szemeszterre
még olyanok is, akik nem diâkok, de érdekiôdnek a régészet irânt. Az
elôadâsokat mùzeumlâtogatâsok (Shanghai-ban, Xian-ban és Beijingben), valamint hétvégi tanulmânyutak egészitik ki.

A mùlt nyâron elôszôr gyors leletmentô âsatâst végeztiink és kiâstunk két téglasirt. Az egyik a nyugati Han (Kr.e. 206-Kr.u. 24), a
mâsik a keleti Han (Kr.u. 25-200) korbôl valô. A keleti Han sirban egy
gyerek csontjait is megtalâltuk. Az apja katona volt, a sirban talâlt

târgyakbôl itélve valôszinûleg magas rangù tiszt volt. A gyermek
csontvâza nem mutatott természetes elhelyezést, mert a korâbban
elhalt gyermeket apja halâla utân exhumâlva, az apja siijâba ismét
eltemették.

Ezutân hozzâlâttunk Kina elsô csâszârânak, Qin Shi-Huang (uralkodott Kr.e. 221-210) siija halmân kivul âllô egyik "kincses kamrâjânak" (Ofifering Chamber) kiâsâsâhoz. Ez az elsô "kamra", amit
talâltunk, de a korabeli dokumentek szerint ezen a teriileten tôbb kin

cses kamrât is épitettek még a csâszâr életében, hogy abba hôdolôinak
ajândékait elhelyezzék. A "kamrân" belûl csak széttôrt, hasonlô
nagysâgù terrakotta katonâkat talâltunk, mint amiket a csâszâr siija

felé tett halom elôtt évekkel ezelôtt megtalâltak. Ezt a fôldalatti
épûletet azonban valamikor az idôk sorân kiraboltâk és felégették.
Igen fontos volt azonban szâmunkra megâllapitani a kincses kamra
épitésének szerkezetét, anyagât és épitési szisztémâjât, amely a tôbbi
kincses kamra megkeresésében segitségiinkre lesz. A komputeres
Auto/CAD szisztémâban minden ùj épitési szerkezet adatainak
felmérése a régészeti feltârâsokat elôsegiti.

Ez volt az elsô eset, hogy a helyi régészeti intézet nemcsak leletmentô âsatàst osztott ki nekiink, hanem részt vehettùnk a kinai tôr-

ténelem eddigi legnagyobb âsatâsi munkâjâban.
A csâszâr sirhalmât ôrzô kétméteres terrakotta katonâkat mâr

1974-ben - véletlenûl - a széntô-vetô parasztok talâltak meg. Eddig
mâr tôbb, mint 7000 katonât hoztak feiszinre, de a védelem egyik
szâmyât még nem âstâk ki. A szobrokat restaurâlâs utân visz-

szaâllitottâk és foléjûk hangar szerû mùzeumot épitettek. Korâbban, a
katonâkat megôlték s az uralkodôkkal egyiitt eltemették, hogy védjék
ôket a mâsvilâgon. Ez esetben pedig nem halott katonâkat, hanem

teljes hadrendben terrakottâbôl késziilt katonâkat helyeztek el Qin Shihuang sirhalma elé. (1)

A kincses kamra kiâsâsa utân - ahogy az minden âsatâs befejezése utân szokâs -, a kamra teriilete kôriil terepjârâst és prôbâkat

végeztunk. Ennek sorân egy Zhou-korbôl valô fakoporsôs nôi sirra
bukkantunk (Kr.e. cca. 1100-771). A sirban korabeli fémedényeket is
talâltunk. A csontvâz szokatlan hosszùsâga fontos tovâbbi laboratôriumi visgâlatot igényel. Tudomâsunk van arrôl, hogy talâltak ezen a
teriileten mâr ebbôl a korbôl Europoid tipusù arcokkal ékesltett târgyakat, de csontvâzat még nem. (2) Az Europoidok megjelenését
egyesek a hunok âltal idehozott hadifoglyoknak vélik. (3)
A kincses kamra kiâsâsa utân megkért a Shaanxi tartomâny
régészeti kutatô intézetének igazgatôja, hogy segitsek kiâsni magât a
Qin Shi-huang siijât. Ez a csâszârsir lényegében egy foldalatti palota,
amire egy kôzel Gellérthegy nagysâgù, fâkkal benôtt halmot tettek. Ez

a palota tôbb ôriâsi nagysâgù terembôl, és magâbôl a sirkamrâbôl âll.
Valahogy megtudtâk, hogy 1972-74-ben - mint a "Carthage Project
UNESCO" igazgatôja -, egy Angliâbôl jôtt mûszer segitségével
kiilônbôzô rômai leleteket talâltam meg. Kértek, szerezzem meg azt a
mûszertés kiséreljem megtalâlni Qin Shi-huang sirkamrâjât.
Oktôber elején elutaztam az angliai Bradford Egyetemre, ahol az
atomfizikai tanszéken ezt a mûszert készitették. Ott mâr azôta min-

denki nyugdijba ment, de a jelenlegi vezetôk azonnal felajânlottâk
segitségiiket. A sir megtalâlâsa legalâbb olyan vilâgsiker lesz, mint a
Tut-an-Khamon siijânak felfedezése. Azôta a régészeti tudomânyok
intézete szétvâlt az atomkutatô intézettôl és annak igazgatônôje, dr.
Kathy Batt két asszisztenssel hozza magâval Xian-ba a mûszert. 1997

jùliusâban megkezdjûk amerikai és mâs kuLfbldi diâkokkal a geofizikai
méréseket.

Kis is volt ez a Qin Shi-huang (246-210)? A Qin âllamot mâr

Konfiicius (Tavasz és Ôsz évkônyve) cimû kônyvében Kr.e. 714. évre
emlîtette, hogy annak fovârosa Xianyang volt. Ez a "klrâlysâg" Kîna
északkeleti hatârât védte, îgy vagy kereskedett vagy harcolt a hatâr
mâsik oldalân levô nomâd népekkel. Gyors lovassâgukkal mindeniitt
leverték a betolakodôkat. Qin Shi-huang katonai sikereitôl megittasulva a keleti Zhou (Kr.e. 771-221) és a tôbbi egymâs ellen harcolô
kinai âllamot elfoglalta és magât csâszâmak kikiâltotta, s Kinât
egyesitette.

A fbldet kiosztotta a parasztoknak és tôltik adôt szedett be. Kinât
elôszôr 36, majd 40 katonai régiôra osztotta fel. Azok élén egymâst
ellenôrzô hârmas vezetést hozott létre (polgâri, katonai és ellenôrzô).
Hasonlô vezetést létesitett a csâszâri udvarban: a./ miniszterelnôk

(cheng xiang), b./ marshal, hadsereg vezetô (tai wei) és c./ cenzor,
aki âllami felùgyelôi tisztet tôltôtt be. (4)

Qin Shi-huang a lakossâg ide-oda valô telepitésével fektette le
Kina gazdasâgi fejlôdésének alapjait. Sôra és vasra âllami

monopôliumot hirdetett. Àllandô pénz-, valamint sùlyegységek
létrehozâsâval elôsegitette a bel- és kiilfbldi piac hathatôs kiépitését.
Az anyagszâllitâs elômozditâsâra folyôkat ôsszekôtô csatomâkat,
valamint a vizgazdasâg szabâlyozâsâra gâtrendszert épittetett. Az
ùthâlôzat kiépitése mellett még a kocsik tengelyének szélességét is
szabvânyoztatta. (5)

A kinai irâst is rendszerbe tetette, amely a mai napig is - bâr
elônyôs vâltoztatâsokkal -, a kinai irâs alapjât képezi. Konfiicius
kôvetôi még azt is âllitottâk, hogy a csâszâr még a gondolât szabâlyozâsât is tervbe vette. Erre csak a csâszâr ellenségeinek irâsaiban
talâltak utalâst. Az azonban bizonyos, hogy a csâszâr uralkodâsa
kezdetén elégettette, mert csak a "legalistâk" politikai és gazdasâgi
fïlozôfiâjât engedte virâgozni. Ezt az elméletet a Qin kirâlysâg alatt,
Kr.e. 359-ben Shang Yang dolgozta ki, aki a "foldmûvelést helyezte a
kereskedelem elé".

A csâszârsâg védelmére Kina hatârait a nomâdok teriilete felé kiteijesztette és a Nagy Fal épitését elkezdte. A Hunnok (Xiongnu) ellen
hadjâratot inditott és északi hatârairôl elûzte ôket. Késôbb a Hunnok
visszajôttek és erôs "konfoderâciôt" hoztak létre. Kr.e. 214-ben a
csâszâri erôk Vietnamba is benyomultak. (6)

Qin Shi-huang abban a hitben volt, hogy csâszârsâga 10,000
generâciôn keresztiil uralkodik majd. Tévedett, mert halàla utân
néhâny évre a Qin-dinasztia ôsszeomiott, és a vezetést a Han-dinasztia
megalapîtôja, egy paraszt-lâzadô, Liu Bang vette ât. A Qin Shi-huang

âltal lefektetett âllamszervezet, mint csészârsâg az 1911. évi Sun Yatzen demokratikus forradalmâig fennâlt. A kinai csâszârsâg intézményét (Kr.e. 221 és Kr.u. 1911 kôzôtt) két idegen uralkcdôhâz, a
mongol Yuan (1279-1368) és a manchu Qing csâszârsâg (1644-1911)
vette ât. (7)

A Sino-American Field School of Archaeology, nem a jelenlegi
kinai vezetôség ideolôgiâjânak âtvételére, hanem a mùlt értékeinek

megmentésére alakult. Mi, megérttettiik a Xian Jiaotong Egyetem és a
Shaanxi Tartomâny Régészeti Kutatô Intézete vezetôivel, hogy bâr a
fôldbôl kiâsott anyag a kinai nép tulajdona, de egyben az az egyetemes
emberi târsadalom értéke. A Mao Zhedong alatti borzalmas népirtâsban és az ùn. "kulturâlis forradalomban Kina mùzeâlis értékeit is

végveszély fenyegette. A Mao halâla utâni Deng Xiaoping âltal
meghirdetett "reformkommunizmus" lassan "piacszocializmus"-ra tért
ât. Deng hlres beszédében az intellektuâlisokat a

"kommunista

kâderokkal" egyenrangùnak hirdette meg, igy az osztâlyharc és az
intellektuâlisok kiirtâsa befejezôdôtt.

Az egyetemeket ônâllôsâguk megtartâsâval ùjjâépitették és kvilfôldi segitséget kértek az egyetemek, mùzeumok, kônyvtârak és tudo-

mânyos intézetek modemizâlâsâra. îgy, mint amerikai kikiildôtt
mentem Kinâba, elôszôr a mùzeolôgiai oktatâsnak a Fudan Egyetem
(Shanghai) beinditâsâra, majd a régészet munkâjânak elôsegitésére a
Sino-American Field School ofArchaeology megszervezésére. A kinai
mùzeumok

és

mûemlékvédelem

kritikai

felmérését

az

ICOM/

UNESCO kérésére elvégeztem és azt az UNESCO a Pârizsban megjelenô Muzeum folyoiratban ôt nyelven kinyomtâk. (8)
ZARSZO

Mint régész-tôrténész, megâllapitottam, hogy a vilâgtôrténelem
sorân a vilâg minden tâjân vezetôk jôttek és vezetôk mentek. Amikor
kiâstuk a nagy csâszârsâgok lebukâsânak okairôl szôlô maradvânyokat, mindig megkiséreltùk kiértékelni azok okait. Most is azt
csinâljuk a jelent tôrténelemben is, amikor a lebukott rendszereket és
ideolôgiâkat elemezziik. Ezért vâllaltam el azt, hogy a hâtralevô

kutatômunkâmat Âzsiâban és nem Eurôpâban vagy Észak-Afrikâban

végzem, ahol szintén kutatâst végeztem kôzel 25 évig. Azt is célul
tûztem ki, hogy a kinai egyetemi tÇûsâggal, akik a jôvô vezetôi
lesznek, megismertessem Trianon igazségtalansâgait és elôkészitsem a
jôvô magyar-kînai kulturâlis, majd abbôl fakadô politikai kapcsolatot,
ha azt az ôrôkké cserélôdô politikai lehetôség megengedi. Hiszem,
hogy Magyarorszâg jôvôjének biztositâsa érdekében nem csak a
NATO-hoz keli csatlakoznia, de tâvolkeleten is keresnie kell tâmogatô
barâtokat.
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Abelovszky Eliz (Worthington, OH):
A HARMADIK HONALAPiTÀS ELÔTT
Lehet-e a harmadik honalapitàs fontosségârôl beszéini akkor,
amikor - még Amerika szemében is - Magyarorszâg egy fix pont az
eiszegényedett és békétlen Kôzép-Eurôpâban? Persze a Hilton és a
hozzâ hasonlô hotelekben tôltôtt napok és târgyalâsok utân a felûletes
szemlélô - Budapest szépsége mellett - csupân a mesés jôlétrôl beszél.
Azonban ez a jôlét a nép nagyobb része szâmâra ismeretlen, és
sokaknak elérhetetlen is.

De lehet-e a harmadik honalapitàs sziikségességérôl beszéini egy
Irodalmi Esten? Mindjârt vâlaszolok is râ: ha az magyar irodalmi est,
akkor lehet. Miért? Mert nemzeti léttink nagy tragédiâi, a gyakori

idegen elnyomés olyan vâltozâsokat hoztak létre a nemzet életében,
mint amilyeneket a nagy lelki és fizikai traumâk okoznak az egyén
életében.

A vak az ujjâval lât, a sùket a szemével olvassa le szânkrôl a
szavakat, mert a sériilt szervek - valamilyen oknâl fogva - nem
teljesitik feladatukat.

Magyarorszâgon - évszâzadokon keresztiil - nagyszerû âllamférfiakat tett képtelenné, esetleg sûketté vagy vakkâ a hibâs politikai
lépés, az elnyomâs vagy egyéb nemzeti Iragédia. Az âllamférfiak
helyét kivâlô îrôk, kôltôk, a kobzosok és a népzene vette ât. Vagyis
fxile, szive, kultùrâja tette ismét lâtôvâ a megvakitott nemzetet. A 400
éves Habsburg uralom és Trianon utén olyan 50 éves elnyomâs
kôvetkezett, amelyet ma mâr alig tudunk hilietôen elmondani a sokkal
fiatalabbaknak vagy a szerencsés nemzetek fiainak!
Mikor tôrténelmi és spirituâlis ismereteim alapjân vizsgâlom

népûnk sorsât, akkor mindig mély hâla toit el, hogy az Ùristen mégis
elkiildte angyalait, hogy megôrizzenek a teljes kipusztulâstôl.
Mâtyâs kirâly idejében, a XV. szézadban, Magyarorszâg és Anglia
lélekszâma egyformân 5 milliô volt. Ma, az egyâltalân nem szapora
angol nép 50 milliô felett van, mi, magyarok csak 10 milliô kôriil és
âllandôan fogyunk.

A szâzadfordulôn, 1900-ban, a vilâg népessége — eiôszôr az
emberiség tôrténelmében - elérte az egy milliârdot! Ugyanebben az
idôben 20 milliô magyar élt a Kârpât-medencében. Ma, az ezred-

fordulô tâjân, a vilâg lakossâga tôbb, mint 5 milliard (billiô) és mi
hivatalosan 10 milliôs nemzet vagyunk - vagy ôsszmagyarsâgi létszâmban 16 milliô!

A XX. szazadban egyes népek megôtszôrôzték létszâmukat, mi

majdnem a felére estiink, még abszolùt szâmokban is. Szâzalékos
arânyban még ennél is rosszabb a helyzetûnk: a legkisebb kis
nemzetek kôzé keriiltunk!

A pânszlâv tôrekvés, amiben még a nemzetkôziség sem akadâlyozta meg a Szovjetuniôt, megtervezte eltiintetésunket. A nemzeti
nyomor, a menekiilési kényszer, az abortusz, a kôtelezô orosz nyelvtanulâs, egyes tôrténelmi osztalyok kiirtâsa, a bûnnétett nemzeti
ôntudat, - mind beletartozott ebbe a tervbe. Azonban ez éppenùgy nem
sikeriilt nekik sem, mint a pângermân Habsburgoknak. Bûnôs

tôrekvésiiket veliik egyiitt sodorta el az isteni ôrôk igazsâg.

Bar 1956. oktôber 22-ig ùgy lâtszott, hogy nincs mâs magyar
jôvô, mint a Szovjetuniônak ajândékozott rabnemzetek kôzôs jôvôje.
Oktôber 23 megmutatta - nekiink is és a benniinket elânilô nyugati
vilàgnak is -, hogy van dicsô magyar jôvô és nemzet, de annak drâga
ara van.

Vigasztaljon benniinket az a tôrténelmi tény, hogy a magyar
népet pusztulâsra itélt kommunista rendszemek és a Szoyjetxmiônak is
az életébe keriilt ez a kisérlet. A 25-szôrôs tùlerôvel szembeszâllt

magyarsâg bâtorsàgân az egész vilâg csodâlkozott... sajnos, csak

csodâlkozott...némelyek az àrulàs fogalmâig!
Negyven év telt ei azôta és a kôzben felnôtt nemzedék még ma
sem tudja helyesen, hogy mi tôrtént jelenkori tôrténelmûnk vilâghirû
napjaiban? Vagy mit jelent tôrténelmi vonatkozâsban 1956. oktôber
23.?

Néhâny nappai késôbb, oktôber 26-ân ezt irta a New York Times

szabadsâgharcunkrôl: "Ez a kis nép, a magyar, ùj irânyt adott a
vilâgtôrténelemnek".

Ezekre a dicsô napokra - az ùn. "szabad nemzetek" bûnôs

kôzônye miatt - iszonyatos elnyomâs kôvetkezett (amit szemtanùként
éltem ât). A pufajkâsok uralma a tômeges bebôrtônzéstôl, sôt
kivégzésektôl sem riadt vissza. Azonban a véres uralmukra kôvetkezô

négy évtized fényesen igazolta a magyar szabadségharccal eldinditott,
globàlis tôrténelmi vâltozâst.

Bar a keleti tômb és a baloldali vilâg mindent megtett, de nem
sikeriilt nekik kioltani és a feledés homâlyâba taszitani ezt a kozmikus
erejû lângot, amit a magyar szabadsâgharcosok gyùjtottak meg, az
emberiség egyik legsôtétebb korszakâban.
Fontos ûj honalapitâsrôl beszélni azért is, mert a mai Magyar-

orszâgnak égetô sziiksége van râ. Ùgy is mondhatnânk, hogy erkôlcsi,
anyagi és nemzeti alapok nélkiil, légiires térben végétal!

Tudomâsul kell vennûnk, hogy a mai magyar kormâny helytelen
vâgânyon kôzlekedik, ami a vasutas nyelvben katasztrôfa veszélyt
jelent. A nemzet jobbik fele nem hisz a vezetôknek. A kormâny nem
szolgâlja a népet, egyesek szerint nem is tôrôdik a néppel, mert el van
foglalva sajât megmaradâsânak gondjaival.

A hazai problémâk kozûl felsorolok néhânyat, anélkiil, hogy a
lista teljességére tôrekednék;

A szegénység, a korrupciô, a rosszul felszerelt rendôrség és a
nôvekvô bûnôzés a demokrâcia megerôsôdését is fenyegeti. Sot, sokak
szerint hazénkban nincs sem demokrâcia, sem kapitalizmus, csak
elnyomô monopôlizmus van.
Az ellenzéki képviselôket nem tiszteli az ùn. "szakértô hivatainok

kormâny" és az ellenzék szâmâra nincs alkotô légkôrû parlamenti
demokrâcia. A letûnt rendszerre jellemzôen, az ùn. "rendszervâltâst"

tùlélôk - mindenhatô, pokhendi kiskirâlyokként jâtszanak "parlamentesdit!"

A nemzet jôvôjéért aggôdô és a napi politikât élénk figyelemmel
kisérô hazafiak szerint: sem 1990-ben, sem elôtte, sem utâna nem volt

rendszervâltâs. Csupân az tôrtént, hogy a régi vezetôk most nem a
kommunista eszmét védik, hanem az aimak segitségével megszerzett
hatalmat és zsâkmânyt. A zsâkmânyt buzgôbban védik, mint valaha az
eszmét.

Az elmùlt években tôbb kormânytagrôl, pénziigyi és gazdasâgi
szakemberrôl deriilt ki, hogy bizonyithatôan korrupt. De felelôsségrevonâsrôl alig lehet hallani. Sem azokért a visszaélésekért, amit az

elmùlt ôtven év alatt kôvettek el, sem a jelenkori bûnôkért nincs
tôrvényes megtorlâs.

Kôzben a târsadalmi jôlétbôl kizârtak néhâny milliô magyart.
Azonkiviil, a nép egészségiigyi ellâtâsa régôta nem kielégitô, sôt,
sokak szâmâra elérhetetlen is. Egymâs utân sziintetik meg vidéken a
rendelô intézeteket. Pl., ha valakinek vakbélgyulladâsa van, esetleg
ôtven kilométert is utazhat a kôvetkezô kôrhâzig vagy orvosig, ha
egyâltalân van pénze vonatjegyre.
Az âtlagos életkor Eurôpâban, Magyarorszâgon a legalacsonyabb.
A zsiros kenyéren élô nép tele van alig, vagy rosszul kezelt érkeringési
és szivbetegségekkel.
*

Mindnyâjan ismeijûk a magyar népmûvészet remekeit, amelyek
egykor a nép viseletében is pompâsan megnyilvânultak. A régen
festôien ôltôzôtt vidéki magyar - a félelmetesen nôvekvô nyomor

miatt, és egyre nagyobb teriileten —a térség legrosszabbul ôltôzôtt
népe. Még az évek ôta ostrom alatt élô bosnyâkok is jobban ôltôzôttek,
mint a mi népiink!

Az oktatàs vezérfonal nélkûl mûkôdik; nem veszik tudomâsul sem
a nemzeti, sem a morâlis érdekeket; sok tekintetben a letûnt rendszer

môdszereit hasznâljâk; a nemrégen ùgy-ahogy megvâltoztatott tanterveket elszabotâljâk! Gyakran tankônyvhiânyra hivatkozva!
A vészesen alacsony szûletési arânyszâm mellett sincsen elég
férôhely a kôzépiskolâkban. A kotelezô oktatâs évszâma és némely
vidéki iskolâban a szinvonala is alacsonyabb, mint tôlunk nyugatra. A
vidéki, foleg az Alfoldôn élô gyermekek rosszul tâplâltak, rosszul
ôltôzôttek, majdnem ruhâtlanok. Az a segélyakciô, amelyen keresztiil
hônapok ôta gyûjtiink ruhât szâmukra, csak âtmeneti megoldés lehet.
A hazai kormânynak kell szociâlisjôléttikrôl gondoskodni.

Kilûnô tanulôk a szegénység és az anyagi tâmogatâs hiànya miatt
nem juthatnak be az egyetemekre. Az egész nemzet kôltségén fenntartott egyetemeken pénzes idegenek gyermekei tanulnak.

Az âllamadôssâg âllandôan novekszik! A korâbbi 22 milliârdos
adôssâg a megfeszîtett fizetési terhek mellett is, ma mâr negyven

milliard dollar, a szintén kôlcsônvett pénzzel fizetett, 2 milliard
dollâros évi kamatteher kamatos kamatai folytân. A korrupt bankârok
âltal még ma is osztogatott kôlcsônôk segitségével âllandôan
novekszik a (régi és ùj) vezetôk bankbetétje Svâjcban.

Ùgy lâtszik, hogy a kommunistâk âltal felvett, ellopott, elherdâlt,
elosztogatott vagy legjobb esetben a "gnlyâs kommunizmus" ideje alatt
felélt kôlcsôn éppen ùgy kifizethetetlen, mint az oroszok kénye-kedve
szerint megâllapitott jôvâtétel. Azzal a kiilônbséggel, hogy most senki
sem tudhatja, hogy kinek és miért fizetiink jôvâtételi adôt!
Ahogyan otthon mondjâk: tankok helyett bankok teszik tônkre
most az orszâgot. Mi tudjuk és hazai véreinket is meg kell tanitani
erre: a bank passziv intézmény, amit a benne dolgozôk tesznek
aktiwâ, azutân âldâssâ vagy âtokkâ. Ezeket kell ellenôrizni!
Még bankâr ismerôseink szerint is, Magyarorszâgot csùful râszedték, mikor vâllaltattâk vele a nép megkérdezése nélkiil felvett és a
kommunista rendszerben elkôltôtt pénzôsszeg visszafizetését.

Néhâny éve azt mondta nekem valaki Magyarorszâgon: "Kônnyû
volt IV. Bélânak ùjra felépiteni a porig leégett orszâgot, mert a nemzetnek az a fele, akik tùlélték a tatâijârâst, âldozatosan tâmogattâk
orszâgépitô munkâjâban a kirâlyt".

Nemcsak igazség van ebben a megjegyzésben, hanein vâlasz is,
mert kôzli velûnk a jelenkori, tehât a harmadik honalapitâs kôvetel-

ményeinek legfontosabb pontjât, szôszerint azt, hogy a mâsodik
honalapitâs - tehât IV. Béla ùj honalapitâsânak sikere a nemzeti

ôsszefogâs és a hazafias âldozat csodâlatos eredménye volt. Éppen ùgy
a nemzeti ôsszefogâs eredménye volt, mint a vérszerzôdéssel meg-

pecsételt, 1100 éwel ezelôtti honfoglalâs, vagy hon-visszafoglalâs.
Akkor a nemzeti erô és ôntudat Eurôpa leghatalmasabb âllamai kôzé
emelt hosszù évszâzadokra bennùnket.

De higyjék el; ezzel egyiitt, nem volt kônnyû dolga IV. Béla
kirâlynak. Nekiink pedig azért sokkal nehezebb a dolgunk ma, mert
egy parânyi IV. Bélânk sincsen!
Magyarorszâg 1100 éves fennâllâsa alatt sokszor keriilt olyan
drâmai helyzetbe, amelynél kisebb tragédiâk miatt is tûntek el
nemzetek. Gondoljunk csak a benniinket gyakran hâborgatô kunokra,
besenyôkre vagy a Moszkvât alapitô vikingekre. Vagy a leggôgôsebb
"latin" népet, a francia nemzetet alakitô germân fajù népekre, és
gondoljunk a kôzôttiik levô magyar fajù keltâkra is!

Ezeknek a népeknek az eltûnése komoly tôrténelmi lecke lehet
korunk magyarsâga szâmâra. Ui., ha a mai magyarsâg nem nôvekszik
meg - szâmottevôen - nemzeti ôntudatâban, a népunkhôz, nyelviinkhôz, kultùrânkhoz, tôrténelmiinkhôz kôtôdô hûségében, akkor az
Egyesult Eurôpa tagsâga nemzetiink temetôje is lehet. Ne felejtsiik el,
hogy a magyar faj és nyelv egy parânyi sziget, amit germân-szlâv-latin
népek zajlô és gyakran ellenséges tengere vesz kôriil!

Kônnyen elôfordulhat, hogy érdekbôl, kényelembôl vagy nemzetellenes politikai praktikâk révén, a magyar nép teljesen elvesziti
nemzeti identitâsât.

(Sokan vannak, akik dolgoznak is ezért, nem egy kôziilùk
bârsonyszékben ûlve. Egyik kôzôttiik maga a kultuszminiszter:
Magyar Bâlint, aki a magyarsâgot és a kereszténységet arcâtlanul
gyalâzô irâsaikért Kossuth-dijjal jutalmaztatott kétes értékû irôkat. A
miniszter még ma is védi a "zseniâlis alkotôkat" —Adyhoz, Jôzsef
Attilâhoz hasonlitja ôket, a nemzet felhâborodâsa ellenére. Ez a

felhâborodâs a parlamenti interpellâciôtôl a széles néprétegekig
mindenùtt megnyilvânult. A kixLfoldôn élô magyarsâgnak kellene a

vilâg keresztény âllamaival ôsszefogni, és a Kossuth-dij odaitélése
ellen tiltakozni, mielôtt valamelyik ugyes ellenségiink az egyetemes

magyarség bûnévé tenné ezt a minôsithetetlen magyar és keresztény
gyalâzâst is!)

Tehât az eurôpai integrâciô elôtt nemzeti ôntudatâban, ôsei
hitében és keresztény erkôlcseiben is fel kell késziteni tôrténelmi
szerepére a rôvidesen vezetô korba lépô, hazaszeretô fiatalokat.
Hangsùlyozva kôzôlni veliik, hogy a gyakran viharos 1100 évet
hôsiesen viselô nemzet szâmâra korunk orszâgos méretû feladata, - a
harmadik honalapitâs - nem egy tetszôleges szerep, hanem élet és
halàl kérdése! Nemzeti megmaradâsunk kérdése!
A népéhez hû nemzeti emigrâciô mindig éldozatosan vâllalta azt
a szerepet, amelyet tragikus sorsunk rânk mért, de a lassan eUbgyô
kiilfbldi magyarsâg mellett egyre gyériil azoknak a szâma is, akikkel
otthon egytittmûkôdni lehetne.

A hazafiatlan nevelés, - amit a sivâr istentetlenség majdnem az
egymâs elviselhetetlenségének fokâig sûllyesztett le -, komoly
tôrténelmi szerepzavart is okozott.
A nemzet nagy része nem érzi felelôsnek magât a jôvôért. A
lakossâg nagyobbik fele nem is tôrôdik a nemzet sorsâval. A gazdagok
nagy része ônzôn elvonul a problémâk elôl, a szegény pedig min-

denkit okolva - kesereg. Az, hogy tenni lehetne vagy kellene tenni
valamit, nagyon kevés embemek jut eszébe. De ehhez a kevéshez meg
kell talâlnunk az utat és egyiitt dolgozni veliik.
A parlament ûlései, a televiziô programok legimalmasabb része,
néha ùgy néz ki, mint valami figyelmet elterelô mûvelet lenne csupân.

Egyik képviselô szerint: "lelketôlô foglalkozâs, taposômalom". Nincsenek lent "kiteritve nagy sùlyos âlmok, csak olcsô kis komédiâk

fent!" S ebben a zavaros politikai életben mesés vagyonokra tesznek
szert jellemtelen konjunktùra lovagok!
Ugyanakkor a hivatalos statisztika szerint is, a nemzet 30%-a él a
hazai (!) szegénységi szinvonal alatt. Ott, ahol a munkanélkiiliség
30%-os, ott a szegénységi nivô még ennél is kétségbeejtôbb.
Szâmokrôl szavakra forditva: 3 milliô koldus él a trianoni hatârokon

beluli... és a hatàrainkon kiviil 2 milliô magyar él, még ennél is
nagyobb nyomorban, mert a kisebbségi sorba taszitott ôslakos nép

elnyomâsa és

lelki nyomora tovâbb sùlyosbitja a megalâzô

szegénységet!

Tehât 5 milliô magyar él embertelen szegénységben, a vilâg egyik
legtermékenyebb teriiletén; a Kàrpât-medencében\

Az ezer éve keresztény magyarsâgnak, - akiket "egymâs terhét
hordozôvâ" igyekezett neveini a Krisztusi szeretet -, lehet-e nyugodtan
ûlni, élni az orszâghatâr bârmelyik oldaJân, vagy bârmelyik pontjân a
vilâgnak, amikor testvéreinknek ilyen nagy szézaléka tekint felénk
segitségre vârva?

Nem szabad félreértenûnk a kérés vagy a segités majdnem emberfeletti mértékét. Nincs olyan embercsoport - bârmilyen gazdag is -,
amely el tudna tartani egy nemzetet. De a segitésnek annyi formâja

van, ahâny ember vagy ahâny probléma van! S mindenîd
megtalâlhatja sajât maga szâmâra azt a môdot, ami szive, ideje,
szaktudâsa vagy pénztàrcâja szerint neki megfelelô.

Csak egy példât hozok fel: Amerikâban és szerte a vilâgon sok
ezer olyan magyar él, aki akkor szerzett egyetemi diplomât Magyarorszàgon, amikor a tanitâs ingyenes volt. Mi lenne, ha ezt az ingyen
diplomât kôlcsôrmek, "student loan"-nak fognâ fel a kûlfoldôn élô,
jômôdù diplômés és visszafizetésképpen anyagilag segitene szegény
sorsù, kitûnô tanulôkat, vagy ezeket a tanulôkat olcsôn tanitô egyetemeket?

A megvâltozott és âllandôan vâltozô vilâgunkban ôriâsi szerepe
van az âldozatos szeretetnek és ennek fényében kifejlôdô ônnevelésnek, egyéni és târsadalmi szinten egyarânt.

Megismemi ônmagunkat, kijavitani hibâinkat, tisztâban lenni

lehetôségeinkkel. És ezeknek ismeretében kivâlasztani a jôvôtervezés
môdjât, ami a csalâd gazdasâgi emelkedésétôl a nemzet gazdasâgi

megerôsôdéséhez vezet. És megtanulni és megtanitani ezeket. Ezt
most uzenjûk meg innen a clevelandi Irodalmi Estrôl a rôvidlâtô hazai
kormânynak!

Széchenyi Istvân tôbb, mint 150 éve csokorba szedte "nemzeti
bûneinket" és szerinte ezek azok:

Sziv politika,

Kôziigyek irânti restség.

Irigység,
Szalmalâng természet.

Ha globâlisan szemléljuk a mai magyarsâgot, akkor ùgy néz ki:
150 év alatt nem vâltoztunk semmit. De pozitivan gondolkodva, a
forditottja is igaz lehet: tehât a jô tulajdonsâgaink is jelen vaimak mégi

Nem baj a sziv politika, ha jôzan ésszel târsul, de a kôzilgyek

irànti restség igen nagy baj. És ha az irigység helyét a felebarâti
szeretet foglalnâ el, s szalmalâng természetùnket pedig a kitartâs
vâltanâ fel, akkor problémâink 50%-ban maris megoldôdtak!

De a problémâk megoldâsâhoz olyan nemzedékre van sziikség,
amely âldozatosan vâllalja lâncszem-létûnk szerepét, tôbbek kôzott
azzal is, hogy sokkal tôbb bôlcsôt épit, mint koporsôt. Ijesztô példânak
emlitem egy keresztény arab szomszédunk mondâsât, aki szerint: "A
keresztények Lebanont a csalâdi âgyakban veszitették el", ui. a
mohamedân csalâdoknâl âtlagosan 10-12-veI tôbb gyermek van, mint
a keresztényeknél.
Egyik legnagyobb feladatunkat màr Illyés Gyula is megfogal-

mazta. Ô igy mondta: "dôrômbôljunk"! Ma ezt a munkât azegyetemes
magyarsàgnak mindenûtt vâllainia kell! Dôrômbôljunk azoknak a
nemzeteknek, és kormânyoknak ajtajân, amelyek a XX. szâzadban
bûnôs célzatossàggal, vagy politikai rôvidlâtissal Magyarorszâgot ebbe
a szômyû nyomorba belekényszeritették.

A Kârpât-medence problémâit nem lehet megoldani az ott élô
népek egymâshoz valô viszonyânak és valôdi tôrténelmének ismerete
nélktil. Ezeknek az ismereteknek birtokâban és az âltalânos emberi

jogok alapjân, és igazsâgosan ât kell rendezni annak a térségnek
iigyeit, mert anélkiil nem lesz sem béke, sem jôlét Kôzép-Eurôpâban.

De dôrômbôlni kell a nemzetkôzi tôke és iparmâgnâsok ajtajân is,
mert - Isten és ember elôtt - nincs joguk arra a hatalomra és extra
profitra, amit a magyar nép verejtéke, jôléte és emberi méltôsâga ârân
teremtenek meg.

Es dôrômbôlni kell a mindenkori kormânytagok palotâi ajtajân is.
Kôvetelnûnk kell tôlûk azt a politikât, amely nem engedi meg, hogy a
kiilfoldi tôke befolyâsa a nemzeti érdek rovâsâra nôvekedjék. Régen
nem litok, hogy a mai kormâny inkâbb tâmogatja, mint korlâtozza a
nép hatalmânak rovâsâra nôvekvô idegen tôkét!
Nem mondunk ùjat ezzel! Màr JôzsefAttila is ezt kérdezte 60-70
éwel ezelôtt: "Miért nem a munkâs védelmére gyâmolitjuk a
gyâripart?" Tudomâsul kell végre venni azt, hogy a munkâs nem egy
osztâly, hanem a nemzet egy része! Kôzel olyan értékes része, mint a
csaknem eltûntetett nyomorgô parasztsâg.
Ford, az autôgyâros mondta, hogy gazdasâgi sikerét nagyrészben
annak kôszônhette, hogy az alkalmazottai voltak a vevôi is.

Az elszegényedett orszâgban csôkken a vâsârlô erô. A vâsârlô tôke

csôkkenése a gyértô és termelô hasznât is veszélyezteti. A lejtô teôria
szerint nemcsak a visszafordulâs, hanem a megâllâs is nehéz ezen az
ùton,...ott, ahol most a magyar politikai élet ténfereg.
De dôrômbôlniink kell az ellenzéki pârtok, és minden magyarorszâgi part ajtajân is, kémi ôket, hogy talâljanak egymâsra végre - a
haza érdekében. Egyiitt dolgozzanak a nemzet felemelkedéséért - ne

egymâs ellen. Legyen kôzôttûk "magyar-magyar baràti és meg nera
tâmadâsi szerzôdés", és egyiitt harcoljanak a mindeniitt jelenvalô
kôzôs ellenség: a Gonosz ellen.

Nem én talâltam ki, csak hirdetem Edmund Burke ôrôkérvényû
mondâsât; "A Gonosz gyôzelméhez csak egy dolog sziikséges: az,
hogy a jô emberek ne csinâljanak semmit". Angolul: "The only tliing
necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
Amikor Magyarorszag felemelkedésének fontossâgârôl beszéliink,
azt is tudnunk kell, hogy az ùn. "jôléti àllam" politikâja vilâgszerte
megbukott, és elszegényedést eredményezett még olyan âllamokban is,
mint Amerika vagy Svédorszég. A henyélô és kôltekezô târsadalmak
felélték a szorgalmasok munkâjânak gyiimôlcsét is, s ezzel az egész
orszég gazdasâgi helyzetét megrongâltâk. Az elôrelâtô âllamférfiaknak
és nevelôknek olyan morâlis térsadalmat kell teremteni, ahol minden
ép ember képes és hajlandô hordozni sajât terhét.

Magyarén mondva: eltartja ônmagât, és azokat, akiknek eltartâsara kôteles.

A kôzmondâsosan szorgalmas magyar nép szâmâra nem nehéz
feladat a munka értékérôl beszélni, de az ônâllô kezdeményezést, és a
magyar népre jellemzô leleményességet bûnné tette és majdnem kiirtotta az elmùlt ôtven év,... a hires, magyar munkaerkôlccsel egyiitt.

Mâr tôbbszôr elmondtam, hogy a 100%-os foglalkoztatâs érde
kében, 3-4 embert is alkalmaztak ott, ahol egy is elég lett volna. Ez az
iizemen beliili munkanélkûliség, szinte az alkalmazottak masodik

természetévé tette a lôgâst, a naplopâst, amit a régi magyar szôképzés
- nagyon helyezen -, a lopâs kategôriâjâba helyez.
Ez a mindenki âltal ismert tény gyakran volt vice téma is. Hall-

gassunk meg egyet csak a humorban megnyilvânulô egészséges kritika
kedvéért: A Budapestre lâtogatô vidéki rokon megâll egy nagy épiilet
elôtt és megkérdezi pesti rokonât: "Hàt ez a gydnyôrii nagy hâz meg
mi?" A pesti rokon ezt feleli: "Ez egy nagy hivatal, egy minisztérium".

"Ô! Ugyan hânyan dolgoznak ebben a hatalmas, szép hivatalban? kérdezi tovâbb. A pesti rokon rôvid gondolkodâs utân kibôki:
"Hât...kôrulbelûl a fele".

Tudomânyosan és morâlisan is ât kell nevelni a nemzetet, mert

csak a jôlképzelt, erkôlcsôs nemzedék mentheti meg a XXI. szâzad
magyar nemzetét attôl, hogy eltûnjôn a jellegtelen, kozmopolita
emberek sziirke tômegében.

Mindeniitt hangoztatnunk kell, hogy ez éppen ùgy tâvlati érdeke
az egyérmek, mint a târsadalomnak.

Az értékes mimka és tisztesség nemcsak a johirtinket nôveli,
hanem az ônbecsùlést is, amelynek jellemformâlô ereje ùjra egyenessé
teszi a nemzet gerincét is. Nem lehet lesâllâsban élni egy életen ât. Az
elôlegezett vagy kiérdemelt bizalom nemcsak a teremtô munkâra van
jôhatâssal, hanem a vémyomâsunkra is!

A nevelés és âtnevelés teriiletén komoly szerep vâr a pedagôgusokra és az egyhâzakra is. Ne felejtsùk el azonban, hogy az aktiv
pedagôgusok majdnem 100%-ban a letûnt rendszer produktumai és az
egyhâzak még mindig tele vaimak ùn. békepapokkal, sot, nem ritkân
hitetlen papokkal. Sokan nem is érzik a nemzethez tartozâs fontossâgât. Nem régen pl. egy magasrangù pap kijelentette, hogy fontosabb
kereszténynek lenni, mint magyamak.

Nem tudom, lehet-e fontossâgi sorrendet felâllitani, mert hitem

szerint az Ùristen akarata az is, hogy magyamak szûlettiink! De ha
valakinek ez mégis gondot okozna, elmondok itt két példât ezzel kapcsolatban. Az egyik Ravasz Lâszlô piispôk vâlasza a kôvetkezô kérdésre: "Melyik fontosabb az ôn szâmâra?: magyamak vagy reformâtusnak leimi?" A ptispôk ezt felelte: "Ha Magyarorszâgon olyan
tôrvényt hoznânak, hogy nem lehetek tôbbé reformâtus, akkor kivân-

dorolnék ebbôl az orszâgbôl. És ha vallâsom arra kényszeritene, hogy
tagadjam meg magyarsâgomat, akkor kitémék ebbôl a vallâsbôl!"

A kivâlô papkôltô, Mécs Lâszlô még tovâbb megy a magyarsâgvâllalâsban, amikor azt mondja egyik versében sajât magyarsâgârôl:
"A mârtrromsâg pillanatâban a bôrômmel egyiittjôime le".
Tehât vâllalni, amik vagyunk vagyis "felvenni a keresztet", amit
elkészitett szàmunkra a Teremtô, ez a kereszténység és az âldozatos
magyar élet alapja is!

Azonban a siker érdekében nemzeti szinten ôssze kell fogni, hogy
nagyobbâ vâljunk ônmagunknâl is. Jôzsef Attila mondja: "szâmok az
emberek is, de mindegyik csak egy! S egy kûlôn-kulôn nem hatvânyozôdik, nem szoroz az egy és nem is oszt!
Szô szerint idézem a prôfétalelkû kôltô kérését:
"Vegyetek erôt magatokon és legelôszôr is
a legegyszerûbb dologhoz lassatok:
Adôdjatok ôssze,
hogy roppant môdon felnôvekedvén,

az Istent is, Aki a végtelenség
valahogyan megkôzelitsétek".

A ôsszetartâs, az "ôsszeadôdâs" érdekében meg kell talâlnimk a
kôzôs utat, amit Illyés Gyula gyônyôrû aforizmâjâban sokunk szâmâra
jârhatôvâ tett. Szerinte; "Az, hogy a Nép fia vagy, igazolnod, sej, ma
nem azzal kellene: honnan jôssz,...azzal Ecsém, hova mész"!
Harmadik honalapltâsrôl beszéliink, s ebben az arkangyali
rendekhez méltô munkâban, nem lehet elvâlasztani Magyarorszâg
nemzeti, erkôlcsi és anyagi felfinelkedése feltételeinek megteremtését,
nemzetkôzi tekintélyunk visszaszerzését a nemzeti ôntudat visszaszerzésének szukségességétôl!

Nemzeti ôntudat nélkûl nincsen nemzeti ùjyâsziiletés sem!
Nemzeti ôntudat nélkûl nincsen nemzeti megmaradâs sem! És fel kell
venni az ôntudat mellé a hit és az erkôlcs pajzsét és a mindent remélô
és megbocsâtô szeretetet is.

A tôbbi mâr nem a mi dolgunk, hanem a kônyôrtilô Istené!

Dennis Sugar y Frank:

MAGYAR NYELVEK —MAGYAR NÉPEK
Demonstratio Idioma Hungarorum,

Egyptianum, Sumerianum etBascum
Idem Esse.

A magyar nyelv, amely agglutinàlô, szintetikus vagy ragozô
nyelv, ôsszevehetô a tôbbi élô vagy holt - azaz mâr nem beszélt agglutinativ tipusù nyelvekkel. Elsôsorban a finnugor nyelveket
ismeijiik el, mint rokonnyelveket. A finn, az észt, a lapp, az osztyâk, a
votjék, a cseremisz, a manyi, a hanti nyelvben kb. 500 szôhasonlatot

talâltak tudôs nyelvészeink. Elfogadott tétel, hogy ezek a nyelvek a
magyarral egy nyelvcsalâdot képeznek - szerintiik.

Vannak azonban olyan agglutinàlô nyelvek, amelyekrôl nem
beszél a hivatalos magyar tudomâny. Ilyen nyelv pl. az urôpai baszk és
a mâr nem beszélt, kihalt sumér, egyiptomi (ma Egyiptomban arabul
beszélnek, kevesen koptul) és az ô-krétai. Ugyancsak agglutinàlô
nyelvek voltak az etruszk, a hittita, a szittya, a hun és avar nyelvek. Ez
a felsorolâs maga egy tâvoli, nagyon laza, de létezô rokonsâgra ural.

Felmeriil egy nyelvész elôtt a kérdés, hogy ezekben a nyelvekben
vannak-e a magyarral kôzôs nyelvtani és hangtani szabâlyok mellett
egyéb hasonlatossâgok is? Milyen kôvetkeztetést kell levonni, ha az
emlitett kihalt és a magyar nyelv kôztt nem ôtszâz, hanem kétezer
kôzôs hangzâsù, jelentôségû és értelmû szôval talâlkozunk? Milyen
tovâbbi kôvetkeztetést kell levonni, ha ezeken a tényeken tùlmenôen hasonlô nyelvtan, hasonlô egyértelmû szavak és szôfordulatok vagy

kifejezések - még kôzôs vallâsi hiedelmek, hasonlô ruhâzkodâsi
môdok, tâncok, zene, ételek, a nemi élet kôzôs titkos szavai és
szokâsai is kimutathatôk? Ezek a pârhuzamokés ôsszecsengések vajon
megengedik-e azt, hogy a "tâvoli laza rokonsâg" kifejezés helyett mâs,
és pontosabb meghatârozâst hasznâljunk?
Mit talâltam Egyiptomban?
Minden magyar ember szôkincsében van néhâny egyiptomi szô,
mint pl.: piramis, fâraô, papir, személyes fonevek, mint Egyiptom,
Kréta, Tutenkamen, Ramszesz, Isisz, Ozirisz, Hôms stb. Kezdetnek
vizsgâljuk meg ezt a néhâny szôt.

A piramis szôrôl a nyelvészek azt a feltevést tartjâk a legvalôszinûbbnek, hogy ez a gôrôg pyros - magyarul: tiiz - szôbôl ered. Két
kérdés tehetô fel ezzel az elmélettel kapcsolalban: mi kôze a
piramisnak a tûzhôz és hol voltak gôrôgôk, amikor a piramisokat
épitették, mert tudomâsom szerint az utôbbiak csak 2000-2500 éwel
késôbb léptek a tôrténelem szinpadâra és az egyiptomiak mégsem
vârtak ennyi ideig, hogy nevet adjanak az épîlményiiknek.

Amig nem voltam Gizehben, azt hittem, hogy a pirainisok
szabâlyos gùlâk, amelyeket négy egyenlô szarù héromszôg alakù

fedôlap hatâroz meg. Igy néznek kl fényképen vagy rajzon. Amikor a
Keopsz piramis elôtt âlltam, lâttam, hogy ez tévedés. Nincs szabâlyos
hârom szôgletû fedôlap. A piramis épitkezési môdja lépcsôszerû.
Egyre csôkkenô méretû perem kôveti egymâst. Ez a peremes épitkezési
môd ad tâvlatbôl hâromszôg alakù tàvképet. tehât minthogy peremes
épitkezésrôl van szô, nagyobb a valôszinûség, hogy a nevet egy
magyarul vagy magyarosan beszélô nép adta. Igy az egyiptomiaknak
nem kellett a gôrôg keresztapâra vâmiuk, hogy kirâlysiijaik nevet
kapjanak. Ellenkezôleeg, a gôrôg pyros szônak lehet egyiptomi
eredete, mert az 6-egyiptomi szô pires, magyarul: piros, szint jelent, és
minthogy a tûz piros, a gôrôgôk
a tuzet pyros-nak nevezik.
Megemlitem, hogy a magyar pir szintén a piros egyik âmyalatât jelenti
és a mâsodik szôtag ros>res>rôzsa>réz szintén mâs és mâs âmyalat.
Ebbôl a szôgyôkbôl szârmazik az egyiptomi volt gyarmatsziget Kôpiros> ki-piros>cyprus, amelyet azért neveztek Kôpirosnak, mert az
elsô feltârt rézbânyâk és a rézérc kô szine piros. A tengerrôl érkezve az
utazô rôzsaszinûnek lâtja a szigetet. Ez az eredete a latin cuprum
szônak, amely a réz latin neve, a Mendelejev tâblân: Cw. Mindez
magyar vagy magyares eredetû szô. Ennyit a piramisrôl.

Horthy Miklôs volt magyar kormânyzô nagy tôrténelmi érzékkel
ônmagânak a fôûr cimet szavaztatta meg az orszaggyûléssel. Ez a
négy hang, ez a négy betû tôkéletesen meghatârozza, hogy ô a legfobb
ùr. Nâla nagyobb az orszâgban nincs. A magyar fôùr és az egyiptomi
fâraô szônak ugyanaz az etimolôgiâja: Ra>ûr a Nap fedôneve,

ugyanaz a jelentése, mint a magyar Ûristennek. A Ra kiejtése lehet ùr
is a magânhangzô illeszkedés tôrvény alapjân.
Egyiptomban az iskola, mint a kôzépkori Eurôpâban, egyhâzi
monopôlium volt. A fiatalok elsôsorban papi kiképzést kaptak, tanulmânyuk alapja az irâs-olvasâs tudomânya, a hieroglifâk ismerése volt.
A tanârok mind papok voltak, iimen a pap-irâs vagy pap-irus>

papiros>papir elnevezés. Megint két olyan szôval talâlkozunk, amelyeknek és hangtani ôsszecsengése ugyanaz a két nyelvben. Megjegy-

zendô, hogy az iras egyhâzi, papi monopôliumât csak kiilfbldôn
lehetett megkeriilni. Ezért a kônyvkiadôk, a mâsolôk Palesztinâba
vândoroltak, itt meglapitottàk a Papiros, ottani kiejtéssel Babilos nevû
vârost. Itt mésoltâk eiôszôr az ôtestamentumot pergament helyett
papiruszra, és ezt a mûvet, mint biblos>biblia néven ismeri a tudôs
vilâg. A Biblia szintén egyiptomi-magyaros eredetû szô.

A ta egyiptoini nyelven helyet, orszâgot, birodalmat jelent. A
magyar nyelvben ebbôl a gyokbôl szintén sok, egymâssal rokon szô
szàrmazik: tanya, tâjék, talap, talp, telep, vârosnevek, mint Tapolca,
Tata. Egyiptom, mint Kina: "Mennyei Birodalom" volt, innen neve:

Egi-ta> Egyiptom, amig Japân csak a Nap hona> Nippon. Snmeria
szintén a nap ùr orszâga: sum-er> szem-ùr(a szem a Napfedôneve). A
Ta szôtagot megtalâijuk a kiilônbôzô volt egyiptomi gyarmat nevében:
Kréta-(>kôr-ta, a kôr a nap egyik fedôneve a szem mellett), ugyancsak
Mâlta, Szirta, a Kârpât-medencében Hargita, Tâtra stb.

Ramszesz fôùr>fara6 hieroglifâi jelentése: Nap + Fia. A kis kor
lévén a Nap. Egyiptomi nyelven m.sz.sz. jelentése: fia, ezt megtalâijuk
mâs fâraônevekben is, mint Tutmozes, Tut(tud) isten fia, Ahmozes
(XVIII dinasztia) Amon isten fia, Kamozes (XIII dinasztia), aki 12
éves korâban keriilt a trônra és nagyon fïatalon hait meg, aki Kaaisten-fia nevet kapott, és aki a magyaroknak hâlâbôl kôlcsônadta
nevét: innen ered a mi kamasz szavunk. Az egyiptominak szuletett
Môzes prôféta, aki késôbb zsidô âllampolgârségi papirokat kapott,
fattyùgyerek volt, anyja egy egyiptomi hercegnô. Sem ezelôtt 4000
éwel, sem ma, hercegnôk nem talâinak kisbabât a viz mellett, és
foképpen nem viszik ôket haza. De a hercegnôk mâr akkor is, mint
ma Monacoban vagy Angolhonban néha félrelépnek egy kicsit, ma is
megesik egy hercegi fattyùgyerek. Môzesnek nem lévén ismert atyja,
egyszerûen a "Fia" nevet kapta. (Faulknek: A Concise Dictionary of
Middle Egyptian, 116. aidai utolsô 4 szava: m.sz. = csild, m.sz.sz. =
offspring, totter. A szôtàr az Oxford Egyetem kiadàsa, 1981).
Az egyiptomiak nagyon szerették a szôjâtékot, hiszen a
hieroglifâk olvasâsa ezt megengedte. Igy a m. s. mâsik jelentése
egyiptomi nyelven, mint magyarui: màs, valaminek a màsa. Tehât Ram.sz.sz. lehet "Napfia" vagy Napmâsa" is.

Errôl a "mâs" szôrôl még van egy megjegyzésem. A posztumusz
gyerek gyakran halott édesapja nevét kapja, a gyerek az apja màsa.

Ârpâd fejedelem apjânak neve nem "Âlmos" volt, mint ezt tudôs
tôrténészeink rosszul vették ât a gôrôg krônikâsok "almus" szavâbôl.
Ez ugyan hasonlit az "âlmos" szôhoz, de nincs kôze hozzâ. Neve:

(h)al<halott>mâs(a),>Alm's volt. Nem neveznek el fejedelmi gyereket
"âlmos"-nak, ez egy sértô név, kivéve ha akadémikus, mert tudvalevô,
hogy a nyelvakadémiai ûléseken inkâbb alszanak, mint dolgoznak.
Az egyik legfontosabb, legnépszerûbb egyiptomi isten Tôth volt.
Nevének âtirâsa latin betûkkel a kûlônbôzô eurôpai nyelvekben: tôt,
tut, tuth, tud stb. A legenda szerint ô talâlta fel emberkorâban a mezô-

gazdasâgot, a csatomaépitést, az orvostudomânyt és az irâs-olvasâst.
Amikor meghalt, isteimé avattâk. Egyszôval: tudô s ember vagy isten
volt, iimen neve TUD,>TOT. Rôla neveztek el egy mâsik fâraô-fourat,
a jôlismert Tutankamon-t, aki nevének jelentése vagy 7'w/=Tud. ankh=
élet, élô (ennek hieroglifâja az ismert "T" betû egy kis "o"-val a "T"
felett) és Amon>Amen istennév, azaz Tud-az-élô-isten vagy pedig:
"Tudônk a Mén" a szôjâtékkal. Itt a Mén a termékenység istene, a
magyarok Fehér Lova.

Sokezer magyar csalâd viseli ennek az isteimek a nevét, amely

névhez nincs semmi kôze a Felvidéken élô tôt néphez.
Erre az âllitâsra sokan majd azt mondjâk, hogy ez a szivârvânykergetô szerzô kôdôs kitalâlâsa. Ezért a szerzô nem restel sok mâs
egyiptomi eredetû magyar csalâdnevet felsorolni.

A "legnagyobb magyar", Széchenyi neve egyiptomi eredetû:5zecsen, jelentése; "liliom". Ebbôl az egyiptomi szôbôl ered a héber

Sosan, Zsuzsanna magyarul, a héber sz6 jelentése szintén liliom.
Széchenyi nevének magyar forditâsa: "liliomfi". Sokezer magyar
Sebôk csalâd a Nilus istenének a krokodilfejû "Sebek" nevét viseli. Ha
csak valami tudôs nyelvész nem mondja, hogy ez szlâv kôlcsônszô. A
szomszéd orszâgbôl valô Bâl isten, akinek szobra a magyar bâlvâny,
adta nevét a Balassa csalâdnak, amelynek kôltô fia Bâlint, nevében
kétszer hordja ermek a volt magyar istennek a nevét. Râkôczi
csalâdnévben két istennév talâlhatô: Ra,
a napisten és
Koc>Kos>Kus>Gus>Gos termékenységi isten. Az ôtestamentumban

olvashatô, hogy amikor a zsidôk elôszôr érkeztek Egyiptomba, legelô
fbldet kaptak letelepedésre, hiszen nyâjakkal jôttek, ennek neve Kos
Hon volt, elhéberesitve: Goshon.

Tudniillik, a kirâlyvâlasztâs a fôniciaiaknâl ùgy folyt le, hogy a
lehetô trônôrôkôsôk felvonultak Bâl isten szobra elôtt. Amikor az isten

megjelôlte vâlasztottjét, intett fejével (rossz nyelvek szerint a papok
meghùztâk a lâncot, amely az isten fejét mozgatta), ô lett a kirâly,
hiszen Bâl int.

Ezért vette fel négy Ârpâd- hâzi kirâly a Bâl-Béla nevet, hogy volt
magyar istennevet viseljenek, a magyar "Bélâ"-nak nincs ôsszefiiggése
sem a szlâv "bela" = fehér szôhoz, sem a germân Adalbert névhez,

kivéve a nyelvismerettel nem rendelkezô tôrténelemhamisitôknâl.
Ugyancsak ôt Ârpâd-hâzi Istvân kirâly volt, akik neve az "isten"
szôval csengett ôssze, nem pedig az idegen Stefan, Stephen stb.

forditâsa. Személynevet nem lehet és nem szabad forditam. A
tôrténelmi igazsâg kedvéért még megsùgom, hogy Attila kirâly
testvére, Buda sem a germân vagy szlâv nyelvben talâlta nevét. Hol
voltak az 5. szâzadban ezek a népek?, mint ezt a fentemlitett
tôrténelemliamisitôk mesélik, hanem sokkal érthetôbben, a hunok âltal
jôl ismert indiai isten, Buda nevét hordta. Ezt a nevet hanusitôink

mint "Budha" vagy "Buddha" iijâk, hogy turpissâgukat a véka alâ
rejtsék. Sajnos, kibùjik a szôg a zsâkbôl.

Téijunk vissza Indiâbôl Egyiptomba. Az egyiptomi iskolâk -

amelyek tulajdonképpen szeminâriumok voltak - nôvendékei utolsô
vizsgâjuk utân kulônbôzô jeleket viseltek. A legmagasabb vizsga a
leendô fourak és fopapok szâmâra volt fenntartva, mâsok ezt meg sem

kisérelhették. Ez a jel egy kettôs kereszt volt, amelyet ma lotaringiai
keresztnek neveznek. Ez volt De Gaulle francia tâbomok jelvénye.

Ramszesz fâraô ismert képe ôt iilve mutatja: fején piroscsikos kendo,
jobbkezében ostor, balkezében fokos van. Ezt a képet - mint minden

egyiptomi képet és szobrot —nem nézni, hanem olvasni kell, ezek
megfejtendô szôjâtékos rejtvények. Afâraô kendôt hord, azaz kendôs,
igy mutatja be magât; kend ôs, azaz ôkendsége az ôs. Ezt bizonyitja a
kendôt szoritô kigyô ékszer a homlokân, amelynek egyiptomi neve:
ureus, magyarul; ùré(s) ôs. Az "ostor" olvasâsa: est ùr, hiszen ô az
Est, a nyugati birodalom ura. De ugyanakkor ô termékenyitô isten is ô
a Fô Kos, amit mutât afokos. A szavak egyiptomi nyelven és magyarul
majdnem ugyanazok, noha 4000 év alatt megvâltozhatik egy
magânhangzô, elveszhet egy mâssalhangzô.

Egyiptomban a vallâs és a mindennapi élet szorosan ôsszefuggôtt.
Ahogy ettek-ittak, hâzukat épitették vagy feleségiiket csôkoltâk,
mindez vallâsos elôirâsok szerint tôrtént. Isten nevét, akâr ma a

magyarok, âllandôan emlitették: isten hozott, isten veled, isten âldjon

meg, isten vele, isten fizesse meg, isten buntesse, isten fâjât és sok mâs
mondas. Egy magyartôl hallottam: "Hâla Isten, én ateista vagyok!".
Legendakôriik beszamol a vilâg teremtésérôl. Ezt Anu istennô
teremtette, nevének etimolôgiâja egyszerû: a nô. Volt négy gyenneke:
két fiù és két lâny: Osiris és Szet, Isisz és Neftisz. Ezek egymâssal

hâzasodtak ôssze. A féltékeny Szet vagy Set, meggyiikolta fivérét,
testét tizennégy darabra vâgta és ezt a Nilusba dobta. Isisz felesége ki-

halâszta és osszerakta a darabokat, azonban hiânyzott féije neml
szerve. Faragott egyet kôbôl - ennek emléke az obeliszk - és nôvére

segitségével feltâmasztotta. Feltâmadâs utan a két istenasszony

feikiâltott magyares egyiptomi nyelven: "a hal(ot) él ùjra". Az utolsô
szôbeli "r" hang elveszett a méssalhangzô torlôdâs tôrvénye szerint,
ebbôl szintén "j" hang lett. Igy lett ebbôl a feltâmadâst jelentô
hallejuja, "hallejuja". Ez a legenda megtalâlhatô a keresztény
mondakôrben is, az elsô testvérgyilkosség, a Kâlvària tizennégy
âllomâsa, a feltâmadâsnâl jelen levô két asszony: Maria és Magdalena,
és a halleluja felkiâltâs. Ozirisz nevének etimolôgiâja Os-ir (is egy
gôrôg rag) ôs ùr, ô az Ôs Ûr vagy az Urak Ôse. Szet>Set>Setét, mint
âinok, bûnôzô. Neki setét bore volt, ezért az ôrdôg - sumériil: urdung
- bore is fekete. Lehet, hogy nevébôl szârmazik kicsinylô értékû
"zsidô' sz6. Izisz és Ozirisz gyermeke Horus, a Szenthâromsâg
harmadik tagja, akinekjele ugyanaz, mint a Szentléleké: hâromszôgbe
rajzolt szem, amely sugarakat lôvel. Sokan azt hiszik, hogy a
keresztény vallâs eredete a zsidôban van. Csak nagyon részlegesen,
mert fôképpen egyiptomi eredetû. Aki errôl nincs meggyôzôdve,

olvassa el az egyiptomi Halottak Kônyvét, ahol a gyônâstôl a
kôrmenetig, a poklon és metmyorszâgon keresztiil a piispôksiivegig
sok mâs tucat keresztény motivumot talâl. Horus neve: Hor-us>orur>ôr-6s, az Ôsôk Ôre.

Ime néhâny egyiptomi isten és fâraô nevének felbontâsa magyar
forditâssal.
Istenek:

AMON, amen

A mén

ANUBIS

A Nô Viz. Lâsd fent ANU istennô

nevét. A viz nôje: ANUBIS a Felsô
Nilus istennôje

BAS, BES

A fogamzâs és a termékenység istene.
Hieroglifâjaegy hâromlâbù vonalfigura, a hamadik lâba a nemi szerve.
Baszni; a fogamzâs istenének âldozni.

KEPHER, KEFER

A kef>kéf>kép ura, a Szent Skarabeus,

az Isten Ùrjelképe
HAPI, HABI

Hab=vîz, habi=vizi. A Nilus istene

HORUS, SEBEK, RA

OZnUSZ, SET

Lâsd fent

PTAH

Az elsô isten. A>Pât>Ok, Apa

Fàraôk:

MENES

MIKERJNOS

Az I. dinasztia alapitôja: Mènes. V.ô.
az elsô krétai dinasztia alapitôjâval:
Minosz és az elsô etiôpiai dinasztia
alapitôjâval: Ménelik.
A piramist épitô fâraô. Miker-In-

Os>Miger-Hin-Os>Magar-Hon-Ôs>
Magyar-Hon-Ôse

ONNOS. V.dinasztia

On-Os> Hon-ôs

RAMZESZ és

TUTENKAMEN

Lâsd fent

SETHOS. XIX dinasztia

SEt>SeU, Os>Ôs, akinek Set isten az

NEFERKERE. V.Din

Nefer=nagy -ùr - Kere=kôre, A Kôr
(azaz a Nap) Nagy Ura

KAMOSI XVII dinasztia

Kamasz, iflù. Lâsd fent

TUTMOZISZ, AMOZISZ

Lâsd fent

Vallâsi és jogi szempontbôl Egyiptomban az élet az elsô lélegzéssel kezdôdik. Ezért van a lélekre és a lélegzetre ugyanaz a sz6
egyiptomi nyelven és magyarul. A magyar nem hal meg, hanem

kileheli lelkét. Az egyiptomi szintén. A kettô kôzôtt a kulônbség csak
az, hogy az egyiptominak lelkét Ozirisz kézbe kapja, megméri és
itélete szerint a lélek a Mén Orszàgàba kerul, ez a mennyorszâg vagy
a Fek Helre> Pek Helre> Pok Holra>Pokolra irânyitott.

A nemzeti konyha ugyanaz volt Egyiptomban, mint ma Magyarorszégon: suit csirke és suit kacsa az inyencételek, tovâbbâ boijù,
sertés, mindez bôven paprikâzva, hagymâval és fokliagymâva]. Ez
utôbbi mâig is az egyiptomi koptok — akik keresztények és az
ôegyiptomiak leszârmazottai -, mindennapi eledele.

A pârducbôr kacagâny mâig is a fejedelemség jele, mint volt
Egyiptomban és az ôsmagyaroknâl. Ezt sem nézni, hanem olvasni kell.
A pârducbôrôn tojâs alakù és kôr alakù foltok olvasâsa: Rà, az^z ùr, a

tojâs alakù folt olvasâsa szem. Ôsszeolvasva: Az Ûr Szeme. Aki pârducbôrt hord, mint ezer éve Ârpâd, mint harminc éve volt barâtom
Odinga Oginga, a kenyiai nemzeti hôs, a fuggetlenség harcosa és ma
Mobutu, a kongôi "kirâly", az a Szem Ura, azaz az isten fôldi hely-

tartôja. Ârpâd fejedelem és a hét vezér-visz ùr, aki viszi a népét - nem
az Uralban vagy Etelkôzben vadâsztâk a pârducot, hanem mint a
krônikâs lija: "Afrikâban talâlkoztak ezzel az âllattal és onnan Eilaton

keresztiil jôttek el Egyiptombôl, ugyanazon az ùton, amelyen Môzes
vitte a zsidôit.

Az egyiptomi fâraôk és tâbomokok, a magyar fejedelmek és
vezérek harci egyenruhâja a pârducbôrôs kacagâny.
Mit talàltam Etiôpiàban?

Kôrôsi Csoma Sândor azt irta végrendeletében: "A magyar ôs-

hazât nem Âzsiâban, hanem Afrikâban, Etiôpiàban kell keresni". Igazi
tudôs volt, aki nem tartott attôl, hogy tévedését beismeije, nem mint
sok âltudôs, aki sohasem téved, akinek mindig igaza van. Kérdi e
sorok irôja a Kôrôsi Csoma Târsasâg vezetôitôl és tagjaitôl, hogy volte olyan magyar nyelvész, tôrténész, aki éveket tôltôtt volna Etiôpiàban,
hogy kôvesse nagy tudôsunk végakaratât az alùlirottan kivul?

A magyar utazô Etiôpiâba érkezve azonnal hallja az amhara
nyelvben a magyarban ismert es, dzs, gy, ly, ny, ty hangokat és megtudja, hogy a magyar âbécén kivul csak az etiôp âbécében vannak
ezeket a hangokat jelôlô kùlôn betûk. Az elsô vendéglôi lâtogatâsa
utân azon csodâlkozik, hogy a nemzeti étel a paprikâs csirke és a
gulyâs, amelyeket szegedi môdon készitenek, talân kicsit csipôsebben.
Az érkezésrôl beszélve megjegyzem, hogy mint Attila és Ârpâd

katonâi, az utazô vagy harcolô etiôpok nyergûk mellé akasztjâk a
szâritott hùsszalagokat. Ez az ô mindennapi eledeluk és...a nyereg
alatt puhîtott hùs legendâjânak eredete.
Volt hazâm, Etiôpia igazi neve Abesszînia, amit mi etiôpok ùgy
ejtiink; Habasa, Habos Hon, a viz orszâga. Mig Afrika âltalâban
szâraz, itt rengeteg patak és két nagy folyô van. Itt ered a magyar nevû
Tanya-tôbôl a Kék Nilus. Az évi két esôs évszak a fennsikot Afrika

legtermékenyebb orszâgâvâ teszi, pl. lucemât évente tizszer kaszâljâk.
A mai Etiôpia északi tartomânyai helyén volt ùgy hâromezer éve a
kopt nyelvû Sâba-i kirâlysâg, amely a Vôrôs-tenger mindkét oldalâra
kiteijedt. Ennek fovârosa idegen nyelvû âtirâs szerint Axum, mi ezt
Ak-Szum-nak iijuk, mert sem az etiôp, sem a kopt irâsban nincs "x"
betû. Ennek etimolôgiâja ak>ég + szum > szem, (mint a sumér'szem'.)
az ég szeme, azaz a Nap. Sâba vagy Szâba szintén Vizorszâgot jelent
sz + haba(s).

A csângôi népballadàk egyikében olvastam egy lâny futa nevû
szoknyâjârôl. A verskôtet végén van egy magyarâzô szôtâr, ahol
megtalâltam, hogy a futa olyan négyszôgletes, csikokkal ékesitett
szôvetdarab, amelyet az asszonyok derekuk kôré csavarva szoknyânak

viselnek. A csikok feketék és kûlônbôzô vastagsâgùak. Ilyen a zsidôk
imakôpenye. Etiôpiâban a csikokkal diszitett négyszôgletes szôvetdarabnak, amit az asszonyok derekuk kôré csavarva szoknya gyanânt
viselnek, futa a neve. Vajon a csângô magyar asszonyok vették ât az
etiôp asszonyok divatjât vagy az etiôpok a magyar asszonyokét, a
zsidôk pedig mindkettôjiiktôl? De ha ezt a ruhadarabot mind a hârman
Egyiptombôl hoztâk, nincs tôbbé fejtôrés, megvan a kôzôs eredet. Igy
van egy hatôs érwel tôbb, hogy a krônikâsnak és Kôrôsi Csomânak
van igaza, amikor a magyar nép ôshazâjât délkeletre teszik.

Nincs magyarabb szô a turul madar nevénél. Ô vezette a
honkeresô magyarokat. Vajon a turul madâr Szibériâbôl repûlt a
Lânchid tetejére? Amhara és kopt nyelven a dôgkeselyû neve trul, amit
mi "turul"-nak ejtûnk. Lâttam, mint kôveti a vândorlô szomâli
tôrzseket a keselyû csapat, nem elôttiik, hanem utànuk repûlnek és
uagyanazt a kôztisztasâgi tevékenységet fejtik, mint ma az addiszabebai vâdôhldon; eltakaritjâk a hùshulladékot, a szemetet.
Ha valaki kétkedik a futa - turul szôpârrôl irottakrôl, telefonâljon
a legkôzelebbi etiôp kôvetségre, konzulâtusra, ahol megerôsitik a
fentebbieket.

Az etiôp néptânc ugyanaz, mint a magyar csûrdôngôlô. Zenéjiik
szintén pentatônikus. Az etiôp szôtârban van a Mén-nek helye, elsô és
utolsôelôtti csâszâruk neve Menelik, a Fehér Ménnek az etiôp neve;
farasz, magyarul faras. Ez volt az âldozatos Fehér Lô neve. Ha a

magyar âtkozôdik, azt mondja: iisse meg a fràsz, vigye el a fràsz.
Végiil, ime az Uelegga (Wallaga) tartomânyban levô néhâny falu
neve, ahol a galla nép él. Legendâjuk szerint ôk a Galatiak - >
Keletiek leszârmazottai. Orruk, szâjuk vonala tôkéietesen kaukâzusi,
bôriik aranybama.

Tanya (tô), mellette Debra Tâbor és Debra Markos. Uron. (ùrhon) Makô. Tâbor. Siô. Sugut, Tata. Gyârsô. Dâdé vagy Dâdi. Birô.
Magi. Sonka. Gara. Burka vagy Borka. Galla vagy Gallya. Bâria.
Szakâla. Garagur. Dobi. Bârfa. Aki kéri tôlem, annak kuldôk egy
olaszok âltal kiadott haditérkép fénymâsolatât 1938-bôl.

Ez alkalommal csak ennyit a Habos Honrôl, Abessziniârôl, a volt
egyiptomi-magyar orszagrôl.

Mit talàltm Kréta szigetén?
Egyiptom tengeri nagyhatalom volt. Gâlyâik bejârtâk a Fôldkôzitengert, ennek szâmos szigetét gyarmatositottâk és kereskedelmi
gôqjontokat hoztak létre. Lesseps Ferdinand elôtt kétezer éwel
épitették az elsô Szuezi-csatomât, kôriilhajôztâk Afrikât. Elvitték

vallâsukat, civilizaciôjukat, épitéstechnikâjukat Kôzép- és DélAmerikâba. Egyik legfontosabb gyarmatuk Kréta volt.

Itt hozom a magyar ôstôrténelem tudomâsâra, hogy a mai gôrôg és
tôrôk szigetek kôziil sok volt az egyiptomi gyarmat és gyakran mind a
mai napig megôrizték egyiptomi-magyaros nevtiket, mint Szamos,
Rodos (Rudas), Kârpâtos, Kos, Galata (Keleti), Pâros (mert ez két kis
sziget), Korfu (Kôr Fa) stb. Hacsak âlnyelvészeink nem jelentik ki,
hogy mindez szlâv kôlcsônszô.
Az egyiptomi ôstôrténelem a csiszolt kôkorszakban kezdôdik, a
bronzkorszakba csak akkor léptek, amikor megérkezett a krétai réz és
az albin honi vagy albiôni ôn és a ciprusi bronz.
Kréta neve a kôr és a ta szô ôsszetételébôl ered. Amint tudjuk, a
„kôr" a Napisten egyik titkos fedôneve, a „ta" jelentése: hely, orszâg,
tartomâny. Fôvârosa mind a mai napig Knosszosz, etimolôgiâja: Kanôs-ôse. Kephala falu a fôvâros mellett a 'Kép helye'. A sziget kôzepén

talàlhatô Papur, ezt nem kell leforditani, és keleti felén a vallâsos
jôslôkôzpont: Lâtô. Ehhez sem kell egy magyamak szôtâr.

A gôrôg, tehât az eurôpai civilizâciô, krétai eredetû. Isteneiket az
itteni Olymposz hegyrôl importàltâk, mint Egyiptombôl tudomânyukat, kiilônôsen az épîtéstechnikât. A gôrôg târsadalmi rendszer, a
mezôgazdasàg, az ipar, a hajôzâs innen szârmazik. Mindezeket felhigitva kôztudomàsra hoztâk az elsôrendû, materiâlis, barbâr, akkori
eurôpai szellemnek megfelelôen - hogyan érthették volna a marhaszarvakkal ékesitett germânok az egyiptomi filozôfia âmyalatait - erre

râiitôltek egy pecsétet; Mode in Greece, és kétezer hatszâz éve Eurôpa
hasraesik a gôrôg civilizâciô elôtt. Ez tévedés. Az eurôpai civilizâciô
eredete egyiptomi-magyar.

A krétai nyelv és iras eredete még nincs véglegesen eldôntve.
Ismeretes a vonalas „A" és a vonalas „B" irâs, az elôbbit megfejtették,

az utôbbi vita târgya. A gôrôg nyelvészek és a veliik egyetértô tôbbi
eurôpai nyelvész ezt a gôrôg nyelvbôl vagy legrosszabb esetben sémita
gyôkérbôl akaija megfejteni, a szekeret az ôkôr elé kôtve, mert a

krétaiak elôbb voltak, mint az iôn és dôr gôrôg tôrzsek, akik csak
évszâzadokkal késôbb érkeztek. Szerény véleményem szerint - ezt

fenntartâssal mondom, mert lehet, hogy tévedek - a vonalas „B" '^st
a baszk és a magyar nyelv segitségével lehet tisztâzni. A vonalas „B"
iras nyelvében talâljuk, hogy az edény, amelyben a krétaiak a bort és
az olajat târoltâk; uduru, vesd ôssze a magyar vôdôr-Tcl. A lô ô-krétai
nyelven: ikô, v.ô.: csikô, a gôrôg amphora krétaiul: Kurusu, v.ô.a
magyar korsô-\al. Turô krétai szô, magyaml 5q/7-otjelent.

A Krétâbôl importait istenek neve hangzâsa, kiejtése, értelme
ugyanaz egyiptomi, krétai és magyar nyelven, sot még a gôrôgôk is
âtvették ezeket, mint vendégszavakat. A foisten Zeus (kiejtése; zôssz),
etimolôgiâja: az ôs. A mâsodik foisten, a termékenység istene A-PoLo, a fô lô. Juno, Zeus felesége a Jô Nô, a magyar Boldogasszony

kôzeli rokona. Nép Tun, Héra, Vol Kan és majdnem minden istennek
magyares, etimolôgizâlhatô neve van.

Emlitettem, hogy az elsô dinasztia alapitôja Minosz. Voltam
palotajâban Knosszoszban, sot râiiltem kôtrônjâra a trônteremben. Ezt
nem tiszteletlenségbôl tettem, hanem amikor megtudtam, hogy a

trônterem neve magaron, magyar hon meglepetésem miatt kellett
letilnôm.

A palota lâtogatâsa alkalmâbôl lâttam sok csodât: kôzponti fûtést,
meleg vîzzel ellâtott fiirdôszobât, a nemi és a sportéletet âbrâzolô
mozaik képeket. Az egyik ilyen bemutatja a Bika unnepség egyik
jelenetét, egy fiatalember a bika két szarvét fogva bukfencet vet és
âtugrik a bika hâtân. Aki ezt ma akaija lâtni, jôjjôn az augusztus
hônapi baszk népiinnepekre, mert ez a mai baszk fiùk sportja.
A palota falân mindenûtt lâthatô a vésett krétai kettôs szekerce,
szimbôluma volt a német
megszâllâs alatt. Francisque-nak nevezték, ez volt a francia horogkereszt. Szakkônyvek gyenge magyarâzatot fûznek ennek jelentésére,
ami Pétain tabomagy kormânyânak

magyarâzâséra. Azt tételezik fel, hogy ilyen szekercével fejtették a
palotaépitéshez sziikséges kôvet. Szerintem ezt a falra karcolt jelet sem
nézni, hanem olvasni kell: balta, azaz Bàl Ta, itt vagyunk Bâl isten
orszâgâban.

Nem lehet elhagyni Krétât, hogy meg ne emlékezzunk legnagyobb
fiârôl, a vak kôltô Homérosz hôsérôl, Odûsszeuszrôl. Ez a hôs, mint
mindenki, olyan nevet visel, ami bemutatja legfobb vonâsât,
mesterségét vagy méltôsâgât. Odûsszeusz elsôsorban Utazô volt, innen

a neve Od>ut+tisz>az. Neve utolsô szôtagja -eosz- gôrôg képzôrag.
Neve tehât: az utas vagy utazô.

Az Utazô vagy Odûsszeusz kalandjai megéneklése sorén gyakran
talâlkozunk krétai-magyar személynevekkel. A szirénâk elcsâbitottâk

szomorù dalaikkal a tengerészeket, sirva énekeltek, ezek voltak a Sirô
Nôk, szirénâk. Aki elhajôzott Scylla és Charibdis kôzôtt, mint e sorok
irôja, az lâtta a tengerszint meghaladô scyllàkat, amelyet a fehérhabos

hullàmok csapdosnak, és mint egy veszett kutya habos, tajtékozô
pofâja, ùgy harapdossék vagy charypdosszàk ezeket a hajôtôrô

sziklâkat. Éveket tôltôtt az Utazô Ogya szigetén, ahol egy mély
barlangban volt fogoly gyanânt tartva, itt gyakran meleg kônnyeket
sirt. Hiâba keresték és keresik a Fôldkôzi-tengerben ezt a szigetet
irodalmârok, fôldrajz tudôsok és mâs utazôk. Fôképpen azért nem
talâlhatô a sziget, mert a kutatôk nem tudtak sem egyiptomiul, sem
magyarul. Mâskûlônben réjôttek volna, hogy Ogya szigete nem egy
sziget, hanem egy szépasszony âgyja, ahol egy sôtét barlangban meleg
kônnyeket ejteni a nemi élet szimbôluma. Lâthatô, hogy vak kôltônk
humoros ember volt - neve ezért Homérosz -, humorât csak magyarul
tudô értheti. Mikor Utazônk végûl is hazatért hosszù utazâsâbôl,

felesége Penelope nem ismerte meg, csak egyike volt a hâzâban
jelenlevô féijjelôltnek. Amikor be kellett bizonyitani, ki az igazi féij,

csak az utazô Odusszeusz tudta, hogy felesége ùgy alszik a kertben,

hogy feje a fa tôrzsénél fenn van: pen>fenn+el>hàl+pe>fô, doazfenhàl-a-feje = Penelope.
Homérosz, Mesterem, hol talâltad ezt a sok magyar nevet?
Vagy mindez csak véletlen ôsszecsengés?

Mert van széz mas ilyen hasonlatossâg Homérosznâl, mint pl.
Achilles: „A Hires" - Marathon: „Marad bon".

Mit talàltam a baszkokfôldjén?

Mint kôztudomâsù, a baszk nép Spanyolhon északnyugati és
Franciahon déinyugati tartomânyâban él. Spanyolhonban autonômiâval rendelkezik, sajât kormânya és orszâggyûlése, rendôrsége van.

Fanciaorszâgban semmi politikai vagy kultiuâiis joga nincs, ezekkel
nem rendelkezik. Mindkét helyen egy kisebbség, ainely foképpen a
fiatalokbôl toborozôdik, véres terroristaszerû szabadsâgharcot szervez

politikusok, katona- és rendôrtisztek, ipari vâllalatok ellen, az

âldozatok nagyrésze kôzônséges polgâr. Ôk magukat szabadsâgharcosoknak, a hivatalos helyek pedigterroristâknak nevezik ôket.

Nyelviik nem âll rokonsâgban az eurôpai latin, angol-szâsz és
szlâv nyelwel, ez a nyelv ragozô, agglutinâlô. Spanyol krônikâsok
emlitik, hogy Amerika felfedezése utân a baszk hittéritôk kônnyen

megtanultâk az amer-indiai tôrzsek nyelveit, minthogy ezek
hasonlitanak a baszkhoz. Ennek csak egy logikus magyarâzata lehet.
Az egyiptomi és fonicîai hajôsok gyarmat jellegû telepedéseket
alapitottak, ahol a beimsziilôttek âtvették a hôditôk nyelvét, mint

ahogyan az angol és francia gyarmatositâs kôvetkezménye volt

Âzsiâban a pidzsin, az Antillâkban a kreol nyelv eredete. A baszkeygiptomi nyelvrokonsâg kôimyitette a nyelvtanulâst.

A baszk nyelv rengeteg hasonlatossâgot mutât a magyarral. A
tôbbesszâm jele a -k hang, a târgyeseté a -t hang. A fonév mindig
semlegesnemû, a jelzô vâltozatlan, nem veszi fel sem a tôbbesszâm,
sem a târgyeset ragjât. Az ige vagy folyamatos vagy befejezett
cselekményt fejez ki és a jôvô idô képzése - mint a magyarban segédigével tôrténik. A kicsinyitôképzôk ugyanazok, mint a
magyarban: -ka, -ke, -kô, -cska, -cske, a baszkban van sok mâs
kicsinyitô rag. Kôzôs vonâs az ikerszavak képzése, amelyet mindkét
nyelvben mindenki szabadon képezhet. A ragok és képzôk hasznâlata

mindkét nyelvben ugyanolyan tôrvény szerint tôrtcnik, szâmos esetben
a képzôk ugyanazok.

A szôtâr ôsszehasonlitâsa tôbbéves munkât igényelne. Én csupàn
néhâny tîz kôzôs eredetû szôt talâltam Ezt màr azért is nehéz, mert a
baszkok legalâbb négyezer, de lehet hogy tizenôtezer éve élnek a

Baszk-fbldôn és ezalatt sok szôt vettek at a rokon foniciai, egyiptomi
és pelâzg s az idegen vandâl, norman, rômai, frank és arab hôditôktôl.

Orszâgukat sajât nyelvtikôn Bizkàjànak - Vizkàjanak nevezik és
ugyancsak Euszkâdinak is. Ez hasoniô a finn és a magyar nép kettôs
nevével. A finneket az idegenek finnek, orszâgukat Finnorszâgnak,
azaz Fenti orszâgnak nevezik (Fônicia is innen kapta nevét, mert
Egyiptomtôl fentebb terUl el), mig sajât nyelvtikôn Suomi, Szem
orszâg. A magyarokat az idegenek a hun -ung szôtôbôl képzett néwel
illetik Hungaria, Hongrie, Hungria, Ungam, Ungarese stb. Mi
magunkat magyamak mondjuk. A Bizkâja - Vizkâja - Euskâdi

elemzése egyszerû magyar fïil szâmâra. Az orszâg a viz -bîz mellett
fekszik (mint Bizânc) és mint tudjuk, a Ko jelentés orszâg, terulet,
hely. Vizkâja = Viz Kôje, a Viz orszâga. A Baszkfôld az Atlanti

Ôceân mellett fekszik, orszâgukat természetesen Vizorszâgnak
nevezték. Ax Eus ugyanaz, mint a krétai isten Zeus nevében, ez Ôst

jelent, ez az Ôsôk orszâga.
A mai baszkok ôsei keletrôl nyugatra menô vândorlâsuk alatt

mindenhol a Mén tiszteletére kôhalmazokat épitettek, ezek neve
Ménhir, ezek zôme Nyugat-Franciaorszâgban és Nyugat-Spanyolorszâgban van. Gondoskodtak arrôl, hogy a Ménnek hâlô helye is
legyen, ez a hàlmén>holmén>dolmén. Ez ugyan nem volt olyan nagy

szabâsù és elegâns, mint a babiloniaiak âltal épitett, ugyanere a célra
szolgâlô Zigguratok, amelynek utolsô emeletén volt a Mén hâlôs-

szobâja, ahol a Mént személyesitô papok a papnôkkel
megtermékenyitô szertartâst végezve âldoztak. A dolmén és a ziggurât
ugyanazt szolgâltâk: aZ Eg Urât, neviik innen: ziggurât.
Mint minden mâs mitolôgia, a baszk legendakôr is leiija a vilâg
teremtését. Az eget és a fôldet, a vilâgot Maya istennô teremtette. Ezt
a nevet megtalâljuk az indiai, az egyiptomi, a kôzép-amerikai, a maori
legendakôrben is, valamint a...naptârban, ahol egy hônap neve. Ez a
hônap Magyarorszâgon és a Baszkfoldôn a legnépszerûbb, legkedveltebb a tizenkettô kôzôtt, a majâlis a legnagyobb népunnep. A
kereszténység sziiletése alkalmâbôl Mayâbôl Maria lett, aki âtvette
Maya szerepét. Megmaradt a szivekben a legfontosabb istennek. A

baszkoknâl Jézusnak csak mellékszerepe van, érdeme abbôl âll, hogy
Maria fia.

A templomokat Mâriârôl nevezik, és ha égi segitségre van
sziikség, hozzé fordulnak mindenhol a hivôk és nem a Szenthâromsâg
tagjaihoz.

Maya, miutân megteremtette a vilâgot, teremt magânak egy féijet
is. Féije neve: Sugàr. Mint e sorok irôjânak. Mitjelentez a baszk szô?
SU jelentése: tûz és sugàr: a nap tiize, a nap melege a nap sugara.
Sugàr az, aki megtermékenyiti a vilâgot és Mayàt is. Szerelmeskedésûket jelzi a villâmlâs és a mennydorgés, a tengeri vihar és a
fbldrengés. Minderrôl biiszkén vettem tudomâst. Kevésbé voitam

biiszke, amikorolvastam, hogy ô nemzi a férgeket, a vaijùt ésa hollôt.
Mayànak és Sugàrnak volt kétfia, egy jô ésegy gonosz, mint Abel
és Kâin, mint Ozirisz és Set. A gonosz fiù it is megôli a jôt. Neve
Mikulàcs, ugyanaz, mint a szimpatikus, virgâcsot és szaloncukrot
hozô, mosolygô ôrdôgé. Nevét a baszkok Mikulax-nak iijâk, mert a
„cs" hangot az „x" betûvel jelzik. Mikulàcs felhasznâlja ezt az
alkalmat, hogy tiltakozzon a tévhit ellen, hogy neve valami Nikolaus
nevû német szenttôl ered, ô jô baszk-magyar ember vagy ôrdôg.

Sugàrnak, mint istennek, csak mâsodrangù szerepe van Maya
mellett. Ezért néha a Maya-Ûr nevet viseli. Érdekes véletlen, hogy a
Mayaûr ôsszecseng a magyarul-lal. Talân ez nem véletlen, hanem
vélet?

A hematolôgia négy vércsof)Ortot ismer, ezek kôzôtt a legritkâbb
az „AB" csoport. Egy vércsoport térkép e csoport legmagasabb 15-

50%-os Jelenlétet a kôvetkezô helyeken mutatja: Baszkfold, ÉszakAfrikaban az Atlasz hegység vidéke, ahol a Berber, a Kék Nép él,
Kôzép-Magyarorszâg, Erdély, a Nilus volgye, aliol a koptok talâlhatôk

és végiil a Kaukâzusban. Herodotos emliti, hogy itt élt egy Baszkir
nevû nép.

Minden kulôn értesités helyett.

A tanulmâny végén az olvasôra bizzuk, dôntsôn: a felsorolt
tények, gondolatok és kôvetkeztetések vajon mind a fantâzia
gyermekei vagy érdekes adatok tudomânyos alappal? Ez utôbbi esetben
mindez széles kôrû, alapos tanulmânyt érdemel. Ha ùgy dont, hogy ez

nem mâs mint egy érdekes, de minden tudomânyos alapot nélkulôzô
eszmefiittatâs, ne foglalkozzunk ezzel tovâbb. Forditsuk erônket
inkâbb arra, hogy keressiik az elsô finnugor vagy urâlaltaji romot.

temetôt, okmânyt, ékszert, fegyvert vagy szerszémot. Utasitsuk

Àlmost, illetve az Élô Mâsét és Àrpàdot vissza Szibériàba, pârduc
helyett jegesmedvét és rozmârt vadâszni, vessûk el Anonymus és
Kézai Simon krônikéjât és eskiidjunk a németajkù és a német tejet
szopô magyar nyelvészek és tôrténészek eddig be nem bizonyitott
locsogâsaira.

AD MAJOREM DEIGLORIAM^.

SERVITORES REGINAE APOSTOLORUM INSTITUTIO

The Shrine of Our Lady of the Prairies
Powers Lake ND 58773
USA

Phone; 701-464-5778

Kik vagyunk: Katolikus hitkôzôsség szerzetesi életmôddal. Az év

egy részét kôzôsségben éljuk, mâsik részét a vilâgban, fcgadalmunkat
és szabâlyainkat mindig és mindenùtt betartjuk.
Célunk: Legyen Magyarorszég: Regnum Marianum!
Stratégiànk: Ima, penitencia, âldozatvâllalés.

Fegyvereink: Szentmise. - V. Piusz papa szentmiséje, a Szentatya
1988-i "Ecclesia Dei" enciklikâjânak szellemében. Szerzetesi zso-

lozsma - minden Servitor, mindennap, akâr egyiittesen, akâr kulônkulôn.

Katolikus hitismeret, latin mûveltség.
Magyar katolikus helytâllâs a vilâgban.

Kérunk mindenkitôl - imât, segitséget, pénzt, munkavâllalâst.
Papjainktôl, szerzeteseinktôl - Legyetek segitôtârsaink, mint
Servitores Coadjutores Clerici Sodales.

Egyediilàllô vilâgiaktôl - Ha Isten hiv, gyertek kôzénk, mint
Servitores Regulares.

Ingyen adunk - Felvilâgositâst, tanâcsot és rendszeres értesitést
munkânkrôl.

Ruttkay Arnold (Sydney, Ausztrâlia):
PALACKPOSTA
Testvérek, ott a Duna partjân!
Mit is tudnânk iizenni nektek

Innen, az idegen vilâgbôl?
Hét tengerek messzi tâvolâbôl,
Hol legbelûl,
Mâr csak emlékek maradtak bennûnk

Egy régi nyârrôl,
Elfelejtett utcanevekrôl,
Letûnt idôrôl, ifjùsâgrôl...

Ûzenjûnk, furcsa kettôséletûnkrôl,
Vâgyainkrôl?...
Féltve ôrzôtt rendithetetlen hitiinkrôl?

Vagy hirt kuldjiink nektek
Meddô szélmalom-harcainkrôl,

A vele jârô kudarcokrôl?...
Melyek tùl az rgùség âlmain,
Mint ôszi esô hideg ablakon,
Sziirkén és kitartôn

Kisértek végig az Élet hétkôznapjain?...
Most mégis bâtoritva,
Testvéri kezet szorltva

Szeretnénk segiteni Nektek...
Kiket nyersebben sùjtottak
A kiméletlen évek... A visszatérô mùlt.

A jaltai vétkek...
Magatoknak sem meritek mâr
Bevallani titokban,

Hogy negyven év sùlyos terhét,
Mint a vôrôs mùlt âtkos ôrôkségét
Hordozzâtok most utôdaitokban...

Nincs mâr nép, kiben bizhatnàtok.
Kit megértenétek,
Ki barâti kezét nyùjtanâ felétek.

Magànyosan,
Mint siralomhâzi elitéltek,

Tovatûnt remények senki-foldjén éltek.
Eurôpa âtjârô ùtja lett

Àrpâd buszke birodalma mâra,
Hol a pénzen vâsârolt hazùgsag
Fojtogatô kôdébe zârva,
Valami vâratlan csodâra vârva
Még mindig,
Egy jobb jôvôt reméltek.

S azt a jobb jôvôt, ugyan kitôl vârhatnâtok?...
Valami szabaditô Môzesre vârtok?...

Az égi csoda ma mâr olyan kevés!
Bizony, hasznos lenne végre
A jôzan râébredés.

Kôzônybe fâsult meddô âlmok helyett
Jobb lenne, ha jôl meggondoinâtok:

Az elhagyott szavazôftilkék elàrult csôndjében
- Mint kôltôk jôsolta lâtnoki étok -,
Holnap a nemzethalàl vàrna râtok...

Testvérek, ott a Duna partjân!
Multat sohasem feledve

Bizzatok mégis,
Az Isten-rendelte

Ismeretlenbe...

Elesett hôsôk emléke

Adjon nektek hitet
Egy boldogabb jôvendôre.

És emlékezzetek arra az ôszre,
Mikor a pesli srâcok dràga vére
Csurgott az utcâk szûrke kôvére.

Most târstalanul, magànyosan,
Éhezôn is ârvân,
A kufâr vilâg elôtt
Ezért âlljatok bûszkén a vârtân...
Szivetek egyiitt dobbanjon

A csonka hatârral,

Egyiitt éljetek gondolatban

Ûjvidékkel, Kassâval,
Munkâccsal és Kolozsvârral.

Féltôn vigyâzzatok
Minden maradék magyar rôgre,

Ôrizzétek az ôsi fészket,
S védôn boruljatok ra mindorôkre...
És Testvérek!
Ha létetekre tôr a lelketlen Pénz-Vilâg,
Ôkôlbeszorult kézzel

Maradjatok ôrlô szù a fâban,
Higgyetek a késôi nyârban,
A jégverés utâni napsugârban,
Bîzzatok a keresztre feszitett Jgazsàg
Nagypéntek utâni feltàmadàsàban.
Higgyetek egymasban.
S a lelket rombolô kilâtâstalan napokban
Higgyetek magatokban.
Bizzatok a szunnyadô parâzsban.
A lehetetlenben,
A hosszan tûrô, néma emberekben.

A fagyban nyilô hôvirâgban,
A nyomorban sziiletett magyar magzat
Elsô mosolyâban.
Rendûletleniil bizzatok, Testvérek,

Az igazsâgosan itélô Isten szômyû haragjâban.

És imàdsâgos lélekkel
Soha ne szûnjetek meg hinni
Szenvedô orszâgunkfeltàmadàsàban!...

2:aronyilatkozat
A XXXVI. Magyar Kongresszus, amely 1996. november 27. és
december 1. kôzôtt Cleveland vârosâban, Ohio âllamban, a U.S.A.ben iilésezett, az alàbbi zérônyilatkozatot adta ki:
Minden je! azt mutatja, hogy a gyôztes àllamokat nem érdekli az

igazsâg, a jog és az erkôlcs védelme, vilaghatalomra tôrekszenek, s
câljaik megvalôsitâsa érdekében minden eszkôzt igénybe vesznek, akâr
népek kiirtasât is.

Amiôta a mùlt hagyomânyait irâsos feljegyzések formàjâban
megismerhetjiik, a vezetôk - legyenek azok vezérek, kirâlyok vagy
elnôkôk —hatalmukat olyan formâban gyakoroltâk és gyakoroljâk ma
is, hogy a gyengébbet leigâzzâk, s egyszerûen elveszik mâsok jogos
tulajdonât, mint azt a mâsodik hâborù sorân az orosz kommunistâk is

tették. Megâllapithatô, hogy a lâtszôlag egymâssal szemben âllô felek
a kôzôs zsâkmâny érdekében titokban ôsszefognak és érdekkéviseleti
szervet alkotnak. Magyarul: a szinielôadâsok szereplôi cserélôdnek, de
az egészet mozgatô hâtsô hatalom egy és ugyanaz.
Lâtszat szerint nagyon kôzel vagyunk ahhoz az âllapotlioz, amit
Madâch az „Ember tragédiâjâ"-ban lâtnoki képességgel megjôsolt.

Miként az élôlények kiindulàsi pontja az egy sejt, amelybôl fejlôdik az egész szervezet, ùgy a târsadalom alapjânak a csalâdnak kell
lennie és a csalâdok ôsszessége jelentheti csak a târsadalmat. S ezt az

alapot tâmadja meg a legerôsebben az a titkos erô, amelynek nincs
sziiksége értelmes személyekre, csak rabszolgâkra és az uralkodôk
âltal megkivânt munkâlatok elvégzésére. Itt, Amerikâban, ma mâr ott
tartunk, hogy a sziilô nem nevelheti gyermekét és az àlhumanizmus

jegyében megbuntetik a sziilôt, ha nevelni akaija gyermekét - esetleg
szigorùbb formâban. Helyesnek tartjuk, hogy a gyermekek târsadalmi
védelem alatt âlljanak, de a csalàd belsô életébe valô beavatkozâst
kârosnak kell minôsiteniink.

Az elmùlt évtizedek ôriâsi fejlôdést értek el a technika minden

vonalân. Alig 70-80 éwel ezelôtt jelentek meg az elsô detektoros
râdiôk és ma mâr a csùcs felé haladva szinte kiszabadul az emberiség
a fbldrôl és a csillagok felé halad. Ugyanakkor a vilâghatalom tervezôi
nem tartjâk szùkségesnek - a nagy tomegek részére - az alapnevelést:
hogy a gyermekek megtanuljanak imi, olvasni, szâmolni, hanem csak

az a céljuk: a gépeket tudjâk kezelni, mert a modem szamolôgépek komputerek - révén nem kell fejtôrés ahhoz, hogy mennyi pl. 6x9.
Elkorcsositjâk a szellemet, nincs sziikség intelligenciâra, azt a maguk
népcsoportjénak kivânjâk biztositani.
Mindehhez hozzâsegîti ôket a pénz, aminek eredeti rendeltetése az
volt, hogy a primitiv cserekereskedelmet megkônnyîtse. Mert az idôk

kezdetén, ha valakinek volt néhâny hâziéllata- s abbôl feleslege volt csak csere formâjâban tudott olyan sziikségleti cikkhez jutni, amelybôl
a mâsik embemek feleslege volt és ugyanakkorannak pontosan arra a
cikkre volt sziiksége, amelyikbôl a mâsiknak volt feleslege. A pénz
megtette szolgâlatât, elôsegltette a târsadalom fejlôdését. Az ipari

fejlôdés kôvetkeztében azonban a pénz âtvette a vezetô, irânyltô
hatalmat. A pénz immâr vagyont jelent, amelynek birtokâban hatalomhoz jutliat annak tulajdonosa és céljait târsadaJomellenesen is
biztosîthatja. Tehât a pénznek megvâltoztatâsa is, mint âltalânos
értékmérônek a megvâltoztatâsa is, sziikséges.
Eljutottunk a Rômai Birodalom korâba, amely sziikségszerûen
ôsszeomlott, ahol „kenyeret és cirkuszt a népnek" jelszô uralkodott.
Néprétegek éheznek és egy jobb sportolô évi tôbb milliô dollâros
fizetést kaphat?
Ha a târsadalmat meg akaijuk menteni, akkor vissza kell témi

apâink, ôseink erkôlcséhez, amelyben a vezetôk kôzôtt nem akadtak a
kôzpénzt eltulajdonitô vezérek, amikor a târsadalmi béke kôzjôlétet
biztositott, s kl kell a târsadalombôl vetni azokat a személyeket, akik
felsôbbrendûségiik alapjân - titkos ôsszefogâssal - a kôz ellenségei,
azért, hogyjogtalan elônyôketbiztositsanak maguknak.
A Magyar Kongresszus ebben az évben is igazolta sziikséges
létét, szolgâlta nemzetunk képviseletét és érdekeit, igyekezett
magyarsâgunkat kûlfoldôn ôsszefogni és ôva inti a tâvol maradôkat:

ôsszefogâsban az erô és addig fogjâk meg egymâs kezét és dôntsenek
utôdaik sorsa felett, - amig nem késô!
A Magyar Kongresszus vezetôsége ez alkalommal is kôszônetét
fejezi ki mindazoknak a személyeknek kôzremûkôdéséért, akik elôadâsaikkal vagy akâr csak személyes részvételûkkel is - anyagiakkal
nem kiilônben - elôsegitették annak sikerét, tovâbbâ hirkôzlô
szerveinknek, a râdiô, televiziô és sajtô munkatârsainak és vezetôinek

âldozatot jelentô ônzetlen szolgâlatnkért, amellyel részesei voltak
Kongresszusunk sikerének.
1996 december havâban

Dr. Nàdas Gyula
a XXXVI. Kongresszus elnôke

A XXXVI. MAGYAR KONGRESSZUS

KERETÉBEN RENDEZETT

ULÉSEK ÉS ELÔADASSOROZATOK

A mérnôkôk talàlkozôja
AzÂrpâd Akadémia mérnôktudomânyi osztâlya 1996. november
30-ân, szombaton délelôtt tartotta iilését a Sheraton Cleveland City
Centre Hôtel termeiben.

November 29-én este elnokségi iilésre jôttek ôssze, majd
kôvetkezô nap egésznapos elôadâsokat rendeztek. Délben târsas
ebéden vettek részt

Dr. Bànkuti Géza oki.gm. (Holmes Beach, FL), a Magyar
Mérnôkôk és Epitészek Vilàgszôvetségének elnôke kéri a hallgatôsâg

figyelmét, mert ma is nagyon értékes elôadâsok hangzanak majd el.

Burgyàn Aladàr okl. vm. (Cleveland, Ohio):
BEKÔSZÛNTÔ
A XXXVI. Magyar Kongresszus sikeres megrendezéséért az

Ârpâd Akadémia mérnôktudomânyi osztâlya nevében kôszônetet
mondok dr. Nâdas Gyulânak és mindazoknak, akik nagy szakmai

felkésziiltséggel idôt és fâradsâgot nem klmélve, eljôttek kôzénk.

Ûrmôs Antal okl. gm. (Woodstock, Ont. Kanada), az Ârpâd
Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagja, mint a Magyar

Mérnôkôk és Épitészek Vilàgszôvetségének fotitkâra és pénztârosa,
meleg szeretettel kôszôntôtte a 26. Clevelandi Magyar Mérnôkôk

Talâlkozôjân résztvevô kartârsakat, kôztiik a megjelent v. Bânkuti
Gézât, a MMEV elnôkét, Hamvas Jôzsef ùgyvezetô elnôkôt, tovâbbâ
Burgyân Aladâr, Balogh Zoltàn, Fejér Pàl, vitéz Falk Viktor, Somogyi
Lél MMEV igazgaiô urakat.

Beszâmolôja végén Ûrmôs Antal, mint pénztâros, ismertette a
Vilâgszôvetség anyagi helyzetét s felhivta a tagok fïgyelmét a csekély
tagdij befizetésére.

V. Hamvas Jôzsef okl. vm. (Toronto, Ont. Kanada) ,,1100
esztendô! 40. évfordulô. Mùlt, jelen és jôvô. 110 éves kanadai
magyarsag" cimmel megtartotta komoly, alapos felkésziiltségrôl
tanùskodô elôadâsât.

Dr. Balogh Sàndor (East Greenbush, NY) „A negyediktérdimenziô a tudomânyokban és természetbôlcseletben" cimû elôadâsa
kôvetkezett, amelyet a hàlàs kôzônség nagy érdeklôdéssel kisért.
*

Dr. Fejér Pàl okl. gm. (Bloomfield Hills, Ml) „Beszâniol6
româniai, magyarorszâgi és svédorszégi utamrôl" cimmel érdekfeszitô
elôadést tartott.

Noël Péter (Edmonton, Alta., Kanada):
REPAYMENT METHOD FOR DECREASING
FINANCIAL DEBT

Basic Structure ofour Economy:
1./ Création of Goods and Services. Produced by scientists,
engineers, inventors, technicians and workers.

2./ Finance. To provide money for the création, by covering the
cost of developing and producing.

3./ Marketing. To provide the transfer of the goods and services
to the users, and retum the payment for the creators.
Proper balanced relation among these three is the basic condition
for a healthy economy. Any unbalance endangers the economy and
croates serions conséquences.

Any irrealistic spéculation of technical values, labor and com
pétition based demands are extremely harmfùl to the economy.
Monopolistic tendencies, not to create goods to efifect Invested
Interest in other products, can create irréversible damage to the
economy.

Extrême prices above realistic, honest retum values may provide
temporary multizero income, but decreases the volume of the sale,
closing out consumers need by shrinking the buying power of the
consumer.

Terms ofPrice = cost of production + profit

Profit = (Price — Cost) Volume. In healthy Economy it is +
Profit is veiy important factor, but not the goal. It can be increased
by increasing the volume, the price and decrease the cost, within a
logical and moral limit.
Price: Dépends upon the value of tlie goods and services provided
by the creators and by the need and buying capacity of the consumers.
Cost: Money value of the efforts invested by the creators, finan
ciers and marketers.

It is logically correct to decrease the cost, but without afifecting
beyond limit theoretical, physical, social rights and interest of the
participants. Automation beyond logical limits can seriously harm the
bare existence of the working force. By increasing the pressure on the

working force by decreasing their income, by deman^ng more pro
duction beyond logical morally controlled limitations is immoral and
stupid. In a healthy economy each participant must be actively enjoy a
larger retum, better working conditions related to be proportional to
his more effort.

In a well balanced economy the creators should actively participate on the production, finance and marketing effort. In retum of a
more marketable product, better service, the person responsible for it
should be entitled extra rewards for it. Sharing the duties and retums
is the moral basis of a healthy economy.

The extreme cases of some mthless, unmoral speculators as well

as some duty repulsing Unions, the economy is harmed, sometimes
irrevocably damaged.

Ruthless, spéculative, contolled only by the Stock Exchange manipulators as well as the socialistic principles, built upon the illogical
retums and such based "rights" are both crimes against humankind.
Both System bas created wars, terrors, human suSerings. The
socialistic tendency right now disappeared, at least temporarily. Unfortunately many of the capitalistic tendencies not leamed and still
trying to continue the economical enslavery of the world.
Socialism is proven wrong, but the still wrong direction of some
capitalistic trends are going to the wrong direction. The economical

misery of humankind logically trends towards some kind of social
révolution, may be more cruel than the communism.

What can be done? To prevent socialism, a morally balanced
social atmosphère is to be established, where the private retum cannot
be unlimited without taking into considération other people's interest,
on a common, morally based System.

Such System was in Hungary, called Kalàka. Around the beginning of the millennium, the Hungarian kings gave the uncultivated

lands into the hands of the people. They worked together, shared the
duties and the retums, keeping up their privateownership of the land.
The Personal ingenuity, dedication, hard work, some luck
provided extra leadership. But none of tlie leader had the right to
collect much more retums by harming the others. Their motto was
coopération, not compétition. A healthy compétition however built up
among the units.

The correct basic principle of a healthy, balanced economical
System is based upon definite duties and related retums of the parti
cipants. Ail of them must feel of being actual partner, coowner of the
Project. His or her input to the project be an active participation, by
sharing the input duties, but the retums must reflect a just honest
value also.

The retum should have a constant, basic value plus a % value of
the profit or loss of the production. Every person from the manage
ment to the simplest worker must participate in such retum. This
créâtes ownership feeling, which increases the productivity,
responsibility of each person, acting in the business. A commonly
owned coopératives controlled by the participating active partners are
practically undestmctible or even undamageable.
Presently, almost everywhere the balanced opération of the 3
pillar is controlled by the financier.

Presently almost ail business organizations are using some kind of
loaning method. It is perfectly correct, and il is the backbone of the
economy. But the driving mechanism, especially the repayment
calculation is not correct.

4./ Loans: To realize a product or a service needs financial investment, provided by the leader and taken by the borrower. This is the
loan. It is repayable with some cost, called interest to the leader. The
basic mathematical function of the time to be repayed is
S=f. (C+i)xt=n.p. where 1 is a total interest

S is the sum of repaying
C is the borrowed capital
t is the repayment time

=C+1

i is the interest %
n is the installment number

f is the mathematical fimction

p is the payment of the installment
5.1 Repayment methods.
5a./ One lump sum repayment any time of the repayment, but
before the time limit.

5b./ Repayment by installments. It has several methods. The
cost of the loan dépends upon the time fimction of the
repayment.

Dr. Berki Jôzsef okl. vm. „Technolôgia fejlesztés"
elôadâsa kôvetkezett.

Doreen B. Zudell: Bioengineering Initiative
LEWIS AIDS CLEVELAND CLINIC IN
HEARTPUMP DESIGN

Eighty percent of heart attack victims suffer irréversible damage
to the left ventricle, the part of the heart that does most of the
pumping.

Through a project with the Cleveland Clinic foundation, Lewis is
playing a key rôle in the design and development of a permanently
implantable artifîcial heart pump assist device that can save tens of
thousands of lives each year.
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Left to right: Joe Veres, Interdisciplinary Technology Office, and ClevelandClinic
personnel Dr. Léonard A. Golding and William A. Smilhdiscuss the artificial
heart pump assist device (pictured). (NASA Lewis NEWS)

Known as the Innovative Ventricular Assist System (IVAS), this
device will take the pumping rôle of the damaged ventricle of the
heart. The key part of the IVAS is a non-pulsatile (continuous flovv)
artificial heart blood pump with centrifiigal impeller blades, driven by
an electric motor. Lewis is part of a team, composed of industry and
academia, working with the Cleveland Clinic Foundation to make the
device a reality.

"The flow physics within compressors and pumps in aircraft
engines is in many ways similar to the flow physics within the blood
pump used in the artificial heart assist device," explained Joe Veres, a
member of the Interdisciplinary Technology Office who heads up
Lewis' efforts in the IVAS project.

Although the blood pump must address design issues that are
unique to the properties of blood, Veressaid many of the fluid dynamic
design considérations leamed from the aerospace industry can be
applied directly to the design of the blood pump.
"The blood pumps is a turbomachine System, like a gas turbine

engine, where good System performance can only be achieved by the
proper interdisciplinary interaction between its components," Veres
said.

Veres' research is focused on applying existing turbomachinery
flow codes used in aerospace applications to the design of the blood
pump. The Cleveland Clinic Foundation has created a computer flow
simulation of the prototype centrifugal pump, using a code written by

Veres. The pump code, originally written by Veres to design and
analyze pumps for rocket engines, was modified to include the fluid
properties of blood.

"The comparison of the test data for the flow model was very
encouraging," Veres said. The flow modeling effort is aimed at
improving the efficiency and System performance of the current IVAS
prototype pump. Other Lewis flow modeling codes, including three-

dimensional Navier-Stokes, will be used in the design process.
With an improved understanding of the flow phenomena within
the prototype pump, Veres and Cleveland Clinic personnel will
incorporate design changes that should improve the efficiency of the
pump System in each subséquent prototype.

"The use of Lewis flow modeling codes during the design and
development process will resuit in improved pump System
performance and reduced design cycle time," Veres said.
Although the prototype is currently being developed in the laboratory using a water/glycerin mixture as the surrogate fluid so simulate

hlood, Veres is confident that one day the fiilly developed pump will be
implanted into humans. He anticipâtes that the Lewis/Cleveland Clinic
IVAS Project will span 3-5 years.
"The use of NASA turbomachinery codes for the design of the
IVS heart pump is just one example of teclmology transfer to the nonaerospace community that will improve U.S. économie competitiveness and also save lives," Veres said.
by Doreen B. Zudell
Note: Veres Jôzsef a Magyar Târsasâg értékes tagja, aki ezzel a
projecttel az emberiség egyik legnagyobb problémàjàt kivànja
megoldani, ami magyarsâgunk részérôl ismét egy hozzâjârulâs a vilâg
egészségûgyi szolgàlatànak elôrehaladàsàhoz. Felbecsillhetetlen
értékû munka.
+

KITUNTETÉS
dr. Pungor Ernô akadémikusnak, az Ârpâd Akadémia rendes tagjânak, Herzog ùr, a német âllam elnôke, a tudomâny és technolôgia
fejlesztésében valô kôzôs munkâért, valamint a magyarorszâgi kutatâsfejlesztésért, a németnagykeresztet adomânyozta.
Ugyancsak ôrômmel Jelenthetjiik, hogy a fent emlitett kituntetés
mellé Chirac ùr, francia kôztârsasâgi elnôk, a francia-magyar tudomânyos kapcsolatok fejlesztésében végzett munkâjâért Pungor Ernô

akadémikust a Nemzeti Érdennend Tiszti Keresztjével tuntette ki.
Gratulâlunk a kivâlô eredményekhez, és kéijiik a jô Istent, adjon
erôt, egészséget tovâbbi munkâjâhoz, hogy még sokâig dolgozhasson, s
erôsitse Magyarorszâg tudomânyos nemzetkôzi kapcsolatait.
Az elôadàsok nagyon értékesek voltak, sajnos tôbben nem kiildték
be ôket, s igy nem tudtuk a Krônikàban lehozni. Ismételten kérunk
minden elôadôt, hogy elôadàsàt annak elmondâsa utàn kôzvetlen
legyen szives leadni, hogy ezzel elkeriiljiik a nehézségeket.

liiLi
Dr. HasznosMiklôs orszàggyûlési képviselô beszédet monda SzabadMagyar Ùjsàgirôk
Szôvetsége kôzgyûlésén. Balràljobbra: Soôs Jôzseflapszerkesztô, a Szôvetségfotitkàra, fr.
Kiss G. Barnabàs OFM, a detroiti magyar egyhàzkôzség plébànosa, a Szôvetség elnôke, dr.
Hasznos Miklôs, a Szôvetség alelnôke és Bessenyey Làszlô, a torontoi Magyar Elet
szerkesztôje, a Szôvetség alelnôke. (Soôs Jôzsef).

Fr. Kiss G.Barnabàs, OFM (Détroit,, MI), a SzabadMagyar Ùjsàgirôk Szôvetségének
elnôke, Soôs Jôzsefpénztàros (Baltimore, MD) beszàmolôjàt mondja. (Somogyi F. Lél)

A Szabad Magyar Ûjsàgirôk
Szôvetségének iilése
A XXXVI. Magyar Talâikozô programjâban a SZMUSZ megtar-

totta évi rendes kôzgyûlését. Az idei megbeszélést Soôs Jôzsef
(Baltimore, MD) beszâmolôja inditotta el. Elsôként felolvasta Stirling
Gyôrgy elnôk levelét, amelyet a SZMUSZ tagjaihoz intézett. Ebben a
levélben lemondésàt jelenti be, mivel Magyarorszâgra kôltôzik, életének alakulâsa miatt. Elkôszônt a Szôvetség tagjaitôl, de tovâbbi egyiittmûkôdést és segitséget igért. Lemondâsa nemjelent teljes visszavonu-

lâst a kôziigyektôl. Bizunk benne, hogy otthonrôl tovâbbra is kuzd és
harcol kôzôs ûgyeinkért. Kôszônet bâter hangjâért és biztatô irâsaiért,
cikkeiért, minden munkâjâért. A kôzgyûlés, a két volt elnôknek (a
Szôvetség alapitôi): - Flôriân Tibor és Stirling Gyôrgy -, "tiszteletbeli
elnôk" cimet adomânyozta.

A kôvetkezôkben Soôs Jôzsef fotitkâr kihirdette az elmùlt évben
meghirdetett irodalmi pâlyâzat eredményeit. A Szôvetség az 1956-os
szabadsâgharc 40. évfordulôja alkalmâbôl a pâlyâzati felhivâsra 23
pâlyamûvet kapott. A birâlôbizottsâg tagjai nehéz feladatot kaptak,
hiszen kivâlô irâsok, tanulmânyok, emlékezések érkeztek be. A pâlyâzatok és pâlyâzôk a kôvetkezôk: I. dij. "Vaddisznôk tôrték a tôrôkbùzât!" - Dancs Rôzsa (Kanada); II. dij (megosztva). "40 éwel
ezelôtt" - Benkô Istvàn (USA) és "Menekiilés a Vasfuggôny môgul" Soôs Jôzsef (USA); III. dij (megosztva). "Ungvâr, 1956" - Fodor
Istvàn (USA) és "Megtalâlt forradalom" - Harangozô Judit (Kanada).
A birâlôbizottsâg tovâbbi ôt pâlyâzatot dicséretben részesitett. Szivbôl
gratulâlunk a nyerteseknek.

A fotitkâr bezâmolôjâban javasolta, hogy fogalmazzuk ùjra a
SZMUSZ alapszabâlyait. Ugyanakkor bejelentette, hogy Stirling
Gyôrgy lemondâsakor felkérte fr. Kiss G. Barnabâs ferences atyât
(Détroit, MI), hogy ideiglenesen - a tagok szavazâsâig - vâllalja az
elnôki tisztséget. A fotitkâr hangsùlyozta, hogy ùj tagokat kell toborozni a SZMUSZ munkâjânak tâmogatâsâra. Ezt kôvetôen felkérte
Barnabâs atyât, hogy kôszôntse a megjelenteket, akik szép szâmmal
vettek részt a gyûlésen.

Az ùj elnôk, Barnabâs atya iidvôzôlte a résztvevôket és rôviden
vâzolta a mai magyar helyzetet. Szeptemberi és oktôberi személyes

tapasztalatai alapjân megâllapitotta, hogy mennyire szùkséges a sajtô
és hirkôzlés ûgye. Szomorùan vetette kôzbe, hogy érti és érzi a Katolikus Magyarok Vasâmapjânak hiânnyât, amit Ligeti Angélus atyâval
majdnem 10 éven keresztul szerkesztett és teijesztett. Szôlt a meglevô
magyar kiadvânyokrôl is, amelyek kisebb nagyobb sikerrei még mûkodnek, élnek..., de sajnos nem nagy âtutô erôvel és sikerrei. Sziikséges lenne egy talâlkozô vagy kôzôs gyûlés azokkal, akik ma szerkesztik, teijesztik és kézben tartjâk a magyar lapokat. Ennek sok-sok aka-

dâlya van, p)edig jô lenne megérteni, hogy egységben a hatalom, az
erô, az eredmény.

Ezutân rôiden emiékezett magyarségunk 1100. és kereszténységunk 1000. évfordulôjâra, valamint a dicsô 1956-os magyar forradalom 40. évfordulôjâra. A kôzgyûlés ideje nem engedte meg a hosszabb
méltatâst, de egyébként is a Magyar Talâlkozô mindezen évfordulôk

jegyében tôrtént. Jobbnâl jobb elôadâsok és megemlékezések hangzottak el a Talâlkozô alatt. A kôzgyûlés elnôke hangsùlyozta:
"Magyamak lenni - erkôlcsi lendûlet. Magyamak lenni - hit. Hit a
magyarsâg hivatâsâban. Hit abban, hogy az Isten akar velunk valamit,
és hogy a magyarsâg képes megvalôsitani ezt az isteni feladatot.

Magyamak lenni - szeretet, egyûttérzés, âtfogâs, âtôlelése mindannak,
ami magyar; a magyar fôldnek, utolsô talpalatnyi rôgének, a magyar
tôrténelemnek, minden mozzanatâval, a magyar embemek, népnek.
Magyamak lenni - cselekvés, a hit és a szeretet cselekedete. Tenni
kényelem és ônérdek ellenére is, amit a lelkiismeret, amit az Isten és
amit Szent Istvân megkivân. Kiizdeni mindazért, ami magyar..."
A kôzgyûlés elsô hozzâszôlôja dr. Hasznos Miklôs orszâggyûlési
képviselô volt (Budapest), aki egyùttal a Szôvetség egyik alelnôke is.
Lendûletes hozzâszôlâsâban reményeinkrôl, ôsszefogâsunk fontossâgârôl beszélt. A majdani magyarorszâgi vâlasztâsok elôkészitését szolgâlô "ellenzék" vagy mâs szôval, nemzeti vonal, nemzeti egység életbevâgô szerepérôl szôlt. Kézbeadta a jelenlevôknek a "Magyar
Nemzet" azon cikkét, amelyben a Kereszténydemokrata Néppârt programnyilatkozatât kôzôlték (1996. november 9.) "Politikai és gazdasâgpolitikai fordulat és ùjrakezdés" cimmel. A képviselô ugyancsak szôlt
a nemzeti érdekrôl és az alapszerzôdésekrôl, majd tartalmas hozzâszôlâsât Reményik Sândor; "Mint Jôb" cimû versével zârta.

A gyûlés - amelyen résztvett Bessenyei Lâszlô, a Szôvetség
kanadai alelnôke is -, a szép szàmmal megjelent tagok és érdeklôdôk
ôszinte, magyar hazânkért aggôdô hozzàszôlàsaival folytatôdott.

Aggôdô sôhaj: Baj van! Nincs megoldàs! -, valantint pozitiv és
konkrét javaslat hangzott el valamennyiunk tovâbbi munkâjâhoz.
Feladataink meghatârozésa és a nemzettudatâpolâsa sùlyos felelôssége
mindannyiunknak, amit a SZMUSZ is tâmogat és sokban segit. A
vilâg minden pontjân élô magyarok, fôleg otthonrôl érkezettek hasznos
és praktikus hozzâszôlàsaikkal tették érdekessé és tartalmassâ a kôzgyûlést. A nemzeti sajtô fontossâga mellett az informâciôs lânc kialakitâsâig, a hatârainkon tùl élôk sorsâig szô volt sok mindenrôl.

Lassan Gyôrgy (Los Angeles) és nt. Fodor Dénes (Los Angeles)
beszâmolt az ùjonnan felâllltott 1956-os emlékmûrôl. Budapesten
végre készen âll az 1956-os szabadsàgharc monumentâlis emléke, de

még anyagi segîtségre lenne szukség, hogy a tervezett munkadîjakat
kifizethessék.

A kôzgyûlés màsik hozzâszôlôja NândorIstvân volt Budapestrôl.
A KAPU fômunkatârsaként vett részt a Magyar Talâlkozôn. Irâsban is
âtadta hozzâszôlâsât, amit valôszinûleg a Talâlkozô utân kiadandô
Krônikàban kôzôlnek, ha a szerkesztô ûgy dont. A fômunkatârs igy
nyilatkozott: "A lap egyik célja, hogy tâmogassa a hatâron kiviili ma
gyar kultùrât, fbleg a fiatalokat. ... Brâdy Zoltânnak, a KAPU foszerkesztôjének az a célja és a terve, hogy kialakit egy olyan ùjsâgot,

amelybôl az olvasôk megtudjâk, hogy élnek otthon és vâlasztott hazâjukban a magyarok. ... Most mâr megvalôsithatô egy olyan napilap,
amely a trianoni hatârok elôtti egyetemes magyarsâgnak szôlna. ...
Szeretnénk olyan forrôdrôtos kapcsolatot kialakitani ktilhoni magyar

szerkesztôségekkel, mely révén kôlcsônôsségi alapon egyiittmûkôdnének a KAPU-val, és igy kialakulhat egy olyan ùjsâg, amibôl a vilâg
magyarsâga pluralista alapon megtudhatja egymâs bajait, ôrômeit és
hireit".

Zârâsként ismét az elnôklô Bamabâs atya szôlt, azaz a kôzgyûlés
ûzenetét egy vers szavaival foglalta ôssze. Az erdélyi ferences kôltô,
Papp Asztrik: "A hegyek iizenete" cimû verse méltô zârôszô volt a
sikeres kôzgyûléshez. A magyar Hiszekegy elmondâsâval erôsitettiik
meg kôzôs hitiinket és feladatainkat.

A Magyar Sajtô Napja
A SZABADMAGYAR

ÛJSÂGÎRÔK SZÔVETSÉGÉNEK FELHIVÀSA
A Szabad Magyar Ujsâgirôk Szôvetsége évrôl évre nyilatkozatot
bocsât ki mârcius 15 alkalmàval, megemlékezve a Magyar Sajtô
Napjârôl, kôszôntve azt. Mint Jôl tudjuk, 149 éwel ezelôtt ezen a

napon szuletett meg hazânkban a sajtôszabadsâg és szinte egyértelmû,
hogy akkor tartjuk a magyar sajtô napjât. 1848-ban a cenzùra eltôrlé-

sével és a sajtôszabadsâg kihirdetésével kezdôdôtt a nemzeti ùjjâsziiletés, és errôl emlékezni ma is idôszerû.

A korâbbi felhivâsok minden évben felidézték a negyvennyolcas
forradalom tôrténelmi vivmânyait és emiékeztettek a sajtôszabadsâg

hiânyâra. Évrôl évre leirtuk, hogy hazânkban nincs a hatalomtôl
fuggetlen szabad sajtô, mert a pârt ellenôrzés alatt tartotta a

nyomdâkat és a szerkesztôk âllami alkalmazottak voltak. Az igazsâgot
az ujsâgirôk csak nagy kockâzatok ârân irhattâk meg az ùn. szamizdat
kiadvânyokban.

1989 ôta azonban nagy vâltozâs âllt be. Olyan vâltozâs, amirôl
senki sem âlmodott az 1956-os szabadsâgharc ôta. A sajtô szabad lett,
az oroszok kivonultak hazânkbôl, a kommunizmus megbukott, ellenzéki pârtok alakultak stb. Alig lehet felsorolni a sok pozitiv vonâst.
Sok minden elindult a megvalôsulâs ùtjân. Aztân minden mâsként
alakult, mint ahogy vârtuk...

Az 1848-as és 1956-os fiatalok utôdaiként kôtelességiink ùjra a
hazai és az emigrâciôs sajtô munkâjâra felluvni a figyelmet. Az ùnnepi
megemlékezések és szép szônoklatok mellett tények is sziikségesek. A
magyar vâltozâsok idején, azaz 1989-ben megfogalmazott "Mit kivàn a
magyar nemzet?" pontjait jô lenne ùjra megisméteini és megtenni
mindent azért, hogy meg is valôsuljanak a "kivânsâgok".
Szabad, fuggetlen, demokratikus Magyarorszâgot!
— Olyan orszâgot, ahol valôdi népképviselet uralkodik, ahol
tisztâk a vâlasztâsok és igazân mindenki kôtelességének tartja, hogy az
orszâg és ônmaga érdekében elmegy szavazni.

— Olyan orszâgot, ahol az emberi jogok érdek nélkùl érvényesulnek.

— Olyan orszagot, ahol a szôlâs-, a sajtô-, a lelkiismereti és az
oktatâsi szabadsâg mindig érvényesiil.
— Olyan orszagot, ahol megadjâk mindenkinek az emberhez
méltô élet alapfeltételeit, ahol nincsenek kivâltsâgos egyének és
csoportok.

— Olyan orszzégot, ahol ésszerû a gazdâlkodâs, ahol nem nyomorba dôntik a lakossâgot, hanem az életszinvonalat felemelik.
— Olyan orszàgot, amelyben fellépnek a kisebbségben élô magyarok érdekëben, akiket leszakltottak a nemzettestrôl.

— Olyan orszagot, ahol a tôrténelmet nem hamisitjâk, ahol
magyar lehet a magyar.
— Olyan orszagot, ahol a nemzetl ônbecsûlés és hazaszeretet
megélhetô és kimondhatô.

Mindezeket a hazai vagy emigrâns sajtô tâmogatja. Az épltô
kritika és a helyesre nevelés szempontjai, valamint az arany kôzépùt
vezesse a sajtô minden munkatârsât. Az otthoni és az itteni sajtô
szolgâlja végre a magyar ugyet! A vilâgban tapasztalhatô szennnyâradat, Isten-, egyhâz-, haza- és népellenes irâsok, cikkek, sajtôtermékek helyét végre foglalja el a keresztény nemzeti szellemû sajtô! A

Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetsége minden ilyen irânyû kezdeményezést és munkât szivesen tâmogat.
A Magyar Sajtô Napja tehât kôtelez benniinket. Legyen magyar
tavasz, legyen az idei ûnnep ûzenet és alakitsa kôzôs jôvônket!
1997. mârcius 15.

fr. Kiss G. Barnabàs ojtn
elnôk

Széchényi August (Bées):

Kl KELL MÀSZNIA PÔCEGÔDÔRBÔL!
Rômai jog és jogâllam nélkûl nincsen kicsâmcsogés!

1./ gr. Teleki Pàl halâlâval megszûnt Magyarorszâgon a jogâllam
és mind a mai napig nom âllott vissza! Vissza kell témûnk az 1940-es

gyôkerekhez, ha az âllampolgâri jogrendet és a jogâllamot vissza
kivânjuk âllitani!

2./ A kormânyzôsâgbôl nemesi fejedelemség legyen, 5 évenkénti
ôssznépi vâlasztâssal. Hogy "nemzetes ùr" (fdnemes), illetve "tekintetes ùr" (nemes) legyen az orszâgban a fokoldus! (népszavazâssal!)
37 Az 1940-es évi orszâggyûlési vâlasztâsi tôrvény âlljon vissza,
azzal a kiilônbséggel, hogy minden nagykorù âllampolgâr vâlaszthat,
vâlaszthatô.

47 A Felsôhâz, mint politikamenles szerv, ugyanazon idô tôrvényei szerim âlljon vissza, de mint érdekképviseleti kôzpont - a bevett
vallâsfelekezetek, a szakszervezetek, érdekképviseletek, Tudomânyos
Akadémia, OMGE és minden hitbizomâny 1-1 képviselôjével. A kormânyzô 50 tagot jelôlhetett. A fejedelem csak 20-at jelôlhessen.
57 A fejedelmi jogkôr a kormânyzôé maradjon. (Ez kiindulâsi
pont.)

6.1 Az 1940-es évek ôta eltelt idô "ex lex", az^z tôrvényen kiviili
âllapot. Minden azôta keletkezett tôrvény vagy rendelet feliilvizsgâlhatô!

7./ Teljes pénziigyi ùjjâszervezés sziikséges. A nép dôntse el nép
szavazâssal, mit vâllal el a Kâdâr-féle adôssâgokbôl, mit fogad el a
tôrtént privatizâciôkbôl, mit nem!

8./ A hibâzôk felelôsségre vonâsa, sikerdijak és végkielégitések
megsziintetése! Ezek diszkriminâciôk a kôznép felé!
9./ Reprivatizâciô! Régi ôsszeàllitàsom szerint az àllam megterhelése nélkiil: Az 1945/600-as fôldreformrendeletet elfogadjuk azzal,
hogy ami "szocializâlva lett" - azaz magânkézbe juttatva -, azt el
fogadjuk, ha abban van és maradt, - de minden ezenkiviili, illetve
kommunizâlt vagyon visszajâr a régi tulajdonosnak. Az azôta tôrtént
foldmozgâsok mind érvénytelenek. A kârtéritési jegyekkel egyiitt. Az
ôsi parasztsâg elsôként kapja vissza foldjeit, a nagytizemeknél - élet-

képes ùj formélum meghagyâsa mellett - a juttatott parasztsâg kapja
vissza fbldjeit. Egyenlôre ôles kiméréssel, mint 1945-ben.

10./ A fôispân, alispân, szolgabirô, és kôzségi birô intézményei
visszaàllîtandôk. Sok évszazadosan bevâltak. Polgârmester csak 3 ezer

lakoson felùl lehessen. A birô helybeli môdos gazda vâlasztâssal.

11./ A kôzségi ônkormânyzatot a képviselôtestulet vezeti a
birôval. Ônâllô adôt, az aranykoronâk utân, ônmaga szavaz, és
iizlethelyiségek utân étalânyban. Anyagilag ônfenntartôk! (Fôldadô)

12./ Vârosiakbôl épùljôn fel a rendôrség. Falusiakbôl a csendôrség. Kûlônben rend az orszâgban sosem lesz. A modem csendôrség a
megmaradt osztrâk minta szerint alakitandô!

13./ Az orszâgot âtfogô HANGYA szôvetkezet ismét felâllitandô —
az agrârollô megfékezésére —, mint vâsârlô és értékesitô szôvetkezet, a spekulâciôk és ârùhajszâk megfékezésére -, a vârosok olcsô ellâtâsâra, a parasztsâg szolgàlatàban! Magâncég legyen, nem âllami!
14./ Angliâban môd van arra, hogy a magântulajdon 100 évben
rôgzitôdjék. Igy épitették fel a Szuez-csatomât 99 év hasznâlatra.
Lakâsok vâsârolhatôk ott 99 esztendôre, utâna visszakapja a régi

tulajdonos. Az ipar, kereskedelem és hâzvagyon emigy jutna vissza a
jogfolytonos tulajdonâba, - ami nélkiil jogâllam nincsen! Ha egy 5
milliôs lakâsért 500.000 Ft-ot fizettek, azonos âridôben -, az ùj vevô

10 évig ingyen hasznâlhatja nevezett lakâst, utâna visszatér dz az
eredeti tulajdonoshoz. —Igy jogâllam visszaâllâsa lehetséges az âllam
kifingatâsa nélkiil! Ez minden âgra vonatkozik a nagybirtokokat
kivéve.

15./ Nagybirtoknâl szôlô avagy gyumôlcsôs kiosztottsâga esetében
azonos legyen az elbirâlâs a tôrtént befektetések szerint. Igazolt
értékes befektetések 5-tôl 10 évig hasznâlatban letudhatôk.

16./ Ki kell lépni a "globalizâciôbôl". Mezôgazdasâgi orszâg
vagyunk évi 600-500 mm/cm csapadékkal. Nem lehetiink versenyképesek a gyéren lakott tengerentùli dômping-ârùkkal, sem pedig
Nyugat-Eurôpâval, ahol 1200-1000 mm/cm csapadék hull. Az orszâg
ônellâtâsâra kell termelniink iparban és mezôgazdasâgban! Csak a

fôlôsleg exportâlhatô! Amit ônmagunk tudunk elôâllitani, azt védôvâmokkal védeni kell.

17./ 300 milliô pânszlâv és 100 milliô pângermân expanziv népek
kôzt idétlenkediink. Egyik félhez sem csatlakozhatunk, ha azok eljô-

vendô iitkôzésében ûjra pusztulni nem akarunk. Lengyel-szlovâk-

român-magyar-horvât-szerb és albân semleges ôvezet lenne a cél, hogy
nevezett kettô potenciâlis ellenfelet szétvâlasszuk, ùgy, ahogyan ezt

évszâzadokon keresztûl tettûk az Ârpâdok idejében: a gôrôg-bizanci és
német-rômai csészârsâgok utkôzései idejében, pâpai segédlettel, a béke
érdekében! Semlegesség az éltetô parancs. A svâjci és osztrâk
semlegességhez viszonossâgban.

18./A munkàhoz valô Jog alkotmànyos fôgzitése! Amit meglevô
munkâskéz érdemlegesen és minôségben elvégezni tud, azt gépekkel
és mérgekkel nem helyettesfthetjuk. A gépek az embert szolgâljâk,
kulônben Brazllia leszunk: 20% iparmâgnâssal és 80% fôlôsleges
néppel! Amennyivel a kézi erôvel drâgâbb a termelés, azt minôséggel
és méregmentességgel kell kiegyenlitenunk!

19./ Megszûntetendô a tomegàllattenyésztés, az âllatkombinàtok,
amelyek csak antibiotikumokkal és esztrogénekkel mûkôdhetnek és a

természetet pusztitjâk, a talajvizzel egytitt! Az âllattenyésztés a
parasztsâgjoga! A magyar paraszt mindig is a "jôszâg"-bôl élt, kevés
sûlevényes fôlddel, csak jôszéggal tudott megélni.
20./ A részes munkânak, a gépek kikapcsolâsaval, adômentesnek
kell lennie. A konvenciôs rendszerû természetbérezés visszaâllitandô

és szintén adômentesnek kell lennie. Éves szerzôdések esetében

viszont "tb"-biztositâst kell adniok. Ezzel lehet a mezôgazdasâgot
tâmogatni és vidéken éves vagy idôleges munkât adni ùgy, hogy a téli
âllattartâsra a népek a sziikséges takarmânyt a nyâron megkereshessék.

21./ A 200 HA-on felUli ôsszefliggô magântulajdon vadàszati joggal bfijon. A vadâszbérleteket elsôsorban a vidéken élô, helyi polgârok
kapjâk - vadvédelmi kôtelezettséggel.
22./ Az erdôket szétparcellâzni nem lehet. Minden mâsra nem
alkalmas teriilet felerdôsitendô, hiszen kulônben 50 év mùltàval nem

lesz tiizelônk. A kommunizàlt erdôk rephvatizâciôja életkérdés!
12.1 Szélkerekekkel annyi âramot fejleszthetunk az orszâgban,
amennyit akarunk és tôkével birunk! Napos orszâg révén a napenergia
hasznâlatât szorgalmazni és tâmogatni kell. A bùbos kemencéket,
amelyek vidéken szalma, tôrek, pelyva, dudva, sas, nâd és gallyfa felhasznâlâsâval - ingyen - egészséges meleget adtak, àllitsuk fel ùjra,
hogy valutât spôroljunk!

24./ A régi kévekôtôs és marokrakô aratôgépeket valamikor is 2
16 elhùzta és szép tiszta munkâval viaszos érésben arattak.
Keresztekben 2 liétig szâradt a termény. Azutân tôrtént a szérùcséplés,
ahol egyben maradt a szalma és tôrek, pelyva, mint takarmâny! Mivel
a viaszos érésben vâgott szalma is takarmâny értékû. Ma eldobjâk. Az
igy csépelt bùza és egyéb termény szines, vôrôs, élô, sikér és vitammtartalmù, azonkiviil megfér a paraszt padlàsân! Egy-két forgatâst
kivân csak. A paraszt meg akkor értékesiti, amikor ara van. UJra be
kell àllitani a régi cséplôgépeket. Ha ezt meg nem tessziik, kiirtjuk a
parasztsâgot és elvessziik ônâllôsâgât.

25./ A tôrvényhozâst, kormânyzâst és birôi jogkôrt szét kell
vâlasztani! A Kôzigazgatâsi Birôsâgot visszaâllitani! Az alkotmânybirôsâgot tôrôlni kell, mivel iitkôzik a legfelsôbb birôsâg hatâskôreivel.
26./ Amit alsô szervezet helyben el képes végezni, abba az âllam
be ne avatkozzon. Az âllam csak azt végezze, amire a "decentralizâciô" nem képes! Az âllam az egyének szolgâja!

P. Kiss G. Barnabàs OFM (Détroit):

SZEMBENAZ ÀRRAL...

(Màrton Aron jubileumi év Erdélyben)
Mârton Âron sziiletésének 100. évfordulôjân, 1996-ban hârom
kiemelkedô esemény keretében uimepelték a nagy erdélyi magyar

pùspôk jubileumât. Az iinnepi évet megnyitô szentmise pûspôkké
szentelésének helyén és évfordulôjânak napjân Kolozsvârott volt.
Mielôtt errôl szôlnék, illik néhâny életrajzi adattalfelidézni a mùltat.

1896. augusztus 28-ân sziiletett Csikszentdomokoson, szûlei:
Màrton Àgoston és Kurkô Julianna. 1915-ben Gyulafehérvâron érettségizik. 1915-1918, katona a fronton, ahol hâromszor sebesiil meg.

1920-ban teolôgiai felvételt nyer. 1924. jùlius 5-én pappâ szenteli grôf
Mailâth Gusztâv Kàroly erdélyi pùspôk. 1930-ig kâplân, hittanâr.
Ugyancsak ettôl az évtôl irodista a pùspôkségen. 1936-t61 kolozsvâri
megbizott plébânos, majd 1937-ben cimzetes kanonok lesz. 1938-ban

Kolozsvâr plébânosa. 1938. december 24-én XI. Pins pâpa erdélyi
pûspôkké nevezi ki. 1939. februâr 12-én szentelik a kolozsvâri Szent
Mihâly templomban pôspôkké.

A kolozsvâri megemlékezô szentmise ûzenetét a kôvetkezôkben

foglalnàm ôssze: Mârton Âron életùtja olyan eszmény minden magyar
és nem magyar, keresztény és nem keresztény szàmâra, amelyet ha
elfogadnank, boldogabb lerme az emberi élet, s Istennek kedve telne

betme. Sajnos, napjainkban szivesen tekintik az egyhâzat egy vilâgméretû kultùrkôzôsségnek. Mi, Mârton Àron emléke nyomân idézzûk
emlékezetunkbe, hogy az egyhâz elsôsorban Isten népe, és mint Isten
népe lesz minden emberi elôrehaladâsnak és kultùrânak forrâsa.

Ugyancsak elhangzott az is, hogy Mârton Âron puspôk irâsaibôl ma is
tiikrôzôdik az ô emberszemlélete. Testvérként kell tekintenunk minden

embert, ha mâs is a vallâsa, mâs a nyelve és a kultùrâja. Mind tudjuk,
viszontagsâgos idôben élt mindenki szâmâra ùtmutatâst jelentô életet.

Mârton Âron, Erdély puspoke sohasem volt kedves személyiség a
kommunistâk elôtt. 1948-ban a român kormâny a kultusztôrvény
értelmében kôtelezte a katolikus pùspôkôket, hogy az egyhâzjog
alapelveinek megfelelô tervezetet adjanak be a kultuszminisztemek.

Ez 1948. oktôber 28-ân megtôrtént. A kormâny azt gondolta, hogy az
irâst majd kulônbôzô manipulâciôkkai megvâltoztatjâk, és ez a
tervezet lesz az alapja a nemzeti egyhâz felâllftâsânak. Mârton Àron
észrevette a cselt, és félreérthetetlenul hitet vallott Rôma mellett. Bâtor

kiâllâsâval a kommunistâk dûhét magâra vonta. A sajtôban a

kôzvéleményt Mârton Âron puspôk ellen hangoltâk, ô azonban 1949
tavaszân mégis elindult, hogy bérmâljon és hiveit lâtogassa. Ô is tudta,
hivei is érezték, hogy bùcsùzni jôtt. A rendszer tilalmakkal gâtolta

pâsztori ùtjât. îgy a kommunistâk megalâzva érezték magukat a
puspôk irânti lelkesedés ôriâsi mértékén. A sajtôban tâmadtâk, de nem
mertek hozzânyùlni, mert a hivei vigyâztak râ. A kôrutak sorân Âron

puspôk nyiltan beszélt azokrôl a nehézségekrôl, amelyekkel
lehetetlenné akartâk tenni a zarândoklatokat, bérmautakat. Megdicsérte hiveinek buzgôsâgât és hitét, s kijelentette, hogy a
katolikusoknak nincsen mâs ôhaja, mint az, hogy az orszâg
alkotmânya âltal biztositott vallâsszabadsâg keretében ôseik hitét
gyakoroljâk. 1949. Jùnius 21-én csellel letartôztatjâk. Néhâny nappai
késôbb igy ir rôla a vatikâni napilap (Osservatore Romano, 1949.
jùlius 1.): "Nem hihetô, hogy az erôszakossâg ùj volt szâmâra... A
csiksomlyôi diadalùt utân kôvetkezett a Kâlvâria. Sorsa még
titokzatosabb, még homâlyosabb a kôzvélemény elôtt, mint a szintén

bebôrtônzôtt Mindszenty primâsé... Âron puspôk fehér lovân bevonult
mâr a székely nép legendâiba. Teste a szeretett székely foldé, lelke
Istené, szive Rômâé."

1955. januâr 3-ân felfàiggesztik bôrtônbûntetését, és mârcius 24-én
tér vissza Gyulafehérvârra. Folytatja fopapi munkâjât. Komolyan vette

jelmondatât, amelyet a katonâbôl lett piispoktôl, Szent Mârtontôl vett:
"Uram, ha még sziikséges vagyok népemnek, mem utasitom vissza a

munkàt". Fôpâsztori életének mozgatôja az imâdsâg ésa lelki élet volt.
Csîksomlyôn îgy buzdit; "Imàk tômôr hangja, bûnbànati zsoltârok
panaszos daliama, a Mâria-énekek ûde csengése szàll és kôveti a

szélben a lengô lobogôkat". —Tudjuk, hogy nincsen rendezett emberi
élet, ha nem igazodik az Istentôl adott rendhez. Ezért vàlasztottuk a
téveteg emberi elme talâlmânyai helyett az isteni bôlcsesség biztos

ûtjàt". Itt emlitem még meg, hogy az 1946. mâjus 7-i pârizsi dôntés
alapjân Erdély hârom milliô magyaija ùjra român uralom alâ keriil.
Az igazsâgos és tartôs béke egylk feltételét igy fogalmazza meg: "Az
erkôlcsi elvekre épûlt ûj rendben nincs helye a nemzeti kisebbségek

nyilt vagy rejtett iildôzésének, kulturâlis vagy nyelvi sajàtossâgai
elnyomàsânak, gazdasâgi képességUk akadàlyozàsànak, természetes
szaporodâsi képességiik csôkkentésének... Nem vàllalhatjuk tôbbé ezt
az igazsàgtalan és megalâzô helyzetet. Éskérjûk: ne kényszeritsék ezt
rânk azok sem, akik a sorsunk feletti dôntés jogàt maguknak tartjâk

fônn -Hallgathatott-e Mârton Âron, amikor lâtta, hogy népe és hîvei
elvéreznek? A vértanù nép pûspôke vâllalkozott arra, hogy szôt emel,
és tiltakozott az embertelen bânâsmôd ellen. Groza miniszterelnôkhôz

levelet intézett és nyolc pontban foglalta ôssze a "sérelmeket": ' a
magyarsàg helyzetével és hangulatàval tisztàban vagyok. Èrintkezem
a magyar târsadalom minden rétegével, ismerem a falu helyzetét
éppenùgy, mint a vârosokét; az értelmiség gondolkodâsât éppûgy,
mint a munkâssâgét. Isten magyarnak teremtett, s természetesen

fajtestvéreim sorsa és sorsânak alakulàsa irànt nem lehetek
kôzômbôs... A românfennhatôsâg alatt élô magyarsàg helyzete nem

felel meg azoknak a nagy erkôlcsi kôvetelményeknek, amelyeket az
Egyesiilt Nemzetek alapokmànya a békés egyiittélés rendezôelveiként
megjelôlt. È ha a nemzetek kôzôtti békét ôszintén akarjuk elômozditani, ùgy gondolom, a kibontakozàs ûtjàt ebben az irànyban kell
keresniink".

Kôzben folytatta, azaz ùjbôl elkezdte a régen félbeszakadt bérmâlâsokat. Beszédei, amelyek tisztân evangéliumi szellemûek voltak, a
hit alapjait kiemelték, âm az emberi jogokatis hangsùlyoztâk.
1957 és 1967 kôzôtt hâzi ôrizetben van. Mivel ùtjaival, mûkô-

désével a român hatôsâgok nem voltak megelégedve, ezért mozgâsât
korlâtoztâk: vagyis a pûspoki palota s annak kertjére és udvarâra,

valamint a puspôki székesegyhâzra. Ennek az idôszaknak az elején a
Vallâsûgyi Osztély egy teriileti inspektort megbizott, hogy âllandôan
jelen legyen a puspôki hivatalban, minden beérkezô és kimenô iratot

ellenôrizzen, kivéve a szigorùan lelkiismereti tényeket. - A bérmautak
besziintetése utén az egyhâzkôzségek elôkészitett csoportjai ônként és
sorra jôttek Gyulafehérvârra, hogy a puspôk megbérmâlja ôket.
Kûlônôsen nehéz helyzetet teremtett a rendszer azzal, hogy a hitoktatâst a sekrestyére korlâtoztâk, valamint szombatra és vasâmapra.

Àron ptispôk kôrlevelet adott ki a hitoktatâs kôtelezettségére és
anyagâra vonatkozôlag.

1967 utân ùjra szabad! Ùjra mehetett hivei kôzé. Hadd idézzem
felejthetetlen tanitâsât, amelyet a csikszeredai bérmâlâson mondott:

"A keresztény ember két vilàgpolgàra. Igazi hazàja az égben van.
de oda az ùt a fôldôn vezet àt. Ezért a vilàgban nem turista, nem is

mûkedvelô. Feladatot kell teljesitenie. Feladatot és szolgâlatot
szenetetbôl. ... A keresztény felelôs. ... Nem lehet kôzômbôs vagy
érdektelen szemlélô ott, ahol veszélyben forog az igazsàg, az erkôlcs
vagy a kôzôsség jogos érdeke. ... Mindenkifelelôs mindenkiért. ...A
keresztény élet nem kényelmes megalkuvàs a mindenkori kôrtilmé-

nyekkel, hanem kemény feladat, amelyet naprôl napra kell vàllalni és
megvalôsitani ".

Âtérezte hiveinek anyagi és lelki helyzetét. Nem engedte mcg
magânak soha a fényûzés legszerényebb formajât sem. Szerette a
szegénység szellemét ruhâzataban és életvitelében. Mint éber
fôpâsztor, hiveiben megtapasztalta a hit krizisét, azért minden bérma-

ùtjânak kôzponti témâja volt a hitben valô megerôsités. A vilâg és az
egyhâz iigyeirôl naprakészen tâjékozott volt. Nagyon izgattâk a magyarorszâgi események, és nem voltjô véleménnyel Casaroli biborosâllamtitkâr un. "keleti politikâjârôl". Szerették volna tisztâzni és ren-

dezni az egyhâz és az âllam kôzôtti viszonyt, âm Màrton Àron nem
volt hajlandô târgyaini a betiltott gôrôg katolikus egyhâz vezetôi
nélkill, inkâbb vâllalta a Statutum-nélkiiliséget. Elve a kôvetkezô volt!
Elveinket nem adjuk fel, a kompromisszum nem kenyeriink, az
udvariassâgra viszont a szeretet kôtelez.

1979-ben benjiijtja lemondâsât egészségi okokra hivatkozva.
1980. âprilis 2-i dâtummal a Szentatya elfogadta és felmentette az
egyhâzmegye kormânyzâsa alôl. A nagy puspôk meghatô kôrlevélben
bùcsùzott hiveitôl, papjaitôl: "Mint Fôpàsztorotok, elsôsorban a hitet

akartam megerôsiteni lelketekben és a hithez valô ragaszkodâst
hagyom ràtok ôrôkségùl. ... Bizalommal kérem a szUlôket és pap-

jaimat, ùgy véssék be értelmukbe és sziviikbe (ti. a gyermekekébe és
fiatalokéba) a hit igazsâgait, hogy a megtartô csalàd és otthoni
kôrnyezetbôl kiszakadva se veszitsék el. A hitre èpitsék egyéni és
csalâdi élettiket. Ezzel adjàk nekik a legdràgàbb ôrôkséget".

Ettôl kezdve még tudatosabban készult a halâlra. A nagy piispôk
tiszta fejjel, tudatosan vâllalta a szenvedést. Csak egy alkalommal
kapott morflumot. Utâna kijelentette, hogy nem ôhajt ebbôl a gyôgyszerbôl. Készult a nagy talâlkozâsra... 1980. szeptember 29-én a
piispôknek nehéz éjszakéja volt. Reggel kôzeli munkatârsai mellette
imâdkoztak. Mâr megvivta harcât, hiszen nagy csendességben lélegzett. 3/4 9-kor nagyon mélyet sôhajtva visszaadta nemes lelkét. Nagy
csend borult az egész hâzra. Szent Mihâly arkangyal az egyhàzmegye
fovédôszentje, az ô iinnepén, hazaklsérte lelkét a mennyei Atyâhoz. 42

éven àt volt jô pâsztora papjainak és hîveinek. És megkondultak a
székesegyhâz nagyharangjai, mert igazén ekkor lett ârva - atya nélkiili
- az erdélyi nép. Éppen Szent Mihâly napjân, székesegyhâzânak
bùcsùiinnepén nyert bebocsâtâst abba a hazâba, aliol nincs bôrtôn,
nincs hâzi ôrizet, megalâzô és fâjdalmas betegség.

Ennek a szomorù valôsâgnak 16. évfordulôjân, 1996. szeptember
29-én iinnepi szentmise volt a gyulafehérvâri székesegyhâzban. De
elôtte - augusztus 28-ân Csikszentdomokoson - emlékeztek meg
sziiletésének 100. évfordulôjârôl. Az emlékezés azonban mindig
kôtelezettséggel is jâr. Nemcsak emlékeziink, hanem megprôbâljuk
kôvetni erényeit és kivâlôsâgait. Màrton Âron az egyetemes emberszeretetnek az elitje volt. Az ima, a munka, az igazsâgossâg karakter
embere. A gondolât, a szô és a tett egy volt nâla. Tehât amit gondolt,
azt mondta és amit mondott, azt tette. - Csikszentdomokost az

ismeretlenségbôl a vilâg figyelmének kôzéppontjâba boldog emléku
Màrton Âron piispôk âllitotta. Mert az ô neve ôrôkre ôsszekapcsolôdott
Csikszentdomokossal.

Ott lehettem a megemlékezô szentmisén és ûnnepi programon az

ôsi székesegyhâzban szeptember 29-én, amikor a Màrton Aron ev
befejezôdôtt. Szâmos piispôk, pap, papnôvendék, mûvész, politikus es

Erdély hivô népe tolongott a gyulafehérvâri Szent Mihâly katedrâlisban. Ott hangzott el vele kapcsolatban, hogy tartôra helyezett fény volt
életében és maradt halâla utân is. - Kiizdelmes volt mindig az erdélyi

hivek és az erdélyi magyarok sorsa. Vigasztalô, hogy van vilâgitô
fâklyâjuk, aki ma is hiveinek, népének a barâtja. 1992. november 17én a Szentszék engedélyezte, hogy beindulhasson boldoggâavatâsi
pere.

Boldog emlékû Màrton Àron pUspôk Hargita aljân felragyogott
csillaga a 100. évfordulôn fényesebben ragyog. Tùllépi a Szent Istvân
alapîtotta egyhâzmegye, érsekség hatârait. Hiszen hitvallô lelkûletével,
mârtir sorsâval, ragyogô erényeivel megelôzte korât, mert abban a

korban hirdette az ember személyiségének, szabadsâgânak nagy
értékét, amikor azt igyekeztek lerombolni és megsemmisiteni. îgy lett
Aron puspôk az egyhâz modem tanùja, az evangéliumi értékekért
kiizdô mai egyhéz és jôzan târsadalmi gondolkodâs elôfùtâra.
A kivâlô fopap, Màrton Aron példâja ihlessen benniinket is arra,
hogy megmaradjunk minden szenvedésben és kiizdelemben hûséges
kereszténynek és lelkes magyamak.

vitéz Szentpétery Lâszlô, nt. Bernhardt Béla a Szent Làszlô Tàrsasàg és Rend
s a Vitézi Rend Ulésén. (Somogyi F. Lél)

A MAGYAR NEMZETI

VILÂGTANÂCS
Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA):
NYILATKOZAT

Az AMERIKAI-MAGYAR EGYSÉG és a KÂRPÀT-MEDENCE

kérdésében a MAOSZ elnôksége nevében a kôvekezôket szeretném a

VILÂGTANÂCS elé teijeszteni:
Az Amehkai Magyar Egység, a mi szôtârunkban nem az egyik
szervezet egyeduralmât jelenti, ahol csak egy amerikai magyar csùcsszervezet hatârozhatja meg, hogy ki mit csinâlhasson. A mi értelmezésiinkben az amerikai magyar egység azt jelenti, hogy a szervezetek
abban a célban, amiben egyetértenek, egymâsnak segitenek, aimben
pedig nem értenek egyet, abban egymâst nem tâmadjâk. A meghirdetett akciôra szervezeti és egyéni jelentkezôket esetenként a siker
elérésére koordinâljâk. Ahogy a demokràcia sem jelenthet egypàrt
rendszert, ùgy a Magyar Egység sem Jelentheti az egyszervezeti
rendszert.

Kôztudomâsù, hogy a Helsinki-i egyezmény nemzetkôzi jogilag
megmerevitette a trianoni hatârainkat. Nekiink most nem azon kell
dolgoznunk, hogy a Helsinki-i Konferencia periodikus ûlései alatt egy
mâsik teremben tartott NGO ûléseken sirânkozzunk, mialatt egy mâsik
amerikai magyar csùcsszervezet vezetôit sârba rângatjuk, hanem meg-

gyôzni az illetékes âllamok vezetôit arrôl, hogy a Helsinki-i Accord
semmissé vâlt. A trianoni és pârizsi szerzôdések alapelveit mâr dédelgetettjeik semmibe véve megbuktattâk. Ma mâr azokat a rendelkezéseket csak Magyarorszâg tartja be.
A Trianonban létesitett Csehszlovâkia és Jugoszlâvia mâr megszûnt. A csehek szétvâltak a szlovâkoktôl és mindegyik ônâllô âllam
lett. A jugoszlâvok hat âllamâbôl csak Szerbia és Monténégro képezi a
Trianonban sziiletett Jugoszlâviât. Az autonom Délvidéket Voyvodina
néwel a szerbek a trianoni béke megszegésével beolvasztottâk Szer-

biâba. Ezért a nyugaton élô magyarségnak szorgalmaznia kellene a
befogadô âllamok kormânyânâl, hogy az amerikai ùjravâlasztott elnôk
beiktatésa utân hozzanak ôssze egy kôzép-kelet- és délkelet-eurôpai
ùjyârendezési targyalâst. A balkâni helyzet megoldâsa mellett
hozzanak létre ônâllô Erdéllyel, Felvidékkel és Délvidékkel egy
Kàrpât-dunai Fôderàciôt. Megértetni velûk, hogy a

KÂRPÀTOK KIMAGASLÔ KOSZORÙJA NEM CSAK AZ
EGYESÛLT EURÔPA, HANEM A NATO KELETI HATÂRÀNAK
IS STRATÉGIAI FONTOSSÂGÛ VÉDELMI RESZÉVÉ
VÂLHATNA.
Ne vitatkozzanak azon, hogy ki az amerikai magyarsâg vezetôje.
Ne pereljék be egyik vezetôt sem, hogy az amerikai birôséggal
vétessék el szervezete vezetését, ahogy azt néhai Nàdas Jànossal

annak idején megtették. Ehelyett a Clevelandba ôsszejôvô emigrâns
vezetôk és tâmogatôik, a

KÀRPÀT-DUNAI FÔDERÂCIÔ KIVITELEZÉSÉRE FOGJANAK
ÔSSZE.

xn.

KÔZÉRDEKÛ KÔZLEMÉNYEK
ÙJBEVÂNDORLÂSI TÔRVÉNY
Clinton elnôk 1996. szeptember 30-ân ùj bevândorlâsi tôrvényt

hagyott jôvâ, "Illégal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of I996"(a tovâbbiakban "IIRJRA"). Habâr az ùj tôrvény
szeptember 30-ân volt jôvàhagyva, legtôbb szakasza 1997. âprilis I-én
lép érvénybe. A fontosabb pontokat az alâbbiakban ôsszegezziik:
1./ 1997. âprilis I-tôl ha egy kulfôldi tôbb mint 180 napig, de
kevesebb, mint egy évig, tôrvénytelenûl tartôzkodik itt (yagyis itt tar-

tôzkodâsi engedély nélkul), akkor az Amerikai Egyesûlt Âllamok nem
engedi a beutazâsât 3 évig az elutazâsa vagy az orszâgbôl valô
eltâvolitâsa (âprilis I-tôl kezdve a bevândorlâsi tôrvényszéki eljârâst
deportâlâs helyett "eltâvolitâsnak" nevezik.) utân. Ha tôbb mint egy
évig tartôzkodik itt illegâlisan, akkor 10 évig nem utazhat be.
Kivételek tôbbek kôzôtt (I) a kiskorùak (18 éven aluli) és (2) azok,
akiknek a jôhiszemû menedékjog kérvénye folyamatban van. Szôval,
az az idô, ami alatt a kuHoldi kiskorù vagy a jôhiszemû menedékjog
kérvénye folyamatban van, nem szâmitôdik bele a 180 napba. A 180
napba nem szâmitôdik bele az az idô, amit a kiilfbldi illegâlisan itt
tôltôtt 1997. âprilis I. elôtt.

Az ùj tôrvény viszont kihat az âprilis I. elôtti folyamatban levô
iigyekre. Ha ugyanis âprilis I-én a kiilfoldinek folyamatban van a cég
sponzorâlt bevândorlâsi ûgye (labor certification), és illegâlisan tar

tôzkodik itt tôbb mint 180 napig âprilis I utân, 3 évig nem kaphatja
meg a zôldkârtyât.

2./ 1997. âprilis I. utân az, aki ellen van egy végleges eltâvolitâsi
dôntés és aki szândékosan nem hagyja el az orszâgot a dôntés szerint
vagy akadâlyozza az eltâvolitâsât, akkor maximum $500 bùntetést kell
fizetnie a bevândorlâsi hivatalnak naponta, mig a tôrvényt megszegi.
3./ Az IIRIRA beiktatâsa elôtt egy ùt a zôldkârtya megszerzésére a
"suspension of déportation" volt, vagyis ha egy kiilfoldi 7 évig folyamatosan itt tartôzkodott és be tudta bizonyitani, hogy az alatt az idô

alatt kifogâstalan magatartâsù volt és hogy nagyon nagy nehézsége lett
volna sajât magànak vagy amerikai àllampolgâr/zôldkârtyâs csalâdtagjainak, ha vissza kellett volna telepûlnie, akkor a bevândorlâsi birô
megadhatta neki a zôldkârtyât.
Az IIRIRA ezt a folyamatot âtnevezte "cancellation of removal"-

nak és megnehezitette 1997. àprilis 1. utân. Elôszôr is, a 7 évet fel-

emelte 10 évre. Màsodszor, ha a kulfbldi ellen deportalâsi eljârâs lett
elindltva, vagyis ki lett kézbesîtve a "notice to appear" a deportâlâsi
kihallgatâsra, akkor az az idô, amit a kulfbldi itt toit a "notice to

appear" kikézbesitése utân, nem szâmithatô be a 10 évbe, vagyis az idô
megâll a "notice to appear" kikézbesitése utân. Harmadszor, a nagyon
nagy nehézség helyett most kivételesen sùlyos nehézséget kell bebizonyitani, és ha ez a nehézség a ktilfbldi szâmâra nem elfogadott, be
kell bizonyitani, hogy milyen sùlyos problémât okozna a kulfbldi

amerikai âllampolgâr/zbldkârtyâs hâzastârsa, szùlei vagy gyermeke
szâmâra a tâvozâsa.

Az ùj tbrvény, sajnos, kihat azokra is, akiknek a deportâlâsi kihallgatâsa mâr folyamatban van 1997. âprilis 1. elôtt. Annak is ugyanis, aki ellen deportâlâs induit el 1997. âprilis 1. elôtt, a "notice to
appear" megszakitotta a hétéves hatâridô érvényességét azon a napon,
amikor a "notice to appear" ki volt kézbesitve. Vagyis, ha az illetônek
nem volt meg a 7 éve, akkor, amikor ki volt kézbesitve a "notice to

appear", akkor soha nem lesz meg a 7 éve. De mivel a tbrvény nem
tiszta a "notice to appear" fogalommal kapcsolatosan, tôbb évet is fel
lehet hozni arra, hogy az llRIRA-nak ez a paragrafusa érvénytelen stb.
4./ F-1 tanulôvizumot 1996. november 29. utân bsszesen csak 12

hônapra lehet megszerezni, ha a ktilfbldi âllami âltalânos, gimnâzium
vagy "adult" iskolâba iratkozik be és csak akkor, ha az iskola tandij
kôltséget teljesen kifïzeti. De ha a ktilfbldi magâniskolâba iratkozik be,
ami lehet nyelviskola is, akkor megkaphatja a tanulôvizumot az iskola
bevégzéséig.

5./ 1997. âprilis 1-ével a meghivôk ("afTidavit of support") is
megvâltoznak. Az ùj tbrvény szerint az "affidavit of support" olyan
szerzôdés, amely szerint a "sponsor" (jôtâllô, kezes) kôtelezi magât,
hogy a meghivott nem lesz az âllam terhére semmi formâban. Az

"affidavit of support" tbrvényesen kbtelezô és végrehajthatô a jôtâllô
ellen - a meghivott, a szbvetségi (fédéral) âllam vagy a tagâllamok
végrehajthatjâk a szerzôdést. Ha bârmi âllami segélyt kap a meghivott,
az âllami hatôsâgok azt az bsszeget behajthatjâk a jôtâllôn.

A fenti môdositàsokat szemmel tartva, 1997. âprilis 1. utân to-

vâbbra is lehet tôrvényesen bevândorolnl és dolgozni az Amerikai
Egyesiilt Âllamokban.

Csapô Endre (Ausztrâiia;.-

PARLAMENTI TÔRVÉNYSZEGÔK
ÉS JÈGVERTE MAGYAROK
Annyi minden tôiténik egy hét alatt, hogy nem korlâtozhatom
irâsomat egyetlen témâra. Mùlt héten a NATO kôriili dolgokrôl szôltam, ami még azôta is téma, és ez a téma nagyon jôl jôn a
kormânynak, szùnet nélkiil csak arrôl beszélnek, hogy milyen sikeres
az orszâg - no persze inkâbb a kormâny - a NATO-ba meg a EU-ba
valô bejutâs kôriilményeinek megteremtésében. Nem hiâba alkalmazzâk a bolsevistâk a pszicholôgiât a politikai gyakorlatban, pl. a
szôbanforgô szervezetek esetében: ennek a megnyomorgatott leikû,
becsapott, kifosztott târsadalomnak a szeme elé odakâprâztatnak egy
célt, a NATO-tagsâgot, az Eurôpai Uniôba bejutâst, mintha ezektôl
minden rendbejônne. Mint a sivatagban eltévedt vândor, vonszolja
magât ez a nép, és azt mondja a megvâlasztott "szakértô": làssàtok
emberôk, ahajt fénylik a zoàzis, ada ké csak eejutni. No, majdnem
ilyen a stilusa a miniszterelnôknek, és aligha tévedek, ha azt mondom,

ez a titka, hogy a tôbbség râszavazott. És mi mâs lenne a demokrâcia
értelme, amig a tôbbség olyan, amilyen. Néha szétnézek a buszon,
villamoson, utcân és vârôteremben, és csak ùgy arcra leszavaztatom a
kôzônséget. Bizony, aki iskolâzottsaga révén eljut addig, hogy

felismeri a dolgokat, az sokat szenved. A tôbbinek elég, ha a maga
nyelvén szôlnak hozzâ. Gyôz a tôbbség.

Egy budapesti levélirô, Vincze Istvàn ugyanezt igy irta meg az Uj
Magyarorszâg részére:
"Nézem a miniszterelnôki sajtôtâjékoztatôt a tévé 1-es csatomâjân
és nem gyôzôk csodâlkozni. Elôszôr is a minisztereinôk ùr vâlaszain,
mivel tényleg ùgy csinâl, mintha vâlaszolna az egyre inkâbb fogyatkozô létszâmù ùjsâgirôk kérdéseire. A vâlaszok ugyanis tele vannak
zagyvaségokkal, semmitmondâssal és politikai sôvirâgokkal. Hom ûr
ùgy tesz, mintha minden rendben lenne az orszâgban, csak egyesek
csinàljâk a rossz hangulatot. Egyszerûen elképesztô, amit mond, mert
a valôsâg teljesen mâs.

Ùgy gondolom, hogy mi, kôzéposztâlybeli alatWalôk, megint
kisérleti nyulak vagyunk. Most Horn ùr prôbâlja ki rajtunk politikai
elképzeléseit. Neki nem szâmit a kritika, a nagy tôbbség nyomora és
ellenvéleménye, ô rendithetetlenul menetel a NATO és az EU folytonos hangoztatâsâval valahova. Hogy hova, azt csak ô tudja, meg az az
ùjgazdag elvtârsùr réteg, amely a tanâcsokat adja neki..."

Ùjsâgunkban szâmos esetben idéztunk neves kôzgazdâszokat,
akiknek nyilatkozataibôl jôl tudhatjuk, hogy mi a baj a magyar gazdaségi élettel, miként folyt le az âllami vâllalatok magânkézbe juttatâsa,
mi a szerepe és kôvekezménye a magyar vâllalatok, tennelô és szolgâltatô egységek kiilfoldi kézre juttatâsânak. Megirtuk azt is, hogy a
NATO-bôl sem lehet kimaradni, az Eurôpai Uniôtôl sem lehet tâvol

maradni. Mindenféle egységesitô szervezetben olyan sorsunk lesz,
amilyen erôvel résztveszunk abban. A mai liberâlbolsevista kormânyzat nem gyôzi hangoztatni, hogy alkalmasnak és méltônak kell lennie

az orszagnak az Eurôpâba valô beesatlakozâshoz, illetve euro-

komform-nak kell lenni az integràciôhoz - nehogy mâr magyaml
fejezzék ki magukat. Kôzben mindent elkôvettek a gazdag zsâkmâny
érdekében, hogy a csatlakozas minél tôkéletesebb és fâjdalmasabb
legyen.

Most tette kôzzé a Privatizâciôs Kutatôintézet a jelentését, amiben
megâllapitja: "a tetemes magyar kiilkereskedelmi mérleghiânynak
csaknem egészét a kiilfôldi tulajdonban mûkôdô cégek okozzâk, mert
jôval tôbb ârut importâlnak, mmt amennyit kiilfoldôn értékesitenek".
Nem kell nagy képzelôerô ahhoz, hogy feltételezziik, a kiilfôldi vâllalkozô a tulajdonât képezô magyarorszagi vâllalatâbôl hasznot akar

termelni. Az elsô privatizâciôs botrâny, amirôl annak idején mi is
beszâmoltunk, a magyar étolajipar tônkretételérôl szôlt. Olasz vâllala

tok felvâsâroltâk a magyar olajvâllalatokat, a gyârtâst leâllitottâk, sajât
olajukat itt forgalmazzâk. Azôta nagyon kevés napraforgôfoldet lâtni
az orszâgban. Természetesen ebbôl sem tanultak, mi tôbb, râlaô-

csoltak a privatizâciôra ugyanilyen alapon. 1990-94 kôzôtt, tehât négy
év alatt 436 milliârd forint értékû âllami vagyont privatizâltak, mig
1995—96-ban, tehât két év alatt mâr 736 milliârdot ârusitottak ki,
amiben még nincs benne az azôta kiilfôldi kézre jâtszott energiaipar.
Az orszâg kiszolgâltatottsâga ma mâr befejezett folyamat.
Visszatérve a Privatizâciôs Kutatôintézet jelentésére, a Magyar
Nemzetbôl idézem az alâbbiakat:

"Mi âllhat amôgôlt, hogy noha a magyar mezôgazdasâg évente
kétmilliàrd dollar aktivumot âllit elô, a kormânypropagandâban ez az

âgazat fekete bârânynak tûnik fel az agyondicsért kiilfbldi tulajdonù
ipar mellett? —kérdeztiik a kutatôt. Mint elmondta: ma sokak érdekeltek a magyar terniôfôldek megkaparintâsâban. Ezért szâmukra
elônyôs, ha az agrérâgazat csôdbe jut s a kormânyzat levonja a kôvetkeztetést; csak a kulfôldi tôke tud segiteni. Ez esetben feloldhatjàk a
kiilfbldiek foldvâsârlàsi tilalmât..."

Furcsa orszàg

ez a Magyarorszâg. Mindenki tudja, lâtja, ézi, nyilatkozza,
bizonyitja, hogy tônkreteszik az orszâgot, kiârusitjâk a nemzet

termelôeszkôzeit, elherdâljàk az orszég jôvôjét, elsorvasztjâk az életet,
elâruljâk a magyar érdekeket, védekezésre képtelenné teszik az embereket - mindhiâba! A demokratikus vâlasztâs szent, abbôl olyan

tôrvény fakad, amivel mindezt el lehet kôvetni. Olyan mennyiségben
tâlaljâk a lapok a privatizéciôs visszaéléseket, hogy képtelenség kôvet
ni. Kivizsgâlâs is volt bôven, de felelôsségrevonâs még egyszer sem. A

Magyar Nemzet mâjus 17-i szâma iija: "A Kormânyzati Ellenôrzési
Iroda (KEI) e héten a Viléggazdasâgban ismertetett jelentése nem
fiikarkodik a kritikai megâllapitâsokkal az Âllami Privatizâciôs Vâllalat (ÂPV Rt.) és jogelôdei munkâjâval kapcsolatban. A KEI 875
tanâcsadôi és szakértôi szerzôdésbôl huszonhatot vett vizsgâlat ala - a

tôbbihez nem jutott hozzâ! -, de egyet sem talâlt, amely hiba,
hiânyossâg nélkiili lett volna. Sokat elârul, hogy a szerzôdések egy-

harmadânâl a kifizetett ôsszeget sem lehetett megâllapitani. Szintén
egységesek a vizsgâlat alâ vont szerzôdések atekintetben is, hogy hatrânyosak a privatizâciôs szervezetre, és igy az âllamra nézve is, hiszen
a szerzôdésekbôl hiânyzik a teljesités elmaradâsa esetén foganatosithatô szankciôrendszer, s egy esetben még csak felelôsség sem
terhelte a tanâcsadô céget. A jelentés megemlékezik arrôl is, hogy az
1995. évi hitelesitett beszâmolô mellékletében nem valôdi adatokat

tuntettek fel. A KEI végkôvetkeztetése: a szervezetek megsértették a
jogszabâlyokat és belsô szabâlyozâsukat is, âm tôrvénysértést nem
kôvettek el."

igy hât megnyugodhat a polgâr, megtôrtént az âllami ellenôrzés,
minden harmincnegyediket ellenôrizhették csak, mind szabâlytalan
volt, hâtrânyos az âllamra, vagyis az orszâgra nézve, a hitelesitett be-

szâmolôban csaltak, de nem tôrtént tôrvénysértés. De ha Magyar
Jànos nem vallja be keresetének egy részét, megnézheti magât a
Magyar Kôztârsasâg nevében, az éllamvagyon megroviditése bûncselekményével. No, ez is demokrâcia.

Van ez még tovâbb is. Hozolt az Orszâggyûlés olyan tôrvényt,
hogy nem tôlthet be âllami tisztséget olyan személy, aki az egypârtrendszer idején az erôszakszerveket ugynôkként tâjékoztatta polgértârsai cselkedeteirôl. Ezt kôzônségesen ugynôktôrvénynek nevezik. Àtvilâgltâsnak nevezik a vizsgâlatot, amelyben nagy szerepe van az ônbevallàsnak. A parlament részére kôtelezô étvilâgitâs sorân kideriilt,

hogy erôsen a tôrvény hatâlya alâ esett Horn Gyula minisztereinôk,
GâlZoltàn hâzelnôk és Csehàk Judit MSZP-s orszéggyûlési képviselô
- még jô néhâny tôbbek kôzôtt. Hom kijelentette, neki nem tetszik az
ugynôktôrvény, meg azt sem szereti, hogy a parlamentben kommunis-

téznak. Csermely Péter iija errôl: "Hogy egy exkarhatalmista elégedetlen az ûgynôktôrvénnyel, az nem csoda. Kissé disszonâns azonban,
hogy a minisztereinôk igy âll hozzà egy hatâlyos jogszabâiyhoz.
Kivâncsi lennék, mi lenne a kormânyfo âllâspontja, ha néhâny milliô
mâsik âllampolgâr meg kijelentené, hogy nekik meg az adôzâsi tôrvé-

nyek nem tetszenek, mert szerintûk rosszak. És ùgy hajtanâk végre,
ahogy Horn Gyula kéri szâmon az iigynôktôrvényt a pârtjân belul".
Furcsa, de az iigynôkhalâszat hâlôjân senki nem akad fenn, és
akinek mégis illene fennakadnia, megmagyarâzza, hogy no hât azéri ô
mégse... és ezzel marad minden a régiben. Errôl iija Fâbiân Làszlô az

Ùj Magyarorszâgban az alâbbiakat "Ugynôkvilâg Magyarorszâgon"
cim alatt:

"Szerintem a miniszterelnôknek igaza van: az ugynôktôrvény
elhibâzott tôrvény. Egy olyan orszagban, ahol négy esztendôvel a
kommunista diktatùra megdôntése utân a polgârok ônként
visszaszavazzâk a hatalomba a kommunistâkat, egyszerûen nincs

erkôlcsi alapja az ilyen tôrvénynek. Ott a "na és?"-nek van alapja,
ahogyan annak idején a parlamentben kommentâlta Horn karha-

talmista mùltjât. Csehàk Judit (akirôl tudott, hogy neki jelentettek az
ugynôkôk) is mondhatja Joggal: meghallgattam, elolvastam ajelentést,
na és?

Ebben az orszagban - ùgy tetszik - még csak nem is bocsânatos
bûn, de egyenest erény az a pârtâllami mùlt, amely lehetôvé tette az
orszâg teljes kiszolgâltatâsât egy idegen és velejéig zùllôtt hatalomnak,
amelyik a készéges boni kiszolgâlôkkal vérbefojtotta a nemzet szabad-

ségmozgalmât. A jogfosztottak, megalâzottak, sunyi hallgatâsra kényszeriteltek 1994-ben szemet hùnytak, a bûnôket elfeledték, és a
szemérmetlenûl elôltiik huzigâlt mézesmadzagra voksoltak... Csehorszâgban mindez mâsképp tôrtént. Ott jârâsi titkârig bezârôlag a volt
âllampârti politika szereplôit tôrvénnyel iktattâk ki egyszer s mindenkorra a politikai kôzéletbôl. Ott nincs visszaùt. Ott senki sem kivânja
ôket visszasegiteni a politikai hatalomba, mert gyanitjâk: ragad a
keztik, erejûket csupân a rablâsra hasznâljâk majd. Nâlunk mintha

erre is az ominôzus "na és" volna a vâlasz. És lapitva igyeksziink
tovâbbi rossz sorsunk felé".

Jârtam falun, olyan falun, amit azelôtt is ismertem. Akkor a falu
népe fbldmûves volt, vetett, kapàlt, aratott, sziiretelt, hizôt, tehenet,
lâbasjôszâgot tartott. Most vârosra jâmak dolgozni, mâr aki kap
munkât. A falu két hosszù pârhuzamos utcâbôl âll fél kilométerre egymâstôl, mert minden portâhoz hàtsô termôfold tartozik. Valamikor e

kertes portâk tulajdonosainak kisebb nagyobb fôldje volta hatârban is.
Ma mâr nom ez a jellemzô. Bérben szântatnak a hâztâjin, a termett
takarmânyon meghizik néhâny koca itt-ott egy tehén, baromfi, tojâs
van egész évben. Jô segitség a konyhânak. Semmi tôbb. Van, aki nem
szântat, nem vet, parlagon a hâztâji, mert kiszâmitja, nem hoz annyit,
mint amibe az eleség keriil. Csak ât kell menni Ausztriâba, ott megélnek ekkora darabon. Miért? Ne részletezzùk. A kôzség nem môdos
gazdâkat adôztat, hanem falun maradt ingâzô munkâsokat, jô fele
pedig nyugdijas. Igy a falu nem fejlôdhetik.
Az orszâg ettôl fuggetleniil megtermeli a sziikséges élelmiszert a
privatizâlt szôvetkezetekben, gazdasâgokban. De igy nincs meg a fejlôdés lehetôsége. Magyarorszag meghatârozôan megzôgazdasâgi or
szâg marad, éghajlatânak kôszônhetôen az eurôpai piacon minôségi
âruval kivivhatnâ a maga Jô megélhetését. De oda el kell Jutni, és
ahhoz sok befektetés kell pénzben, tudâsban, szervezettségben.
Nyugat-Eurôpâban minden âllam tâmogatja a mezôgazdasâgot.
Fôleg azért, hogy az embereknek érdemes legyen vidéken maradni,
mert az minôségi élet a fôlduzzadt nagyvârosok proletarizâlô hatâsâval
szemben. Ezzel szemben a liberâlbolsevista âllam most a fôldmûvelô

részlegre vetette râ magât. Jô kommûn môdra kiszâmitottâk, hogy holdanként ennyinek és ennyinek meg kell teremni, tehât az adô ennyi.
Râjuk boritottâk a kitôltendô ûrlapok, bevallâsok tômegét, szabâlyos
ûzleti kônyvelést megkôvetelve.

No persze, Eurôpâba tartunk, mégpedig sebesen. Es ha akkor a mi
vârosainkat majd elônti az âllamilag tâmogatott nyugati élelmiszer,
ûgy a magyar termelô, aki csak drâgân termel — hiszen nemcsak
ôtven éwel lemaradt, de szâz éwel visszadobtâk —, nôvelheti a

kéregetôk tâborât. A magyar mezôgazdasâgot elôbb helyzetbe keli
hozni, olyan helyzetbe, hogy versenyképes legyen a nyugati piacon. Ha
ez nem megy, nincs értelme a csatlakozésnak, mert belepusztul. De
mindent meg kell elôznie a tulajdoni viszonyrendszer rendezésének.

Németh Imre, az Agrârszôvetség, Nemzeti Agrârpârt szakértôje
szôlt errôl az alébbiakban:

"A termôfbld sok esetben nem azok kezébe kerûlt, akik azt

mûvelni szeretnék. Minimum 70-75 szézalékban olyanok kaparintottâk meg a termôfoldet, akik azt kincsképzés vagy tôkebefektetés okân
vâsâroltâk. Sajnos, sokezer hektâr foid van mâr kiilfoldiek kezén.

Kulônbôzô strômanok révén, ugyvédi praktikâkkai olyan eljârâsokat
vetnek be, mint a haszonélvezet, ôrôklés s mâs egyéb, s ezeken a "jogcimeken" keriil hozzéjuk a magyar fôld".

Még a kérdéshez tartozik, hogy a mezôgazdasâgi lakossâg
kôrében - kôzvéleménykutatàsi felmérések szerint szavazna az Eurôpa Uniôhoz valô csatlakozâsra.

csak 12%

Tûl a hatàron

a românmegszâllta Kelet-Magyarorszâgon a roman kormânyvâltozâs ôta egyre ritkâbb a jô hir, mâr ami a magyarokkal valô bânâsmôdot
illeti. Az ùj kormâny igéreteket tett a magyarok panaszainak enyhitésére, a kolozsvâri konzulâtus megnyitâsâra, tenûgyi reformra,
egyetemi oktatâsra vonatkozôan. România, miutân nagyon tâmogatjâk
a franciâk, mindent beleadott annak érdekében, hogy az elsô kôrben
bekeruljôn a
magyaroknak.

NATO-ba.

Az

igéretek

ennek

szôltak,

nem a

Be is vették a mesét Nyugaton, ahol az ùjsâgolvasô ùgy tudja,
hogy rendezôdôtt a magyar-român viszony. Igaz, a budapeti kormâny
is azt mondja, meg a bukaresti is. Most viszont hirlik, hogy mâr az
igéretek is elmaradtak. Késik a tôrvénytervezet, amely megteremthetné
a megigért szemléletû nemzetiségi oktatâst, késnek az anyanyelv
hasznâlatânak kiszélesitésére igért jogok, elakadt a magyar egyhâzak

és szervezetek elkobzott javainak visszaadasa. Az 1997. évi
kôltségvetésbe bekeriilt ugyan a magyar szervezetek minimâlis
tâmogatâsa, de ez nem vonatkozik a politikai szervezetekre. Erôsôdik
viszont a magyarellenes hecc-kampâny a jelenlegi bukaresti ellenzék,
a korâbbi kormànypârt irânyi'tésâval. Allandôan a magyar veszélyrôl
imak, beszélnek. Bar nincs magyar vonatkozâsa a taniigyi âllàsok
szâmât korlâtozô kôltségvetési megszoritâsnak, mégis, ez ellen is az
volt a legfbbb érviik, hogy "mi lesz azokkal a szegény roman
tanârokkal, akik most az àllam nyelvén oktatjâk a szaktârgyakat, ha
majd azok magyarul is tanithatôk lesznek? Utcâra keriilnek, iildôzôttek
lesznek sajét hazâjukban, csak azért, hogy a nemzetârulô kormâny
Budapest ùgynôkének, az RMDSZ-nek kedvében jâijon".
A bukaresti parlament napirend elôtti felszôlalâsainak kétharmada a magyarsâg, az RMDSZ és a "velûk kollaboràlô parlamenti
tôbbség nemzetellenes bûntényeirôl" szôl.

"Iszonyatosan felhâborodtak - iija Màrton Ârpàd Marosvâsârhelyrôl - és még ma is hôbôrôgnek, hogy az ùj kormânyfo nyilt
kôszôntô levelet intézett a magyarokhoz mârcius 15-e alkalmâbôl;
hogy Kolozsvâron magyar konzulâtus lesz; hogy szét akaqâk vâlasztani a Babes-Bôlyai Egyetemet, ahol mâr ôsztôl ônâllô tagozat indulna... A kétnyelvû feliratok is nemzetgyalâzâsszâmba mennek. A gyergyôszentmiklôsi vasùtâllomâson kihelyezett kétnyelvû helységnévtâbla szerintûk a foderâciô felé tett lépés. Azt pedig, hogy a marosvâsârhelyi polgârmester bizonyos âllâsok betôltéséhez elengedhetetlen
feltételnek minôsitette a magyar nyelv ismeretét, elmagyarositâsnak, a
românok elleni alkotmânyellenes diszkriminâciônak tekintik. Szerin
tûk a româniai magyarsâg 1989 ôta privilegizâlt kisebbség, és ez a

tény egyre aggasztôbb mértékû etnikai feszûltségeket okoz. Ûj fekete
mârciussal is fenyegetôznek. Rôpkôdnek a Horthy-Ugynôkei cimkék.
A parlamenti tôbbség ugyan nem szâll be ebbe a tancba, de ritkân is
szôlal fôl ellene".

Furcsa érzés

ma magyamak lenni, ebben a szâzadban egyre csak ûtik a magyart, pimasz "tegnaplett", jôttment népségek is. De valahogy igy
vagyunk kereszténységunkkel is. Punkôsdvasâmapra virradôra Mâriaremetén ismeretlen tettesek ledôntôtték a templomkert szervita

keresztûtjânak hét stâciôjât, a Fâjdalmas Szûzanya szobrât, és

megrongâltik a Szent Istvân kutat. Zuglôban felgyùjtottâk a Kassaitéri templom két hirdetôtâblâjât.
Piinkôsd utini elsô hétkôznapon rôvid hirben hoztâk a fôvârosi

lapok az eseményt. A rendôrség nyomoz. A biboros nyilatkozott, ne
engedjiink eluralkodni magunkon semmilyen haragot. Akâr ne is
mondta volna, hiszen ez a nép mâr nagyon ilyen. Itt volt a majd
félszâzéves keresztényiildôzés, magyariildôzés, akasztôfâkkal, kinzôkamrâkkal, fôpâsztor és papok megalâzasâval, bebortônzésével. A
bûnôs rendszer elmùltâval még egy pofon sem csattant el. Valakik
tehât tovâbb élvezkednek. Ez persze nem olyan eset, mint amikor a

vilâg nay sajtôircdâi vilâggâ paszirozzâk némely emiéktârgyak meggyalâzâsânak a hlrét. Nem érdekes, csak magyarok és keresztények!

A szerda esti hirek tévé-bemutatâsân lâttam Vastagh Pàl igazsâgûgyminisztert, amint kijeientette: a kormànykoaliciôt semmi sem

kôtelezi az alkotmâny môdositâsaitôl valô tartôzkodâsra, azutân, hogy
bejelentette: mâr nincs esély ebben a ciklusban ùj alkotmâny kidolgozâsâra és népszavazâssal valô megerôsitésére. Egy éwel ezelôtt még
javâban heviilt a parlament az alkotmânyozâsi lâztôl. Annak idején
hosszasan foglalkoztunk az alkotmâny kôriili kérdésekkel a Magyar

Életben, kifejtve véleményiinket is, nem mintha annak foganatjât reméltiikvolna, de annak jogân tettiik, hogy éppen ùgy a nemzet része, a

Szent Korona alattvalôi vagyunk, mint bârki mâs a hazâban. Ûj
alkotmâny létrehozâsâhoz az orszâggyûlés erôs tôbbségû egyetértésére
van sziikség, ami a tavalyi vita kezdetén veszélyesen fennâllni
mutatkozott. Aggôdtunk, mert a rendszervâltozâst annak idején a
sztâlini alkotmâny megcsûrcsavarâsâval meghosszabbitottâk, és a pârtkôzi alkotmânyelôkészftô bizottsâg is annak alapjân végezte munkâjât.
Szerencsére volt elég ellenvélemény a târsadalom részérôl, ami
kellôképpen megnôvelte az ellenâllâst. Szerencsére az elégedetlen szocialistâk megmakacsoltâk magukat, nem szavaztâk meg az ellenzék
âltal is mâr elfogadott alapelveket, szâmitva az ellenzék meghâtrâlâsâra. Amikor ez nem kôvetkezett be, szomorùan lâttâk, hogy
eljâtszottâk a lehetôséget, kénytelenek voltak belenyugodni abba, hogy
a jelenlegi terminusban nem lesz ùj alkotmâny. Most azonban ùj
taktikâval âlltak elô: a parlamentben ma fennâllô tôbbségiikre
alapozva, felrùgva a korâbbi politikai megâllapodâst, az ellenzék
tiltakozâsa ellenére megkezdték a kormâny alkotmânymôdositô
csomagtervének târgyalâsât és a hâzszabâly môdositâsât. Hack Péter
szabaddemokrata ugyvivô, a parlament alkotmânyugyi bizottsâgânak

einôke megfenyegette az ellenzéket. Kifejtette: ezek utân jogos azon
gondolkodni, hogy van-e értelme egyetértésre tôrekvô politikât
folytatni. A szabaddemokrata iigyvivô ùgy lâtja, ha a kényes politikai
kérdéseket tudatosan nem tartalmazô alkotmânymôdosîtô csomagtervet ezek utân az ellenzék élesen tâmadja majd a parlamenti vitâban,

ismét a koaliciô radikâlis lépéseket tâmogatô hiveit erôsiti meg ezzel.
Es az sem elképzelhetetlen, hogy a vâlasztâsokig hâtralevô idôszakban
a mostaninâl radikâlisabb alkotmânymôdositâsra szânja el magât a
kormâny.

Elôadàst tartottam

Szombathelyen, Sârkôzy Csaba barâtom meghivâsâra. Csaba a

szombathelyi Nyitra utcai Àltalânos Iskola tanâra, a Magyarok Vilâgsziivetsége Vas megyei tagozatânak vezetôje. Szervezôi képességeit
megismerhettem a tavalyi nemzetkôzi irôtalâlkozôn. A téma természetesen Ausztrâlia volt, az Ausztrâliâban élô magyarok sorsa, helyzete,

életkôrulményei, szervezetei, târsadalmi megmozdulâsai, az orszâg

helyzete Âzsiâban stb. Ùgy gondolom, a kérdésekre adott vâlaszokkal
egyiitt egy bô ôrân keresztûl amit lehetett, âtadtam. Kiadvânyainkbôl

néhânyat bemutattam, a Magyar Élet néhâny szâmât âtadtam a hallgatôsâg tagjainak.
A kôzônség kôzôtt volt néhâny, aki tavalyi szombathelyi elôadâsomat is ballotta, egy Ausztrâliâbôl hazatelepedett hâzaspâr is megjelent,
volt néhâny, akik mâr megjârtâk Ausztrâliât, megemlitve néhâny
ismerôst, barâtot, rokont: Fôldvàry Gàbort, Kazàr Lajost, Arady
Eriket munkâssâgaik révén, tovâbbâ néhâny âltalam ismeretlent.
Nevem olvasâsâra eljôtt bâtyâm egykori katonabajtârsa, mâig is jô
barâtja, hogy megismeijen.
A tavalyelôtti sydneyi nemzetkôzi tudomânyos orvoskongreszszuson résztvett pszichiâter hôlgy vendéglâtâssal viszonozta ottani

vârosnézô kalauzolâsomat, igy most eljutottam Kôszegre, amit eddig
életemben nem volt alkalmam megtekinteni. Kedves, bâjos kis vâros,
nem sokat rontott rajta a panelkorszak. A dicsô mùltù vârat - bâr

képrôl ismertem - komomak, belûl szegényesen szûkôsnek talâltam.
Ilyen kôrulmények érzékelése még nagyobb tiszteletre késztet a vâr
védôi irânt.

Voltak fïatalok is a hallgatôsâg kôrében, figyelmesen hallgattâk,
amit mondtam. A legfiatalabb egy kis nyolc év kôriili kislâny volt, kis

kôtélugrô mûvész, édesapjâval, Bânhegyi AttHàval. Attila egy tiztagù
csoportot hoz augusztus elején néhâny napra Sydneybe, az ott megrendezendô nemzetkôzi kôtélugrô bajnoksâgra. Arra kért, segltsûnk elhelyezni a kislânyokat magyar csalâdoknâl azokra a napokra. A kérést
Kardos Béla gondjaiba tettem, aki rôvidesen hazaérkezik.
Mâsnap Sârkôzy Csaba iskolâjâban tartottam elôadàst a tanulôk-

nak, azt hiszem, minden osztâly ott volt és a tanârok, illetve tôbbségében tanâmôk. Itt inkâbb a csodâs tâvoli foldrész volt a téma. Elôkerult

egy nagy iskolatérkép Ausztrâliârôl és kômyékérôl. Mondtam is, hogy
tôbbetjârtam iskolâba, mint jôlesett, de katedrârôl még nem feleltem.
Most értettem meg, hogy a tanârsâg is hivatâs, nem is akârmilyen:
élvezet volt szembenézni a sok kis értelmes gyermekarccal, majd vâlaszolni kérdéseikre. A dicséret az volt szâmomra, amikor a végén az
egyik tanâmô azt mondta: "elhallgattam volna még egy ôrân keresztiil".

Ajôtanâr a szunetben is tanâr. És ha jô magyar is, diâkjaival jâija
az ôsi fôldet, gyakorolja azt, amit mi ùgy fejezùnk ki, hogy: Egy nem-

zet! Évek ôta jâija 12-17 éves diâkok csoportjâval, kerékpârral a
magyar tôrténelemjeles szinhelyeit, hogy a fiùk megismeijék mindazt,
ami kimaradt a tankônyvekbôl. Elsôsorban azt a fôldet, amely ihletet
adott a mûvész Kôs Kàroly, Buday Gyôrgy, Molnâr Dénes metszetei-

hez: Erdélyt és a Partiumot. Nem fényképezôgépeket, filmezô gépeket
visznek ezek a diâkok, hanem rajzmappât, az emlitett mûvészek stilu-

sâban elkészitik sajât metszeteiket, tusrajzaikat, személyes meglâtâsukkal. Ahogy mondja: "Akaratlanul is az ô nyomdokain jârunk természetes môdon késztet bennùnket is az âltaluk hasznâlt grafikai
mûfaj alkalmazâsâra e fôld csodâlatos ereje —s ezt megragadni csak a
fekete-fehér metszetekkel, tollrajzokkal lehet igazân". Tehât kis mûvé-

szeket nevel, de mi tudjuk, elsôsorban magyarokat, ebben az alig ma
gyar orszâgban. De vigyâzat, nem valami kis kezdetleges rajzocskâk
ezek. Méltôk kiâllitâsra, mint ahogy mâr rendeztek e mûvekbôl kiâlli-

tâst Budapesten, Szovâtân, Szatmâmémetin, Vajdahunyadon, Dévân,
Gyulafehérvâron, a szlovéniai Gôntérhâzân, Sopronban, Nâdasdon és
természetesen Szombathelyen. Ez utôbbi kiâllitâs anyagâbôl én is
kaptam vagy 10 képet, amikbôl alkalomadtân kôzzéteszûnk a Magyar
Életben.

Sârkôzy Csaba legnagyobb bânata, hogy nem viheti magâval
mindazokat a fiùkat a kerékpârtùrâra, akik jelentkeztek.

Legtôbbjùknek a szùlei nem tudjâk vâllaini a kôltséget, és Csaba
nem tud elég tâmogatôt kapni, akik elvâllaljâk egy-egy fiù kôltségeit.
*

Visszafelé Budapestre a gyorsvonaton tudatosult bennem, hogy a

Magyar Élel vilâglap. Megismerkedek két utitârssal, kideriil, hogy
mindkettô jért Ausztrâliâban és olvasta ott is, késôbb is jôbarâtok
jôvoltâbôl a Magyar Életet. Az egyik dr. Gadànyi Kàroly egyetemi
tanâr, aki Melboumeben tôltôtt vendégelôadôként néhâny évet. A
mâsik dr. Kubassek Jânos geogrâfiis, a Magyar Fôldrajzi Mùzeum

igazgatôja, aki ugyancsak jârt Ausztrâliâban, âradozva beszélt Ignàcz
Ferencrôl és Fôldvàry Gâborrôl, aki szerinte szégyenbe hozta a

magyar foldrajtudomânyt, mert Gâbor megalkotta helyettiik a Kârpâtmedence egészének geogrâfiai tudomânyos feltérképezését.

Dr. vitéz Letigyel Alfonz ('Ambler PA);

MEGEMLÉKEZÉSAZÂZSIAKUTA TÔ
SIR AUREL STEIN-RÔL
(1862-1943)

Amikor magyar eredményekrôl hallunk a nagyvilâgban, akkor
majdnem minden hirességunkrôl emlitést tesznek, de nem emlékeznek
meg a hires magyar régészekrôl. Ezeket az 1100. évre kiadott magyar

videoszalagon sem emlitették meg. Ezért godolom, hogy az Arpâd
Akadémia ezen fôosztâlya mai ûlésén néhâny szôt szôljak a magyar

szârmazâsù British Stein Aurélrôl, akinek 1997-ben ûnnepeljûk
sziiletésének 135. évfordulôjât.

Stein Aurél tanulmânyait Budapesten, sziilôvârosâban kezdte,
majd Drezda, Bées, Leipzig, Tûbingen, Oxford és London egyetemein
is tanult.1904-ben angol âllampolgâr lett, majd 1912-ben lovaggâ ûtôtték.l888-ban Lahore (India) Oriental Collège principalja lett, késôbb
âtment a Punjab Egyetemre a regisztrâciô vezetôjének. 1900 és 1930
kôzôtt tôbb izben a selyem ùton — kutatâsra — Indiâbôl Kinâba ment.
Egyik ilyen kutatô ùtjân a Dunhuang kôzelében felfedezte az EzerBuddha barlangot.
Stein Aurélt kutatô munkâjâban két fontos kérdés érdekelte; a
gôrôg mûvészet hatâsa a buddhista mûvészetre, és Nagy Sândor kôzépâzsiai hadiùtja. 1940-ben Irak hatârân végzett légifelvételt a rômaiak

ottani hatârvonalârôl. Hârom éwel késôbb ez a hires magyarszàrmazàsû àzsiakutatô Afganisztàn fôvàrosâban, Kabulban 81 éves korâban meghalt.

Szâmos kônyvét a mai napig is az egyetemeken - ahol KôzépAzsiârôl tanitanak - mint egyik legfontosabb referenciât hasznâljâk. A
British Museum-ban kulôn teremben ôrzik Stein Aurél hagyatékâbôl
szârmazô régészeti târgyakat, amelyek kôzôtt egy selyemre festett
kinai "Egi-térkép" (cca. Kr.e. 700) talâlhatô. Nyolcvan éwel késôbb
mi fedeztùk fel a Xian Jiatong Egyetem udvarâban levô âsatâsok alatt

egy mégkorâbban festet egi-térképet, amit kb. Kr.e.50-ben egy téglasir
falâra festettek.

Stein Foundation is léteslilt Londonban, ahol angol és magyar
régészeti kutatôk kaphatnak kutatâsi ôsztôndijat.

Révffy Lâszlô (Leicester)

NEGYVENÉVE TÔRTÉNT...
(Egy vértanù emlékére. Brenner Jànos, 1931 - 1957)
December kôzepén a Ràbakethely és Zsida kôzôtti mezôn a fagyos
éjszakâban kis gyertyalângok fényei szoktak vilâgitani, s megtôrik a
sôtétséget...
Az I956-OS forradalom megtorlâsànak éveiben ezek a minden

évben fellobbanô kis fények emlékeztetnek arra a szômyû éjszakâra,
amikor Brenner Jànos râbakethelyi kâplânt beteghez hivâs uriigyén
kicsaltâk plébâniai lakâsâbôl és Zsida kôzség hatârâban kegyetlen
brutalitâssal meggyilkoltâk.
Ennek az ôrôkké emlékezetes eseménynek most 1997 decemberében lesz 40 éve.

Avolt ÂVH-sokbôl verbuvâlt akkori nyomozô hatôsâg embereinek
nem âllt érdekében, hogy kitudôdjon az igazsâg: a gyilkos vagy gyilkosok birôsâg elôtt feleljenek tettiikért. Ellenkezôleg, mindent elkôvettek,
hogy a tettesek nyomait eltuntessék. Embertelen môdon hallgattâk ki a
kômyék lakôit, rettegésben tartottâk ôket. Kulônôsen az esperesi
keriilet papjait zaklattâk és verték kegyetlenul, mintha ôk lettek volna
a gyilkossâg szervezôi.

Az igazsâghoz viszont az is hozzâtartozik, hogy a gyilkossâgnak
voltak elôzményei. A fiatal pap buzgôn végezte lelkipâsztori munkâjât,
foleg az ifjùsâg kôrében. Ez szemet szùrt azokban, akik a forradalom
letiprésa utan legnagyobb ellenségtiket az egyhâz papjaiban lâttâk.
Besùgôkkal figyeltették a fiatal kâplân minden lépését. Egyszer emlitést tett arrôl, hogy a farkasfai ùton meg akartâk tàmadni, de kis
motoijâval ki tudta ôket keriilni. Azon a végzetes éjszakân ez nem
sikeriilt neki...

1957. december I4-én, szombaton este disznôtoros nagy vacsorât
rendeztek a hatârôrségben résztvevô fegyveres testiilet tagjainak.
A plébâniân adventi gyôntatâs volt soron. Dr. Kozma Ferenc
esperes plébânos megbeszéite Brenner Jânos kâplânjâval, hogy
Farkasfân végzi el a karécsonyi gyôntatâst, és mivel mâsnap vasâmap
van, szentmisét kell ott mondania, s igy kint is maradt az éjszakâra a
filiâban. A hâzvezetônô nem lakott a plébâniân, igy a fiatal kâplân
egyediil maradt a râbakethelyi plébânia-hâzban. Megtudtâk ezt azok
is, akik mâr elhatâroztâk, hogy a fiatal pap életéretômek.

Elmùlhatott mâr éjfél, amikor becsôngettek a plébâniâra. Papot
hivtak haldoklôhoz Zsidâra. A kâplân gyorsan feôltôzôtt, magâhoz
vette a fémbôl késziilt fesziiletet, amelyet a plébânostôl kapott

ajândékba, és amelyet a betegekhez szokott magâval vinni. Aztân a
templomba ment, hogy szentùtravalôul az Oltâriszentséget iselvigye a
haldoklôhoz. Majd kisérôjéval a dombtetôn vezetô gyalogùton elindult
Zsida kôzség felé.

A két falu kôzôtt mâr megtâmadtâk. Menekiilni prôbâlt, Zsida
hâzai felé futott. A szélsô hâz lakôi hallottâk is a segélykiâltâsait, de

nem mertek kijônni a hâzukbôl. Amikor mâr minden elcsendesedett,
megdôbbenve lâttâk, hogy nem messze tôliik a fiatal kâplân fekszik ott
vérében a fagyos fëldôn.
Szentgotthârdra siettek orvosért és papért.

Farkas Imre, szentgotthârdi plébânos adta fel neki a szentkereszt
szentségét és vette le keblérôl az Oltâriszentséget tartalmazô burzât.

Az orvos hajnali hârom ôra kôriil âllapitotta meg a halâl beâlltât,
amelyet harminckét késszùrâs idézett elô...

A rendôrség csak vasâmap délutân kezdte el a nyomozâst,
amelynek célja inkâbb a fiatal papra vonatkozô terhelô, bemocskolô
adatok gyûjtésére ôsszpontosult (ha lettek volna), mint a gyilkos vagy
gyilkosok kézrekeritésére. A kihallgatâs utân valaki meg is jegyezte.

hogy lefolytattâk Brenner Jânos szenttéavatâsânak perét. Mindenki
elôtt nyilvânvalôvâ lett: Isten iigyét hûségesen szolgélô, tisztalelkû,
becsiiletes papi élete.
A birôsâg két bûnbakot is elitélt gyilkossâg vâdjâval, de végiil is
mindkettôt felmentette. Aztân mély csend és hallgatâs borult a papgyilkossâgra.

Hosszù idôn kereszul tabu-téma volt Brenner Jànos meggyil-

kolâsa. Megtiltottak minden râemlékezést. Csak a râbakethelyi templom oldalân felâlHtott Pieta szobor emlékeztette a hîveket Brenner
Jânos vértanû emlékére, halélâra.

Szulôvârosâban, Szombathelyen 1981-ben, szuletésének 50. évfor-

dulôjâra iivegfestmény készûlt rôla keresztelési helyének templomâban, a Szent Erzsébet plébâniàn.

Halâla évfordulôjânak éjszakâjân a mezôkôn minden évben meggyùjtott kis gyertyalângok ébren tartottak a szivekben a tiszteletnek és
hâlânak érziiletét a vértanû lelkipâsztor irânt.
Hâny gyertyalângot gyùjthatna a magyar nép minden év oktôber
23-ân azok emlékére, akik Brenner Jànos kâplân nyomdokain haladva
vértanùhalâlt haltak a magyar szabadsâgért a forradalomban és utâna a
bosszùâllâs éveiben?

Ezek a gyertyalângok beborltanak Budapest utcâit, vârosaink
minden terét és megolvasztanâk a télre készûlô fagyos mezôk foldjét
meleg kis fényiikkel.

Tôbbezren âldoztâk életùket Brenner Jânossal egyiitt, megszâmlâlatlanul - az igazségért, az Egyhâz és a magyar Haza szabadsâgâért.
Legyen emlékiik âldott és soha ne feledkezzûnk meg rôluk...
(Ezekben a vérzivataros és kegyetlen idôkben vadâsztâk az ùn.
"pufajkâsok" a forradalom hôs fiataljait az egész orszâgban, és ennek a
kegyetlen, hazaârulô, bitang, gyilkos szervezetnek volt a tagja akkor a
25 éves Horn Gyula, aki ma Magyarorszâg miniszterelnôke. Ma sem
tagadja, hogy pufajkâs volt, sot, amikor feltették neki a kérdést, hogy
az volt-e, azt vâlaszolta: Na és?...
Ezt sem szabad elfelejteni Brenner Jànos vértanû halàlànak 40.
évfordulôjân.

A Magyar Kôztârsasàg AIkotmânybirôsâgânak
(Diszkriminàciôk megszimtetése tàrgyàban)
Tisztelt Alkotmànybirôsâg!

1.) A kârtéritési kulcsok degressziv volta; diszkrimmâciô\ Egy
aranykorona nem ér annyit, mint a mâsik és forditva! Kommunista
rablâs!

2.) A kàrtalanitàsi 5 milliôs "plafon" — diszkriminâciô\ HogyM

jut az Esterhâzy herceg ahhoz, hogy kb. 200.000 kat. holdja utân
ugyanolyan 5 milliô jegyet kapjon, mint én 2.000 kat hold utân? Itt a
diszkriminâlâs mâr ûvôlt!

3.) Hogyan jutnak a vidéki plébâniâk, parôkiâk és templomok
ahhoz, hogy kôzcélù, szociâlis célvagyon donâciôikat, amelyek
nemzeti szellemi és kulturâlis kôzcélt szolgâltak, - elvegyék?
Diszkriminâciô!

4.) Hogyan jutnak a kôzségek ahhoz, hogy a tulajdonukat képezô
kôzlegelôket és erdôket elvegyék? Ezek a kôzségek, a kôznép
legeltetési és tiizelôanyag ellâtâsât képezték! Nélkiilûk a parasztsâg
természetes âllattartâsi lehetôsége szûnik meg! A parasztmarhâik 1/2
évig, a sertéseik 3/4 évig éltek évente ezeken a legelôkôn! Miutân a
kôzségek épuleteit nem vették el, - ez kiilôn diszkriminâciô!
Néprontâs!

5.) Igen sok paraszt, môdos paraszt, kôzép- és nagyûzem nem

adta be a tôrvények adottsâga szerint a kârigényt. Hiszen tulajdon csak
mindkét fél szabad beleegyezése alapjân ruhâzhatô ât! Minden egyéb.
rablâs! Rablâs esetében a tulajdonjog el nem éviil. Egyoldalù tulajdoncsere âllamositâssal lehetséges csak, viszont âllamositâs a teljes
forgalmi vagyonérték kifizetését jelenti. Ez a mezôgazdasâgban nem
tôrtént meg. Ezeknél a jelen âllapot: rablâs, diszkriminâciô!
6.) Az ôsi hazai parasztsâgnak a fôld szabad és fuggetlen
tulajdona volt. A rômai Eurôpa-jog szerint is. A kommunizmus ezt
korlâtozta, illetve elkobozta. Ezt a rablâst a posztkommunista Antall-

kormâny Jôvâhagyta és perfektuâlta a nemzetkôzi és eurôpai jogrend
semmibevételével. Ez is diszkriminâlâs a Javâbôl!

7.) Az Antall-kormâny a strassbourgi nemzetkôzi és embeqogi
birôsâgi kôzpontnâl az Emberjogok érvényét az 1991. november 5.

elôtti idôre Magyarorszâg szâmâra kizérta! Ez is diszkhminâlâs! A

hazai népeknek azelôtt nincsen eniberjoga, azutân: a kifosztott,
megfosztott, kirabolt népeknek mâr van?!! Hât nem egy és ugyanazon
emberek, polgârok ezek? Lehet embeijogokat kettévâgni? Ez nemzetkôzileg bejelentett rablàs és gùny! Ezen a vilàgon minden jog: csak
jogfolytonos âllapot lehet! Kûlônben nem jog!
8.) A kârtalanitâsi tôrvények nem adnak vissza tulajdont. Csak
ùgymond: "erkôlcsi kartalanitist adnak". Micsodât? Erkôlcsi kârtala-

nitas csak szellemi értékekre és értékekben lehetséges! Anyagiakban
ilyen még nem volt és nem is létezik. Csak anyagi kàrtalam'tâs van
anyagiakra! Az igy adott bârmicsoda csak jogalap nélktili adomâny,
kegyadomâny, pofâra! Diszknmmâlàs\ Miutân azonban az igy adott
fizikai adomâny âliamilag ki nem fizetett orgazdasâg -, az ilyen
kârtalanitâs csak az orgazdasâg tovâbblôkése - csak birtoklâs!

9.) Az âllam maga nem âllamositott semmit, azaz, semmit ki
nem fizetett, az "erkôlcsi jôvâtétel" tulajdonszerzésre alkalmatlan. Az

orgazda âllam a kârtalanitâsi jegyekkel csak a sajât orgazdasâgât adta
tovâbb! Ez "furtum", becsapâs, diszkriminàlàsa a mindôsszes érintett-

nek! Emigy ez csak kis csinos szemkitôrlés volt a nyugat felé!
10.) Pocsajon (2200 kat. hold gazdasâgom) kiosztottak mindent,
legelôt és erdôt is. Kettô HA. jutott csalâdonként! Monokon (hitbizomâny, 1500 kat. hold erdô, 1200 kat. hold mezôgazdasâg) is ki
osztottak mindent (âllami erdôrészt kivéve). Itt is 1 és 1/2 HA. jutott
âtlagosan csalâdonként. Môdos gazda nincsen, kisgazda nincsen,
kôzép- vagy nagyuzem nincsen, csak nadrâgszijas tôrpebirtok van. A
megélhetéshez tûlsâgosan kevés, a megdôgléshez tùlsâgosan sok! A
meglevô nagyiizemi gépekkel mâr nem, vagy alig mûvelhetô. Az utak
jârhatatlanok, a csatomâk eldugultak, a szôvetkezet meg mâr alig sejti,
hogy melyik parcellât bérli még, melyiket nem. Majorsâgaik ismét
megbuktak, dûledeznek, szemét és rom lesz belôliik. A tâvol esô

legelôket hasznâlni nem tudjâk, az erdôket csak kiirthatjâk, utânpôtlâs
nem lesz. Ez a vidéki lakossâg letarolâsa! Lenivellâlâsa a legalacsonyabb szintre, életképtelenné tétele! No, de a spekulànsok, az
ûzérek, a parazitàk elvitték a fele szàntôt, erdôt, rétet stb. Csupa
idegen vigéc jutott fôldhôz, olyanok, akiknek foldjûk sosem volt.
Ôsszevâsârolt kârpôtlâsi jegyekkel a parasztok orra elôl vitték el a fél
hatârt: 380 HA. monoki rossz, siilevényes, kôves domberdôt, kat.
holdanként 3 ar. akor. âtlaggal 137 személynek osztottak ki, - néhâny
kivétellel mindet idegeneknek! Ez aztân a parasztokkal valô kitolâs

csimborasszôja! Mind a kôzség népe, mind a volt birtokos diszkrimmâlâsa. Ez màr aljassàg!

11.) Minden embernek joga van az otthonàra. Ez is nemzetkôzi,
a kormâny âltal elismert emberjog. Ez még a bosnyâknak, a horvàtnak
és a szerbnek is jâr. Csak a magyar fonemességnek és nemességnek
nem! Azoknak, akik ezt az orszégot ezer éven ât katonailag és kôzigazgatâsilag fenntartotték! Ma ott romoskodnak a kôzségekben a
"curiàk" ffcura: a gondoskodés hâzai), a lakossâg valamikori iigy-

intézôi, meg magtârak, majorok és kastélyok, amelyek még véletlenségbôl megvannak, foldtôl és fenntartâsi lehetôségtôl megfosztva!

Eladôk! Ha volna hiilye, aki megveszi! De a jogos tulajdonosnak
vissza nem adjâk. Inkébb pusztuljanak el. Ez mâr fanfàrbôgôs lenini
kommunizmus, ami magàt ma Magyarorszâgon jogâllamnak es
demokrâciânak csùfolja! Mindez becstelenség, gûny, emberjogtipràs
és diszkriminàciô! Kidobtak ezzel vagy 300.000 emigrânst az
orszâgbôl. Diszkriminàciô!

12.) Minden hazai âllampolgâmak jâr ajogàllam. A nemzetkôzi
és boni jogok védelme, intézményesitett rablâs, diszkriminâlâs, a
szellemi, nemzeti vagy vallâsi lecsôkevényesités ellen. Jâr "a szellem
szabad szâmyalâsa", a sokrétû tâjékozôdâs szabadsâga, a nemzeti
erkôlcsôs és vallâsos nevelés joga! A kritika korlâtlan szabadsâga, a

politikamentes, rômai jogù "szenâtus" (felsôhâz), a pârtoktôl
fuggetlen, szabad, bôlcsek avagy aggok tanâcsânak joga! Mindez
vâgyâlom, megadva nincsen! Ez az ôssznép alapjogainak
diszkriminâlâsa!

13.) A 600/1945-ôs fôldreform tôrvény az ezer holdon felûli
birtokosok mindenét elkobozta, a lakâssal egyiitt, mig parasztbirtok
200 holdig az épiiletekkel és a felszereléssel megmaradhatott. Diszkri
minàciôI Az alkctmânybirôsâg ezt megsemmisitette, de a jogsértést
nem orvosolta. Diszkriminàciô!

14.) Azonos orszâgban két egymâssal ellentétes ôrôklési rend nem
létezhetik! A kârtalanitâs az oldalâgi ôrôkôsôdést nem ismeri el! Ez
mâr vadnyugati terrormutatvâny! Diszkriminàlàs\

15.) Szécsényi Ferenc 5 alapitvânyt létesitett: a Nemzeti Mùzeumot, a Szécsényi Kônyvtârt, és hârom hitbizomânyt 3 fia részére.
Mindmegannyi kôzcélù alapitvâny és része az orszâgos tôrvénytâmak.
Nem lehet ezekbôl kettôt megtartani és hârmat megszuntetni! A hitbizomâny a magântulajdon jogânak ônkéntes korlâtozâsa. El nem

adhatô, meg nem terhelhetô. Hitbizomânyi birôsâg ôrkôdik felette. A

hun fonemes vezetôréteg ezzel biztositotta azt, hogy maradjon az
orszâgban "kimûvelt emberfô", kultùrkôzpontok, - olyan anyagilag
fiiggetlen személyek, akik az orszégot kul- és belfôldôn, - a napi
politikâtôl fuggetlenul érdemben és nyoïnatékkal képviselni tudjâk és a
folyamatosségot a Felsôhâzban biztositsâk. Megszûntetésuk diszkriminàcià!

16.) Idézem az 1947. évi pârizsi békepaancs vonatkozô eredeti
szôvegét: "Peace Treaty with Hungary". Part II. Political Clauses,
Section 1. Article 2., Paragraph 2.:"

"Hungary fiirther undertakes tliat the laws in force in Hungaiy
shall not, either in their content or in their application, discriminate or

entail any discrimination between persons of Hungarian nationality on
the ground of their race, sex, language or religion, whether in
reference to their persons, property, business, professional or financial
interests, status, political or civil rights or any other matter."
Tehât semminemû diszkriminâlâs nincsen eltûrve magyar âllampolgârsâgù egyének kôzôtt. Kôvetkezik egy részleges felsorolés,

amelyben a "property"-t, a vagyont kiilôn kiemeltem, de amely
felsorolâs nincsen befejezve - kitetjed a politikai és civil jogokra is -,
p.o. az emigrâciô vâlasztôi vagy vâlasztottségi jogaira is - mivel
magyar âllampolgârok maradtak -, vagyoni jogaira is (!), "or any
other matter" - avagy bârminemù màs vonatkozâsban!

A fentiekben az 1-15 szâmok alatt kôzôlt diszkriminâciôkat - a

szàmtalan meg nem nevezett diszkriminâciôval egyiitt - ezennel
kôzvetitem a Magyar Kôztârsaség Alkotmânybirôsàgânak, hogy az
Alkotmânyban felvett Embeijogok rendelkezései - betûje és szelleme
szerint - az orszâgot a diszkriminâciôk âradatâtôl megszabaditsa és
olyan nemzetkôzileg elismert és az eurôpai rômai jogra alapozott
jogrendszert hozzon létre, ami ôsi kultùrânknak és keresztény
mùltunknak megfelel —és kikûszobôl vadnyugati avagy keletkirgiz
szokâsokat.

Szeretnénk, ha az Alkotmânybirôsâg az emigrâciônak is ezt a
kérését ùgy teljesitené - zéros hatâridôn belûl -, hogy mindezzel ne
kelljen a nyugati nagy nyilvânossag elé lépnunk.

Megjegyzésiil inég annyit, hogy az én csalâdom a 600/1945. évi
fôldreformrendelet azon részét hajlandô elfogadni, amely a heljâ
parasztsâgot fôldhôz juttatta - az akkori juttatàsi jegyzôkôny szerint tehét mindazt, omit személynek szôlôan szocializàltak. Amennyiben az
illetôk azt megtartottâk vagy a jôvôben meg kivânjâk tartani. Minden
egyebet: lakôhâzat, épûleteket, majorokat, felszerelést, ami megvan, és
minden komniunizâltat, erdôt, legelôt, rétet, nâdast, gyiimolcsôst,
szôlôt, szântôt, fbldadô alé nem esôt - tehât mindazt -, ami nem
személynek lett juttatva: természetben kérjùkvissza!
Kelt Bécsben, 1996. szeptember hô 22-én.
Széchényi Agost
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Magyarorszàg 1100 évesfennàllàsa alkalmàbôl
meghirdetett pàlyàzatàra

"Magyarorszâg terùleti vâltozâsai
a honfoglalâstôl
a mâsodik vilâghâborûig"
cîminel

a Bizottsâg

a mâsodik dijjaljutalmazta
a kôvetkezo pdlyamunkàt

(A XXXV. Krônikâban mâr kôzôltiik a fenti pâlyâzatra beérkezett
munkâk kôzûl a két elsô dijas pâlyamunkât. Ez alkalotnmal kôzôljûka
II. helyezett mûvet.)

Krajcsovics Zsolt:

MAGYARORSZÀG TERULETI VÀLTOZÂSAI
A HONFOGLALÀSTÔL A MÀSODIK VILÂGHÀBORÛIG
1. Bevezetés

Amiôta az ember fejlôdése sorân mai értelemben véve is kôzôsségi

lénnyé vâlt, életének egyik legfontosabb befolyâsolô tényezôje az âltala
hasznâlt, birtokolt teriilet lett. Mâr az ôskôzôsség kezdetleges
târsadalmi formâjâban - a nagycsalâdban - is meghatârozô tényezô
volt a csalâd teruleteinek elhelyezkedése, minôsége, és természetesen,
a nagysâga. A teriilet tôbbé-kevésbé meghatârozta a nemzetség
fennmaradâsi esélyeit. Ebben az idôben ez még persze nem volt olyan

fontos probléma, mint késôbb, az elsô ôntôzéses kultùrâk idején. Ez
abbôl kôvetkezett, hogy ezek a nagycsalâdok, illetve az ezekbôl kiala-

kulô kezdetleges âllamalakulatok vérrokonsâgi alapon szervezôdtek és
az életmôd nomâd volta miatt nem kôtôdtek oly szorosan a birtokolt
fbldteriilethez.

A fbldmûvelô és âllattenyésztô életforma megjelenése és teijedése
azonban teljesen megùjitotta a fold szerepét. Az emberek - ha tovâbb
nem is -, de a termény beéréséig mindenképpen helyhez voltak kôtve.

A teriilet birtoklâsa éppen ezért akkora fontossâgra tett szert, hogy az
elsô modem értelemben is âllamnak tekinthetô ôkori keleti kultùrâk

mâr egyre inkâbb teriileti alapon szervezôdtek. Ez gyakorlatilag annyit
tesz, hogy az âllam létét meghatârozô tényezôk kôzul elsôdleges
szerephez jut a teriilet.
Mindezeknek megfelelôen belâthatô, hogy egy âllam tôrténelmének feltérképezésekor milyen fontos informâciôkat hordoz a teriilet, és
annak vâltozâsai az idôk folyamân. Nagy tâvlatokbôl vizsgâlva sokszor
egy térkép mondhatja a legtôbbet egy orszâg és egy nép sorsârôl. Kiilô-

nôsen igaz ez az âllitâs Eurôpa, és igy természetesen Magyarorszâg
esetében, mivel egy foldrajzilag viszonylag kis teriileten is rengeteg
kiilônféle szârmazâsù és kultùrâjù nép élt és él egyiitt, ami pâratlanul
dinamikus vâltozâsokat hozott létre.

E dolgozat célja, hogy a fentiek szellemében megprôbâljon hiteles
képet adni Magyarorszâg teriileti vâltozâsairôl, és azok jelentôségérôl,
bâr természetesen a teljességre valô tôrekvés nélkul.

2. Az Ârpâdok kora
2. 1. A honfoglalâs

Magyarorszâg teriileti vâltozâsainak vizsgâlatakor a honfoglalâst,
illetve az azl kôzvetleniil megelôzô idôszakot vettem kiindulô pontnak.
Tettem ezt azért, mert a bevezetésben megfogalniazottaknak megfele-

lôen, csak a mâr megtelepedett népek esetében van igazi jelentôsége a
teriileti vâltozâsok nyomon kôvetésének. Az etelkôzi idôszak elôttrôl
egyébként sem âll tùl sok megbizhatô forrâs rendelkezésre, csak igen

pontatlanul térképezhetô fel a vândorlô tôrzsszôvetség ùtvonala. Az
bizonyitott, hogy a magyarsâg a népvândorlâs sorân igen lassan jutott
a volgai finn-ugor ôshazébôl az Etelkôzbe, vagyis jô kôzelitéssel a
Dnyeszter és Dnyeper folyôk âltal hatârolt teriiletre, az idôszâmitâsunk
szerinti IX. szâzadra.

Ezen a teriileten folytattak a magyarok félig foldmûvelô, félig
portyâzô életmôdot. A 890-es években is tôbb hâborùt folytattak a kôr-

nyéken, mig végiil is egy a bolgârok és besenyôk âltal inditott megtorlô
hadjârat szoritotta ki innen ôket. A hagyomâny 896-ra teszi a

Vereckei-hâgôn valô âtkelést és a Kârpât-medence megszâllâsât, de
valôszinûbb, hogy a tôbbség mâr az elôzô év ôszén âtjutott. A
Kârpâtok és a Duna âltal hatârolt teriilet megszâllâsa nem iitkôzôtt

szâmottevô ellenàllâsba, mivel ezen a teriileten csak csekély szâmù, és

elszôrtan elhelyezkedô szlâv (bolgâr) népesség volt talâlhatô, akik a
legutôbbi kutatâsok szerint mâr 892 ôta adôfizetôi voltak honfoglalô
ôseinknek.

Hihetônek tûnik az az âllitâs, amely szerint még nem tekintették a

magyarok ezt a vidéket ùj hazâjuknak, amit legjobban az igazol, hogy
kezdetben semmiféle életmôdbeli vâltozâst nem lehet megfigyelni. A

nyugat felé irânyulô portyâk a korâbbi menetrend szerint folytatôdtak.
899 tekinthetô a klassizkus portyâzâsok kezdetének, amikor egy itâliai
hadjârat sorân egészen a Szent Bernât hâgôig jutnak. Az ezt megelôzô
néhâny év is âllandô hâborùskodâssal telt, hiszen ekkor kellett a Dunâtôl keletre esô teriileteken intézményesiteni a katonai Jelenlétet. Illetôleg a Dunântùlt és az északi Kârpâtokat birtoklô frank és morva
âllamokkal tudatositani kellett azt, hogy a magyarsâg jelenléte a

Kârpât-medencében nem csupân egy hadjârat, hanem âllandôsult
âllapot. A nagy morva âllamot még 896-ban sikeriil szétzùzni, majd
900-ra kiverik a frankokat a Dunântùlrôl és 902-ben elfoglaljâk a

Morva folyôtôl nyugatra esô teriileteket is. Ezt kôvetôen még néhâny
évig kôlcsônôsen dùljâk egymâs hatârât a magyarok és a bajorok.

mi'gnem 907-ben sikeriil olyan sùlyos vereséget mémi a bajor Lajos
kirâly seregeire, amely szentesiti és véglegessé teszi a magyarsâg
jelenlétét a Kârpât-medencében.

Mâr ekkor lâthatô, hogy a tovâbbi nyugali irânyù teijeszkedés
nem lehetséges vagy legaJàbbis nem hozhat tartôs sikert, de a korabeli
életmôd szerves része volt az idôszakonkénti zsâkmânyszerzô
hadjâratokon valô részvétel, amelyeket a kômyezô âllamok igyekeztek
egymâs ellen forditani. A szokatlan sztyeppei hadviselési môdnak,

illetve Eurôpa megosztoltsàgânak kôszônhetôen a magyarok kezdetben
jelentôs sikereket émek el. A szâsz Henrik pl. tôbb évig rendszeresen
adôt fizet, csakhogy orszàgât mentse a puszti'tâstôl, de az ellenâllâs
egyre szilârdabb. A legkevesebb negyven nyugali irânyù hadjârat

végére, a 955-os, Augsburg mellett elszenvedett vereség tesz pontot,
majd 970-ben a Balkânon folytatott hadjâratoknak is végeszakad.
A portyâzâsok kora 907 utân nem hoz jelentôs teriileti vâltozâso-

kat, mivel a korabeli nomâd harceljârâs és a magyarsâg létszâma nem
teszi lehetôvé a gyors râcsapâsokban elfoglalt, és egyébirânt a portyâzô
csapatoknâl lényegesen nagyobb lakossâggal birô teruletek megtartâsât. Viszont a Kârpâtok vonala, illetve a Drâva és Duna âltal bezârt

részeken elterulô magyar nemzetségi szâllâsteriileteken, tovâbbâ a mai

Szlavôniâban és Kelet-Ausztriâban viszonylag szilârdul megveti a
lâbât a magyarsâg.
2. 2. A magyar àllamisâg kezdetei

A portyazasok befejezôdése csak részben magyarâzhatô azzal,

hogy kiismerték a magyar taktikât. Sokkal inkâbb elfogadhatô az az
indok, miszerint az idôkôzben csâszârivâ lett német âllam lekûzdve

belviszâlyait, igencsak megerôsôdôtt, s hasonlôképpen tett Bizânc is.
A magyar tôrzseknek ettôl kezdve nem volt "menekiilési ùtvonala",
csak két lehetôség kôzt vâlaszthattak. Vagy nyugali tipusù âllamot
hoznak létre vagy felmorzsolôdnak a német és a bizânci nagyhatalmak, illetve a keletrôl érkezô nomâdok kôzt.

Géza fejedelem uralkodâsa és Istvàn kirâlysâgànak kezdeti évei
ennek megfelelôen kevésbé intenziv kulpolitikât hoztak. Inkâbb a vâl-

tozâsok belsô ellenzéke volt Magyarorszâg legfobb ellensége. Az addig
laza katonai fliggôségben levô Morvaorszâg a kedvezô alkalmat
kihasznâlva, még 958-ban kiszakad a magyarok teruletei kôzul.
Bizânc észak felé teijeszkedik, aminek kôvetkezményeként a 900-as

évek végére kôzvetleniil hatiros lesz Istvân âllamâval. Az erôsôdô
német nyomâs pedig 980 és 991 kôzt kiszoritja ôseinket KeletAusztriâbôl. Mindekôzben Istvân kirâly, Ajtony és Koppâny leverése
utan, a gyula allai birtokolt Erdély megszâllâsâval teszi teljessé a
magyar koronât. Mivel a gyula Lengyelorszâgba menekûl, Istvânnak
hamarosan killpolitikai gondjai is tâmadnak. Boleszlâv, a lengyel
uralkodô ugyanis 1014-ben elfoglal a Morva vôlgyében néhâny vârat,
amelyeket csak négy éwel késôbb sikeriil visszaszerezni, mivel kôzben
a kelet felôl betôrô besenyôket is ki kell ûzni az orszâgbôl. A rovid
nyugalmas idôszak utân 1029-re Németorszâggal romlik meg a
kapcsolat dinasztikus okok mialt (az 1026-ban megiiriilt bajor hercegi
szék betôltésével kapcsolatban tâmadnak nézeteltérések). A kôlcsônôs
hadjâratok utân végiil is Istvân kis tenileti gyarapodâst tud kicsikami a
maga szâmâra. Az orszâgba betôrô II. Konrâd ugyanis tùl mélyre
nyomult, mikôzben utânpôtiâsât a magyarok megakadâlyoztâk és csak
a Lajta-Fischa kôzének, tovâbbâ néhâny Morvân tùli teriiletnek az
âtadâsâval tudta kivâltani magât. Mikor Istvân 1038-ban meghal,
kelet, észak és nyugat felé kialakul és megszilârdul az a hatârvonal,
amely kisebb-nagyobb vâltozâsokkal I9I8-ig fennâll.

Az 1038-ban trônralépô Péter uraikodâsât pogânylâzadâsok, trônviszâlyok és csehorszâgi hâborùk tarkitjâk, de hatârvâltozâs nem tôrténik. Hasonlôk mondhatôk el az 1050-tôl az orszâgot megosztva irânyitô Andrâsrôl és Bélârôl. 1063-tôl az Andrâst elûzô Béla fiai (Géza,

Lâszlô és Lampert) és a német segitséggel a hatalomba keriilô
Salamon egytitt iil a trônon. 1066-ban a horvât bân kérésére (ebben az
idôben Horvâtorszâg ônâllô pâpai birtok) Dalmâciâban folytatnak
hadjâratot, majd 1067-ben a csehek, egy éwel késôbb pedig a
besenyôk ellen harcolnak. Az orszâg hatârai csak kis mértékben

môdosulnak. Az I07I-ben ismételten betôrô besenyôk Salamon szerint
az akkor bizânci birtoknak szâmitô Nândorfehérvâr (Belgrâd) felôl
tâmadtak. Megtorlâsképpen mintegy hârom hônapos hadjârat és
ostrom utân megszâllja ezt a teruletet, de a hôditâsok nagy részét még
ebben az évben elveszti Bizânc ellentâmadâsa sorân.

1074-ben Géza elûzi Salamont, aki Mosonban és Pozsonyban

fészkeli be magât. Gézât a trônon 1077-tôl hires lovagkirâlyunk, az
Istvânhoz hasonlôan szentté avatott Lâszlô kôveti. Az uralkodô kariz-

mâja szerencsés politikai helyzettel pârosul, csak a trônjât kôvetelô
Salamon zakiatja egészen I087-es halâlâig. A Salamon âltal behivott
német Henrikkel elbânik és ettôl kezdve nincs gondja a nyugati szom-

szédsâggal, mivel a csâszârt lekôti a Vatikânnal ekkor kiélezôdô

invesztitùra harc. Salamon még egyszer prôbâlkozik, âm az orszâgra
tôrô besenyôketLâszlô 1083-ban kônnyedén kikergeti.
Ezt kôvetôen 109I-ig viszonylagos nyugalom van. Ekkor Zvoini-

mir horvàt bân ôzvegye fordul segîtségért a magyarokhoz. A megindulô magyar hadjârat sorân Lâszlô egészen a tengerig nyomul és csak
azért kénytelen megszakitani hôdltâsât, mivel kôzben ismét besenyôk
tômek az orszâgra. Két csatâban olyan sùlyos vereséget mér râjuk,
hogy kôzel egy évszâzadig nem hâborgatjâk a keleti végeket. 1094-ben
beavatkozik a Lengyelorszâgban folyô harcokba, és magyar krônikâk
szerint még Krakkôt is beveszi. 1095-ben Csehorszâgban kivân hasonlôképpen cselekedni, de a hatâron megbetegszik és meghal.
1096-ban a kevésbé harcias, "kônyves"-ként ismert Kàlmàn kôvet-

kezik soron. Bâr alapjâban véve sokkal inkâbb vonzôdik a tudomânyhoz, mint a hâborùhoz, orszâglâsânak idejét - kôzépkori môd szerint mégis harcok kisérik. A hazânkon ât a Szentfôldre tartô keresztesek

nem ritkân, nem igazân kereztényhez illô môdon fosztogatnak és
rabolnak, sôt Amioni Péter francia-német serege egy rôvid idôre
Zimony vârât is elfoglalja. Igy Kâlmân mâr uralma kezdetén arra

kényszeriil, hogy fegyverrel szerezzen érvényt akaratânak (tôbbszôr
mâr a hatâron szétkergeti a nem tùl megnyugtatô hirû kereszteseket).
1097-ben Horvâtorszâgban harcol és befejezi a Lâszlô âltal
kezdett hadjâratot, bâr a bizânci tâmogatâst élvezô Velencével nem

vâllal konfrontâciôt, igy a velencei fennhatôsâgù dalmât kereskedôvârosokat nem tâmadja meg. Két éwel késôbb megprôbâl az
oroszorszâgi hatalmi harcokba is beavatkozni, de a nem olyan rég még

ismerôs nomâd harcmodort alkalmazva egy kun sereg ùgy megveri,
hogy alig tud elmenekiilni. Ennek hatâsâra ismét dél felé fordul
figyelme. 1102-ben teszi hivatalossâ a horvât teriiletek bekebelezését,

és bânnâ koronâztatja magât (e teriiletek aztân a Monarchia bukâsâig
tartôsan a magyar korona részét képezik), majd 1105-ben mégiscsak
vâllalja a Velencével valô ôsszeutkôzést és elfoglalja a dalmât
vârosokat is (Zâra, Spalato).
1115-ôs halâlât kôvetôen II. Istvân kevésbé szerencsésen kezdi
uralkodâsât. 1116-ra elveszti elôdje dalmâciai hôditâsait és cseh

teriileten is vereséget szenved egy hadjârata sorân. Két éwel késôbb

sikerteleniil prôbâlkozik Dalmâcia visszaszerzésével, bâr a harcokban
magaa velencei doge is elesik. Tôbbszôr kiild hadakat orosz és lengyel
terûletre is, de ezeknek nem ismeretes a hatâsa. 1124-ben végre sikeriil

megszereznie a dalmât teriileteket (Zâra kivételével), de nem tùl tartôs
a diadal, mert a keletrôl visszatérô velencei flotta egy éwel ez utân
mindent visszafoglal. 1127-ben egy délre inditott hadjârat sorân elfoglalja Bizânctôi Nândorfehérvârt, Zimonyt, sôt még Szôfiât is. Ezeket a
csâszâr 1128-ban visszaszerzi, majd 1129-ben teriileti vâltozâs nélkuli
békét kôtnek.

Halâla utân 1132-ig folyamatcsan zajlanak a harcok a trônért. A
gyôztes II. Béla viszont ùgy megerôsôdik, hogy 1136-ra csaknem az
egész dalmât tengerpartot hôdoltatja és nem sokkal ezutân, egy

boszniai teriiletet is koronâjâhoz csatol, Râma néven. E sikereket
kôvetôen mâr csak orosz teriileten prôbâlkozik, de nem nagy sikerrel.
Fia, II. Géza 1162-es halâlâig folyamatosan harcol Halicsban
(Oroszorszâg), illetve Bizânc és Németorszâg ellen, de Pozsony és
Zimony cserél csak gazdât egy rôvid idôre, egyébként nem vâltozik a
magyar korona fennhatôsâga.

1162 utân 111. Istvân és IV. Istvân harcol a trônért. A gyôzelem,

bizânci segitséggel, IV. Istvàné lesz. A segitségért cserébe Bizânc
hivataslosan megkapja a Szerémséget és Dalmâciât is, de a gyakorlat-

ban ez utôbbi teriileten nem tudja érvényesiteni fennhatôsâgât, mivel
"ittfelejtôdik" egy 30 ezres magyar sereg. Sôt, ha mâr itt volt a had,
gyorsan elfoglaltâk Velencétôl, a sokâig ellenâllô, utolsô dalmât
vârost, Zârât is. Egy éwel késôbb III. Istvànnak sikeriil elûznie
névrokonât és mindjâri prôbâlkozik a gazdag Szerémség visszaszerzésével is, de elszâmitja magât. A harcokat lezârô 1165-os béke
szerint nemcsak megmarad e teriileten a bizânci fennhatôsâg, de az

idôkôzben elfoglalt Zimonyt és Zârât is megkapja Manuel csâszâr,
illetve a doge. 1166-ban ismét prôbâlkozik, de ezùttal is veszlt, és az

1167-es dôntô ùtkôzet utân Bizânc tovâbbra is megtart minden
teriiletet.

Géza fejedelem szinre lépése ôta eltelt kôzel kétszâz esztendô. Ez-

alatt a szinte hihetetlen rôvid idô alatt a nomâd magyar tôrzsszôvetség,
modem feudâlis hatalommâ vâlt. Nemcsak a Kârpât-medence birtoklâsât sikerult az âllammâ szervezôdéssel véglegesiteni, de Magyarorszâg - az idônként bekôvetkezô vereségekkel egyutt is - regionâlis
nagyhatalommâ vâlik, melynek teriilete ugyan nem mérhetô a német
csâszâréhoz vagy a hatalms Bizânchoz, de még ezeknek az ôriâs birodalmaknak is szâmolniuk kell jelenlétével.

2. 3. Hôdîtô hàbonik

E kudarc utân III. Istvân az életébôl még hâtralevô ôt év alatt mâr
nem visel hadat. Utôdja III. Béla is egy ez idôben szokatlanul hosszù,

mintegy nyolc évi békével kezdi uralkodâsét, amelyet csak a belpolitikai vâlsâgokba beavatkozni kivânô nagyhatalmak ôvatos prôbâlkozâsai
tarki'tanak csupân. Egyszeriben megvâltozik viszont a helyzet, mikor
Manuel csâszâr I180-as halâlâval véget ér Bizânc fénykora, és az igy
tâmadô hatalmi vâkuumban megerôsôdô magyaroknak môdot ad
tovâbbi teriiletek megszerzésére. A magyar kirâly még ebben az évben

visszaveszi Dalmâciât, majd II82-ben a Szerémséget is. Ez utân
elfoglalja Barancsot és Beigrâdot, és tôbb izben dùlja fel a mai
Bulgâriât is (Szôfiât pl. kétszer is elfoglalja). Sikerrel védi meg Zârât
is a megûjulô velencei tâmadâsokkal szemben.

1188-tôl sikeriil az igen jelentôs orosz fejedelemség, Halics élére
is fiât ultetni, de a helyi erôk elégedetlensége elmozditja trônjârôl. Ezt
kôvetôen hadjâratot folytat még a Bizânctôl fuggetlenedô szerb nagyzsupân ellen is, de ez a hâborù nem hoz jelentôs sikereket. Halâlât

kôvetôen két fia harcolt a trônért, mig végiil is négy év harc utân
1200-ban Imréé maradt a neki adott trôn, ôccse Andrâs pedig
Dalmâciât, Horvâtcrszâgot és Boszniât birtokolta. A belviszâlyok
elcsitultâval Imre 1201-ben sajât jelôltjét, Istvânt ûlteti fegyverrel a
szerb trônra és felveszi a szerbia kirâlya titulust cimei kôzé, és az
idôkôzben szintén fiiggetlenné vâlô bolgârok ellen is sikereket ér el.

Uralkodâsa alatt csak egyetlen veszteség éri a koronât; 1202-ben a

Velence âltal hosszù idôn ât sikertelenul ostromolt Zârât végiil is egy
hatalmas keresztes sereg pusztitja el.

Fia, III. Làszlô, igen rôvid orszâglâsa alatt nem tôrténik semmi,
majd 1205 tavaszân II. Andrâsé lesz a trôn. Az ô érdeklôdése a

Balkânrôl ismét Halicsra terelôdik, bâr harcol délen is a kunok, illetve

egy tùlzottan ônâllôsodô német lovagrend ellen, sôt részt vesz még egy
keresztes hadjâratban is. Mégis a legfôbb fegyvertényt ez idô tâjt az
jelentette, hogy a lengyel és orosz fejedelmek érdekszférâjâba trtozô
nagy kiteijedésû Halicsban egészen I236-ig az tôrtént, amit a magyarok akartak. II. Andrâs tôbb izben is fegyverrel foglalta el ezt a fejedelemséget és ùltetett annak élére bâbkirâlyt, de a tôrténelem végul is
ùgy alakult, hogy nem sikeriilt e teriiletet tartôsan magyar fennhatôsâg
alâ vonni. A tényleges teriileti gyarapodâst ebben az idôben, a déli
végeken az I220-as években felùjulô hâborùk eredményei jelentették
csupân. I223-t61 a Szerémségtôl délre elhelyezkedô teriilet lesz a

koronàé Macsô néven, illetve a Déli-Kârpâtokban szervezôdik meg
1233-tôl a Szôrényi Bânség.

2. 4. Az Ârpàd-kor vége
A magyarok tovâbbi teijeszkedô politikâjât az 1235-ben trônra
lépô IV. Béla nem képes folytatni. Bar nem adja fel hatalmi igényeit,
hadjâratot azonban nem folytat. Aztân az 1241-tôl az orszâgra zùdulô
tatârok pedig véglegesen pontot tesznek a nagyarânyù hôdîtâsok
végére. Az 1241. âprilis 11-i, muhi csatavesztést kôvetôen néhâny
erôsebb vâr és vâros kivételével gyakorlatilag az orszâg Dunâtôl
keletre esô teljes része a mongol seregeké lesz. A Duna befagyottjegén
àtkelve aztân a kôvetkezô év februâijâban a Dunântùlt is lerohanjék,
majd mârciusban vâratlanul eltâvoznak. Ez annak tudhatô be, hogy a
tatârok az orosz teriileteken megfigyelt szokâsuk szerint mindig két
hullâmban tettek vazallusukkâ egy âllamot. Szercncsére a mâsodik
hullâm nâlunk nem kôvetkezett be, mivel a mongolokat egy idôre
lekôtôtte a kân halâla utân megindult utôdlâsi harc.

A rendkivul legyengiilt orszâg trônjâra visszatérô IV. Béla keriili
a nagyobb hâborùkat. Csupân a Pozsonyra tâmadô Frigyes herceget
kergeti ki az orszâgbôl, és veszi vissza az elfoglalt Kôszeget és
Sopront. Nem képes viszont visszatartani az 1243-ban Zâra vârosâra

tâmadô velencei hadakat. 1243-ban és 1245-ben magyar segédhadak is
részt vesznek egy halicsi hadjâratban, de a tovâbbi hâborùknak dinasz-

tikus kapcsolat vet véget (Danyilô halicsi fejedelem fia, IV. Béla lânyât
veszi feleségiil). 1246-ban, a megerôsôdô Frigyes osztrâk herceg
Magyarorszâgot is és Csehorszâgot is megtâmadja. A hosszas hâborùsâgnak aztân 1254-ben lesz vége, az utôbbiak gyôzelmével. A magyar
korona megkapta Stâjerorszâgnak a Semmering-hâgôtôl délre esô
teruletét, de sok hasznât nem lâtta. 1258-ban a helyi lakossâg lâzadâsa
sôpri el a magyar hatalmat és râadâsul e tertilet kapcsân a csehekkel is
konfliktusba keveredik IV. Béla, amelyben alulmarad.
Ennek nyomân fordul az érdekiôdés ismét a Délvidék felé. Itt a

kirâly ôccse, Istvân herceg 1260-tôl kezdve tovâbbi teriileteketfoglal el
Boszniâban, illetve 1270-ben elfoglalja Bulgâria nagy részét is,
mikôzben a szerbek is félig-meddig magyar fïiggôségbe keriilnek.
1270-ben vâltja fel IV. Bêlât a trônon V. Istvân. Uraikodâsa alatt

csak a csehek prôbâijâk hatalmukat kiteijeszteni a magyar kirâly
rovâsâra. Az egészen a Râbcâig nyomulô cseheket két vesztett csata

utân sikeriil csak megforditani, de aztân egészen Brao vârosâig ûzik
azokat. A békekôtés egyik fél szàmâra sem hoz tenileti gyarapodâst.
1273-ban viszont a magyar provokâciôra ùjra betôrô csehek elfoglal-

nak tobb jelentôs vârost is (Pozsony, Ôvér, Sopron), amelyek csak
1277-ben keriilnek vissza magyar tulajdonba. Bar ebben az idôben mâr
egyre inkâbb a megerôsôdô helyi hatalmassâgok ellen viselt belhâborùk jelentik a magyar uralkodô hâborùit, Magyarorszâg még 1278-ban

segit az osztrâkoknak legyôzni a cseheket. A gyôzelem a zsâkmânyon
tùl, nem hoz ùj teruleteket IV. Lâszlônak, de erkôlcsi értéke jelentôs.

Ezt kôvetôen IV. Làszlô, illetve utôda, az utolsô Ârpàd-hàzi
uralkodô, III. Andràs egyre inkâbb elveszik a belsô csatârozâsokban. A

Dunântùlon a Kôszegi-csalâd pl. ùgy megerôsôdik, hogy azok magât
Albertet, az osztrâk herceget is megverik, és csak a két koronâs fo

ôsszefogâsa képes véget vetni uralmuknak. E harcok nyomân keriil
tôbb vâr, pl. Sopron is osztrâk kezekbe, amelyeket III. Andrâs csak
I29I-ben tud visszafoglalni. Gyôzelmét, sajnos, nem tudja tovâbb
kamatoztatni, mivel ekkor a tiszântùli Borsâk ellen kell kisebb hâborùt
viselnie.

Mikor 1301-ben vâratlanul - utôd nélkiil - elhunyt, az ônâllôsodô fôurak segitségével trônra keriilô Anjou Kàroly Rôberté lesz a

hatalom. Az Ârpàd-hàzi kiràlyok koravéget ért.
3. Az érett feudalizmus

3. 1. A feudâlis âllam ùjjâszervezôdése

Kâroly Rôbertet tôbb mâs trônigény ellenében is, a nagybirtokosok
juttattâk a trônra. Azt vârtâk, hogy az ùj kirâly alatt tovâbb erôsôdhet-

nek, a korona rovâsâra, mint az utolsô Àrpâdok idején. S nein
érdekelte ôket, hogy ezzel a feudâlis âllamot teljesen széttagoljâk és
anarchiâba dôntik. Keservesen csalôdtak. Az ùj kirâly felismerte a
monarchiât fenyegetô veszéljd, és a kôznemességre, a vârosi
lakossâgra tâmaszkodva, harcban felszâmolta az ôsszes nemesi

"kiskirâlysâgot", amelyek a kirâly hatalmât csorbitottâk. Kûlpolitikâjât
a nyugathoz fïïzôdô szoros kapcsolatok miatt inkâbb a diplomâcia
jellemzi, egyetlen hôditô szândékù hadjâratot indit csak, a havasaUoldi
român vajda ellen, amely kudarcba fùllad.
Mikor Kâroly Rôbert 1342-ben elhunyt, 16 éves fiâra, I. (Nagy)
Lajosra mâr nem belviszâlyoktôl tagolt âllamot hagyott, hanem egy
gazdag, megerôsôdôtt feudâlis nagyhatalmat. Ennek trônjân a fiatal

kirâly gyakorlatilag végighâborùzta 40 évi uralkodâsât. Elôszôr a
rokoni kapcsolatok révén mâr ismert nâpolyi trônt igyekszik megszerezni. 1347 és 1350 kôzôtt tizenhét alkalommal kuld vagy vezet ide
hadakat, îgy a hadjârat végiil is kudarcnak tekinthetô.
Ezt kôvetôen hadat visel északon a litvânok, délen bogumilok, a

bolgârok, a roménok ellen is. Lajos az elsô magyar uralkodô, aki a
tôrôkôk ellen is harcol. Ugyan a csatâkban âltalâban ô a gyôztes,
sikereibôl - makacs "pogânyellenes" természete miatt - nem képes
politikai tôkét kovâcsolni, sot nem egyszer szôvetségesei is ellene
fordulnak. Teriileti gyarapodâst csak a mâr sokat szenvedett dalmât
vârosok jelentenek, amelyeket a harcias kirâly ismét megszerez
Velencétôl.

1370-ben, Kâzmér halâla utân, a lengyel trôn is Lajosé lesz,
Lengyelorszâg viszont a mai elképzelések ellenére nem lesz Magyarorszâg része. A két ônâllô orszâgot csak a kôzôs uralkodô személye
kôti ôssze. Az abban a korban elteijedt politikai képzôdményt perszonâluniônak nevezik, és ez a kôzôs uralkodô halâla utân automatikusan
felbomlik.

Nagy Lajos 1387-ben hait meg. Àllandô hâborùi miatt az apja
âltal megszilârditott monarchia ùjra a bomlâsjeleit mutatta. A nemesi
oligarcha ùgy megerôsôdôtt, hogy az ùj kirâly, Luxemburgi Zsigmond
(Lajos veje) csak a nekik tett jelentôs engedmények ellenében kaphatta
meg ténylegesen a trônt. Kiilpolitikâja sokkal sikeresebb apjâénâl,
1410-ben német, 1419-ben cseh kirâllyâ vâlasztjâk, majd 1433-ban
német-rômai csâszârrâ is koronâzzâk, sot majdnem sikeriil megszereznie az osztrâk trônust is.

Nagy hâborùt csak egyet folytat. Apja csatâi utân ô az elsô
uralkodô, akinek komolyan fenyegeti uralmât a teijeszkedô tôrôk
birodalom. 1389-ben a rigômezei csatâban a délszlâv fejedelmek
kikapnak, igy orszâgaik, pl. Szerbia, tôbb szâz évre megsziinnek
ônâllô âllamként létezni. Egy éwel késôbb mâr déli végeinket
tâmadjâk az oszmânok. Zsigmond hatalmas (francia, német, angol,
burgundi, cseh és magyar csapatokbôl âllô), de korszerûtlen és rosszul
irânyithatô lovagi seregei sùlyos vereséget szenvednek, amikor
Nikâpolynâl megprôbâljâk a tôrôkôk ùtjât âllni. Hogy e vereség nem
jârt sùlyosabb kôvetkezményekkel, csak annak kôszônhetô, hogy
Ankarânâl a Mongol Birodalom csapatai idôkôzben megverik a
tôrôkôket és magât a szultânt is foglyul ejtik.

3. 2. A Hunyadiak

Zsigmondot veje, Habsburg Albert kôvette a trônon (1437-39),
majd halâla utân fia, V. Lâszlô és a lengyel Jagello Ulâszlô hivei kôzt
folyik a harc. A gyôztes Ulâszlô hivei kôzt van a jeles hadvezér,
Hunyadi Jânos is. Miutân Ulâszlô râbizza a déli végek védelmét,
Hunyadi egész életét és vagyonât a tôrôkellenes harcoknak szenteli.
Elsô gyôzelmeit Havasalfoldôn aratta 1441-ben, aminek kôvetkeztében
Ulâszlô megteszi Erdély vajdâjânak 1442-ben. Gyulafehérvârnâl verte
meg a tôrôkôket, ezzel megakadâlyozta Erdély feldùlâsât. 1443-tôl

aztân huszita môdon felszerelt seregeivel mâr tâmadô hadjâratokat is
folytat. Mivel a leigâzott balkâni népek sorra csatlakoznak kezdetben
csak 30 ezres seregéhez, gyorsan halad elôre és egyik csatât a mâsik
utân nyeri. A bekôszôntô tél miatt végsô céljât, vagyis Drinâpoly
elfoglalâsât nem tudja véghezvinni, a szultân mégis igen kedvezô

békeajânlattal keresi meg Ulâszlôt, és visszaadja a még 1428-ban
elfoglalt Szendrôt és Galambôcot.
Ulâszlô 1444 jùniusâban tiz évre szôlô békét kôt a tôrôkkel, de

pâpai nyomâsra aztân mégis hadra lép. Az Âzsiâbôl genovai gâlyâkon
âtkelô tôrôk sereg Vâmânâl ùtkôzik meg a magyarokkal. A fiatal
kirâly becsvâgyô meggondolatlansâga miatt a csatât elveszitettiik és

maga Ulâszlô is meghalt. A kirâlysâgot az ôsszeomlâs fenyegette,
amiért is az egyébként Hunyadi sikereire féltékeny nemesség
megvâlasztja ôt az orszâg kormânyzôjâvâ. 1448-ban ismét megprôbâl
csapâst mémi a tôrôkôkre, de a mâsodik rigômezei csatâban vereséget
szenved.

A bârôknak 1453-ra végre sikeriil az orszâg élére kirâlyt âllitani,
V. Lâszlô személyében. Még szintén ebben az évben ôriâsi csapâs éri
Eurôpât. Mâjusban Mehmed szultân beveszi a sokâig ellenâllô
Konstantinâpolyt (korâbban Bizânc), és ezzel a boszporuszi szorosban

elhârul az utolsô akadâly az Âzsiâbôl beôzônlô tôrôkôk elôtt. 1456-ra,
a mintegy 150 ezres oszmân hadsereg eléri az orszâg kapujânak
szâmitô NàndorfehérvârX. Lâszlô azonnal elmenekiil az orszâgbôl, âm
a nyugati vilâg legnagyobb meglepetésére Hunyadi Jânos fényes
gyôzelmet arat itt, amelyre ma a pâpa âltal elrendelt déli harangszô
emlékeztet. Az Eurôpâbôl késve érkezô keresztesek élén Hunyadi
tovâbb akar harcolni, de a csata utân pusztitô jârvâny ôt is elragadja.
Ezek utân sokâig dùl a harc Lâszlô hivei és a Hunyadi-pârtiak
kôzt, amelynek végét 1458-ban a kôznemesség âltal tâmogatott
Hunyadi Mâtyâs kirâllyâ vâlasztâsajelenti. A fiatal uralkodô elôszôr a

belsô ellenzéket és a rablôbandâvâ lett huszitakat szedi râncba, mai

szemmel akâr kegyetlennek is tarthatô eszkôzôkkel, majd az orszâgba
betôrô III. Frigyesre mér igen sùlyos vereséget. Még ebben az évben
tâmad a tôrôk is. De Mâtyâs nemhogy visszafoglalja a tôrok ostromban
elesett Galambôcot, de mellé beveszi és megerôsiti Jajcât és
Szrebreniket is. Egy darabig, sajnos, nem gondolhat nagyobb szabâsù
balkâni hadjâratra, mivel Frigyes nyugtalanitja nyugat felôl megmegismétlôdô tâmadâsaival, de az orszâgba betôrô tôrôkôket rendre
megveri.

A Habsburgokat csak az 1470-es évek kôzepére biija kis idôre
jobb belâtésra. Kemény hâborùban elfoglalja egész Sziléziât és
Morvaorszâgot, de a trônon osztoznia kell a lengyel Jagellôkkal. Az
igy nyert kis idôt anra hasznàlja, hogy I48I-ben végigpusztitja a
tôrôkôk âltal megszâllt Balkânt, igy biztositja az orszâg nyugalmât dél
felôl. Ezùttal nem keriili el Mâtyâs haragjât, akinek seregei Bécset is
beveszik és ô maga felveszi az Ausztria hercege cimet. A birodalmi
rendek viszont ùgy megrémulnek leendô uruk keménykezûsége lâttân,
hogy inkâbb Frigyes fiât, Miksât hivjâk a trônra.

Mâtyâs kirâly 1490-ben hait meg igen fiatalon. Halâla a magyar
tôrténelem legfényesebb idôszakât zârta le. Talân ùgy tûnhetik, hogy
dolgozatomban tùizott sùllyal adtam helyet ennek a komak a 2. - 3.
fejezetben, de mentségemre szôijanak a kôvetkezôk: Az osztrâk-

magyar âllamszôvetség felbomiâsa és a szovjet megszâllâs kôzti rôvid
idôszaktôl és napjainktôl eltekintve ez az idôszak az egyetlen, amikor
Magyarorszâg ônâllô kiilpolitikât folytat. Viszont az emiitett
idôszakokhoz képest sokkai magasabb szinten teszi mindezt. A kôzép-

kori Magyarorszâg ugyanis az ùjkorihoz képest tôbbszôrôsen nagyobb
teriiletet birtokolt. Eimek nagysâga és ereje olyan nagyhatalommâ tette
orszâgunkat, amely dacoini tudott a hatalmas Bizânci, Német-rômai és
Tôrôk Birodalommal is, és kisebb idôkre mâs jelentôs âllamokat is
ellenôrzése alâ tudott vonni.

Fontos érv tovâbbâ e fejezetek teijedelme mellett az a tény, hogy a
dolgozat a "Magyarorszâg teriileti vâltozâsai" cimet viseli, és bizony

egyetlen korszakban sem vâltozott annyit hazânk hatâra, mint ekkor.
Ezek a vâltozâsok ugyan jelentôségiikben messze eltôrpiilnek pl. a
trianoni béke diktâtumaihoz képest, de nagy szâmuk és gyakorisâguk szerintem - megérdemli ezt a pâr oldalt. Talân sziikséges is e bô
târgyalâs, hogy lâssuk: voltak fényesebb idôszakai is ennek a késôbb
olyan sokat szenvedett orszâgnak.

4. Magyarorszâg romiâsa
4. 1. Az ônâllô àllamisàg mcgszûnése
Mâtyâs erôs kôzpontositô tôrekvései nyomân a hatalmukat féltô
fôurak elérik, hogy 1490-ben a gyenge kezû és tehetetlen II. Ulàszlô
keriiljôn a trônra. Uralkodésa alatt a Mâtyés âltal létrehozott korszerû
és utôképes hadsereg helyébe ismét a nemesi bandériumok lépnek.
1514-ben még kitôr a Dôzsa-féle parasztfelkelés is, amely teljessé teszi
az orszâg pusztulâsât. Mikor 1516-ban meghalt Ulâszlô, és trônjâra
fia, a kilenc esztendôs II. Lajos lépett, mâr lâtni lehetett a kôzelgô
véget. A tôrôkôk 1518 és 1524 kôzt ùgy szâmoltâk fel a
végvârrendszert (1518-Jezero és Travnik, 1520-Szrebrenik, 1521
Zimony, Szabâcs és Nândorfehérvâr, 1522- Orsova, 1524- Szôrény),
hogy egyszer sem induit jelentôsebb kirâlyi sereg azok felmentésére.

A szultân 1526-ban aztan âtkel a Szâvân és megindul az orszég
belseje felé, II. Lajos Mohâcsnâl iitkôzik meg vele, de serege java
része és sajât maga is elesik. A nemesek egyik fele a csatâtôl tâvol
maradt és ezért jelentôs haderôvel birô Szapolyai Jànost, mâsik fele

Habsburg Ferdinand osztràk foherceget és cseh kirâlyt "vâlasztja meg"
kirâlynak. 1527-ben Ferdinand megveri Szapolyait, aki aztân 1529-tôI
a szultânt tâmogatja. Az Buda alatt meg is veri az osztrâk uralkodot,

és Bécset is megostromolja, de hiâba. 1530-ban Ferdinânk prôbâlja
beveimi Budât - sikertelenùl, két éwel késôbb pedig a Bées ellen
vonulô Szulejmân kénytelen Kôszeg ellenâllâsa miatt csalôdottan
visszafordulni.

A rôvid ideig tartô egyensùlyi helyzetnek Szapolyai vet véget,
mivel 1540-ben fiùgyermeke sziiletik, és ismét bejelenti igényét a
trônra. Erre 1541-ben Ferdinânk az orszâgra tâmad. A két uralkodôJelôlt civakodâsa végiil is a nevetô harmadik gyôzelmét hozza. A tôrôk

sereg kardcsapâs nélkiil foglalja el Budât és gyakorlatilag az orszâg
kôzépsô részét. Ferdinând csak a Dunântùlon, a Felvidéken és Dalmâcia, illetve Horvâtorszâg tôrôk âltal el nem foglalt részén tudta megszilârditani uralmât. Szapolyai ôzvegyének, Izabellânak, a Tiszântùl, a
Temeskôz és Erdély jutott.

A tôrôk sereg Buda védelmének érdekében 1543-44-ben nagyobb
arânyù vârfoglalâsba kezdett. Igy keriilt a hôdoltsâgi teriiletek kôzé
Vâc, Esztergom, Pécs, Székesfehérvâr és Simontomya. Az 1551-52ben indulô tôrôk hadjârat célja mâr a hadseregellâtâs Javitâsa volt, és

tentiészetesen a tovâbbi hôditésok biztositâsa. Temesvâr eleste Erdély

felé nyitott utat a tôrôknek, Szolnok bukâsa Tiszântùlt, mig Drégelypalânké a Garam-menti bânyavârosokat fenyegette. Egyedûl a Dobô
Istvân âltal védett Eger volt képes ellenâllni az ostromnak, bâr annak
falai alatt hârom tôrôk sereg gyûlt ôssze. A bécsi udvar âltal a tôrôk
portâval kôtôtt 1568-as béke minden elfoglalt tertiletet tôrôk kézen
hagyott, és még adô fizetését is jôvâliagyta.

Ujabb hâborùra csak 1591-ben keriilt sor. A meggyengiilt Oszmân
Birodalom (1571-ben a lepantôi iitkôzetben elveszti foldkôzi-tengeri
uralmât és belsô hatalmi vâlségok is sùjtjâk) Horvâtorszâgban folytat

hâborût, de sùlyos veszteségei ellenére sem képes tartôs és jelentôs
sikert elémi. Nagyobb sikert csak Eger és Kanizsa 1593-as bevétele
jelent, de kôzben a Habsburgok sem tétlenkednek, és visszafoglaljâk
Visegrâdot és Esztergomot.

Ekôzben Erdélyben megerôsôdik (bâr a tôrôkôk âmyékâban) a

magyar korona visszaâllltâsânak igénye. 1604-ben Bocskai Istvân
seregei megverik az osztrâkokat és azok 1606-ban elismerik Erdély
fuggetlenségét. Bâthori Gâbor (1608-1619) és Bethlen Gâbor (16131629) fejedelemsége alatt aztân ismét megromlik a kapcsolat, ami azt

is magâval hozta, hogy Erdély még jobban a tôrôkôk fiiggôségébe
keriilt. Az 1618-ban kezdôdô hanninc éves hâborù adott kedvezô

alkalmat az osztrâkok elleni fellépésre. A csehek ellen hadakozô
csâszâriakat Erdély is megtâmadja. Beveszik Pozsonyt is, de kôzben a
Habsburgok elsôprô gyôzelmet aratnak nyugaton, igy a magâra maradt
Bethlen jobbnak lâtja békét kôtni, hét vârmegye birtoklâsa fejében.
I. Ràkôczi Gyôrgy (1630-1648) is beavatkozik a harmincéves
hâborùba, de tovâbbi engedményeket nem tud Bécstôl kicsikami. 11.
Ràkôczi Gyôrgy (1648-1660) az osztrâkok ellen tôbb sikert is elért,
viszont tùlzott ônâllôsâga a tôrôk porta nemtetszését vâltotta ki, és az

Erdélybe betôrô tatâr seregek pusztltâsa nyomân, az még lâtszat-ffiggetlenségét is elvesziti. Tovâbb ront a helyzeten, hogy kôzben a rekatolicizâciô ellen kuzdô ThôkolyImre is ônâllô fejedelemséget hoz létre a
Felvidéken.

1682-ben a Tôrôk Birodalom sajât belsô vâlsâgânak levezetésére
indit ùjabb hâborùt, amelybe Thôkôlyt, és Apafi Mihâly erdélyi
fejedelmet is belekényszeritik. Viszont mivel pâpai nyomâsra a
franciâk nem hâborgatjâk Bécset, az igen kedvezô politikai helyzetbe keriil. 1684-ben létrejôn a Szent Liga, a Habsburg udvar,
Lengyelorszâg és Velence részvételével (1686-ban Oroszorszâg is

belép). A hatalmas haderô elôszôr Thôkôlyt sôpri el, majd
môdszeresen hozzâlât a tôrôkôk kiûzéséhez.

1686-ban hatalmas

ostromban beveszik Budét, 1688-ra pedig Belgrâdot is. A sikereknek

csak az vet véget, hogy Lajos francia uraikodô mégiscsak megtâmadta
a Rajna mentén az osztrâkokat. A tôrôkôk visszaveszik Belgrâdot, de
Magyarorszâgra mâr nem marad erejiik ùjra râtômi. Az 1699-es

karlôcai béke értelmében a Temeskôz kivételével, a porta valamennyi
korâbban megszéllt terùleten elveszti fennhatôsâgat.
4. 2. A Habsburg uralom

Az osztrâk uraikodô gyorsan kihasznàlja hadi sikereit. Rôgtôn
Buda bevétele utân, az ôsszehivott orszâggyûlésen ràkényszeriti a

magyar rendeket, hogy elismeijék a Habsburg fennhatôsagot. A megfélemlltést csak fokozza Antonio CarafFa tâbomok hirhedt epeijesi
vésztôrvényszéke. 1690-ben az Erdélyre tâmadô csâszâriak nyomésa
alatt az egyébként is meggyengult fejedelemség elbukik, de nem
csatoljak Magyarorszâghoz, hanem a magyarség jobb megosztâsa

érdekében, a bécsi udvar kiilôn kormânyozza azt. A déli végekre
szerbeket telepitenek hatârômek. Mindezzel a XVIII. szâzad elejére
Magyarorszâg (a Temeskôzt kivéve) teljes egészében a csaszari haderô
megszâllâsa alâ keriil.

A csâszâriak szâmos tùlkapâst elkôvettek. Erôszakosan intézmé-

nyesitettek, sùlyos adôterheket rôttak a lakossâg egészére, a Kunsâgot
pedig pl. egész egyszerûen âtadtâk a Német Lovagrendnek. Ennek
nyomân, az âltalânos elégedetlenség inditotta ùtjâra 1703-ban a
Râkôczi Ferenc vezette szabadsâgharcot. Kezdetben az orszâg jelentôs

részét sikeriil ellenôrzése alâ vonni, de a regulâris birodalmi seregek
nyilvânvalôan erôsebbek a frissen toborzott magyar "talpasoknâl" ill
I. Jôzsef politikailag is kedvezô helyzetbe kerul (az osztrâkokkai a
spanyol ôrôkôsôdési hâborùban âtmenetileg békét kôtô franciâk nem

tâmogatjâk tôbbé a magyarokat). Az I7II-ben megkôtôtt szatmâri
békével a magyarok jelentôs engedményeket kapnak jogaik tekintetében, de az orszâg immâr végérvényesen osztrâk uralom alâ keriil.

1718-ban a csâszâriak a Temeskôzbôl is kiverik az egyre gyengiilô

Tôrôk Birodalmat, âm azt sem adjâk vissza a magyar koronânak,
hanem Erdélyhez és a tôbbi déli teriilethez hasonlôan ônâllôan kormânyozzâk Temesi Bânsâg néven. Ezzel az utolsô aktussal, a tôrôk kort

megelôzô Magyarorszâg teruletileg csaknem teljes egészében helyreâll

a Habsburg Birodaloin égisze alatt. Ezt kôvetôen az 1848-as szabad-

ségharcig nem tôrténik lényegi vâltozâs az orszâg teriiletén (csupân
Dalmâcia keriil néhâny évre Napoléon birtokâba). A Habsburg Birodalom teruletei természetesen gyakorta môdosulnak (pl. 1718 és 39
kôzôtt a hazânkkal hatâros valamennyi délszlâv teriileten osztrâk
uralom van vagy 1772-tôl Galicia is âtkeriil Lengyelorszâgtôl Ausztriâhoz), de ezeket a teriileteket —a mâr bevett gyakorlat szerint —
kôzvetlenul a koronâhoz csatoljâk. Viszont a magyar terûletek kiilôn
kormânyzâsa és az osztrâkok, a magyarokat visszaszoritô nemzetiségi
politikâja sùlyos kôvetkezményekkel jâr az orszâg késôbbi sorsât
illetôen.

4. 3. A szabadsâgharc és az Osztrâk-Magyar Monarchia
1848-ban az egész Eurôpât âtszelô forradalmi mozgalom eléri

hazânkat is. A nagyobb birodalmakban élô kisebb népek onâllôsâgukért, a vârosi polgârok és a parasztok jogaiknak a feudâlis rendszerrel

szembeni kivfvâsârt ragadnak fegyvert. Magyarorszâg esetében mindkét tényezô jelentôs, ezért az elégedetlenség szinte elementâris erôvel
tôr a felszinre. A Kossuth vezette alsôtâbla mârcius 14-én felirati
javaslatâban jobbâgyfelszabaditâst, kôzteherviselést és ônâllô nemzeti
kormânyt kôvetel. Mârcius 15 utân a bécsi forradalomtôl rémiilt V.

Ferdinând az orszâggyulés valamennyi hatârozatât jôvâhagyja. Âprilis
11-én a tôrvények parlament âltali szentesitésével, a feudalizmusbôl
megtôrtént a polgâri âtmenet.

1848 ôszére azonban a nyugat-eurôpai forradalmi hullâm gyengiilni lâtszik, igy az osztrâk udvar is hozzâlât, hogy felszâmolja a
magyarorszâgi vâltozâsokat. Elsô lépésben a magyar teriileteken élô
nemzetiségeket uszitjâk a fiatal kormâny ellen. Ehhez a tôrôk kor utân

betelepitett nemzetiségek nagy szâma és a magyar kormâny nem kielégitô nemzeUségi politikâja is jô tâptalajt ad. Elôszôr Jellasics seregei
rontanak délrôl az orszâgra, de Pâkozdnâl gyôznek a frissen felâllitott

magyar honvédseregek. Ezek a menekiilô Jellasics nyomâban egészen
Bécsig jutnak, de ott az osztrâk haderô megâllitja azokat, igy sajnos, a
magyar mozgalom nem egyesulhetett a bécsi felkeléssel.

1848-49 fordulôjâra a nyugati forradalmak sorra megbuknak. A
bécsi udvar is kiheveri a megprôbâltatâsokat és immâr csaknem teljes
haderejét a "rebellisek" ellen fordithatja. Nyugat felôl Windischgratz
tâmad Pest és Buda felé, Erdélyt csaknem teljesen elfoglalja Putchner,

Galicia felôl tâmadva pedig Schlick nyomult Miskolc felé. A magyar
kormâny a vâlsâgos helyzetben ùgy dôntôtt, hogy âtkôltôzik a
fenyegetett fôvârosbôl Debrecenbe. Windischgratz feltétel nélkûli
megadâst kôvetelt, de kôzben egy kicsit alâbecsulte a honvédseregek
erejét.

Az osztrâkoknak hamarosan râ kellett dôbbenniùk, hogy nem népfelkelôkkel van dolguk, hanem - igaz, gyengén képzett és felszerelt -

szervezett hadsereggel. Windischgratz megszéllva Budàt is Szolnokig
jutott, de ou elôôrseit visszaforditjâk a magyar csapatok. Klapka
Tokajnâl visszakergeti Schlicket, Bem pedig beveszi Kolozsvârt, ezzel
igen nehéz helyzetbe hozta az erdélyi osztrâk erôket. A kormâny
szorongatott helyzetében is mûkôdôképes maradt, sot katonailag is
erôsôdôtt.

Bem tâbomok 1849 mârciusâra csaknem teljes Erdélybôl kiveri az
osztrâkokat. Windischgratz fôseregei azonban Kâpolnânâl megverik a
Dembinski vezette magyar csapatokat. A bécsi udvar ezt a gyôzelmet

kissé tùlértékelve ùgy vélte, hogy ezzel vége a magyarorszâgi mozgalomnak, és az ûn. olmutzi alkotmânyban megszuntette Magyarorszâg
ftggetlenségét. Sikereik nem tartottak sokâig. Mârcius végére a
Tiszânâl ôsszegyûlt mintegy ôtvenezer honvéd tâmadâsba lendult, és
az osztrâkokat alig négy hét alatt kikergette az orszâgbôl. A kedvezô
helyezben âprilisban kimondtâk a Habsburg-hâz trônfosztâsât.

Windischgratz tôbbszôr kitôrve a bekeritésbôl, épphogy csak elke-

riili a teljes megsemmisitést. Âprilis 23-ân a magyar honvédseregek

felszabaditjâk Budât, és az orszâg csaknem minden teriiletén

felkelések ûzik el a csâszâriakat. Mâjus végére néhâny vârtôl
eltekintve az egész orszâg felszabadult, de mâr gyûltek a kedvezôUen
elôjelek.

I. Miklôs orosz câr mâjus 9-én kiâltvânyt tett kôzzé, miszerint
segit a bécsi udvamak elpusztitani a magyar "gonosztevôket" és

"vilâgpusztitôkat". Mikor jùnius elején megindult az egyesitett
tâmadâs hazânk ellen, a mintegy 360 ezres regulâris katonasâggal
csak fele létszâmù és gyengébben felszerelt, illetve kiképzett magyar
sereg âllt szemben. A Gyôr felôl betôrô erôk elôl Gôrgei kénytelen
visszavonulni, mig aztân Komâromnâl, a csaknem hâromszoros

fôlényben levô Haynau végleg legyôzi. Jùliusban Klapka prôbâl még
âttômi a Dunântùlra 40 ezer honvéd élén, de sikerteleniil. Bem

Erdélyben a csodâval hatâros môdon augusztus elejéig képes tartani az
oroszokat, de kôzben a véres csatâkban (Tômôs, Talmâcs, Uzon,

Segesvér, Nagycsûr) teljesen felmorzsolôdott hadserege,

aztân

augusztus 9-én Temesvâmâl elvesztette a szabadsâgharc utolsô

csatâjât. Augusztus 11-én a kormâny âltal teljhatalmù parancsnokkâ

kinevezett Gôrgei Vilégosnâl leteszi a fegyvert. Mâr cs^ Komârom
vârât tartja a Klapka âltal vezetett 20 ezres sereg, mlg a teljes
bântatlansâgért cserébe oktôber 2-ân azt is âtadja az osztrâkoknak.
Magyarorszâg ismét teljes egészében a Habsburg Birodalom része lett.
A szabadsâgharc bukâsât kôvetô néhâny év az osztrâk politikai
terror jegyében telt el. 1867-ben aztân a Habsburgok a német és olasz
nemzetâllamok létrejôtte kapcsân elszenvedett politikai tekintélycsor-

bulâs és poziciôvesztés utân jobbnak lâttâk, ha egy megbizhatôbb
Magyarorszâg van a hâtukban. A kiegyezés utân létrejôtt OsztrâkMagyar Monarchia (Nyugaton csak Ausztria-Magyarorszâg) megoldja
a magyarsâg fuggetlenség igényét, hiszen gyakorlatilag az osztrâk

ôrôkôs tartomânyokkal egyenjogù âllamként, mintegy konfoderâciôra
lépttink azokkal a Monarchiân beliil. Polgâijogi tekintetben is sok
engedményt tesz, de a nyugat-eurôpai âllamokhoz képest még mindig
csak egy alapvetôen elmaradott fél-feudâlis viszonyt konzervâl.
A nyugati térvesztés utân, a kiegyezéssel belpolitikailag meg-

erôsôdôtt Monarchia az 1800-as évek végétôl a tôrôk uralom alôl
felszabadult Balkânon prôbâlkozik nagyhatalmi stâtusânak helyreâllitâsâval. A Monarchia hadserege 1878-ban, az Oroszorszâggal valô
megegyezést kôvetôen megszâllta Boszniât, majd azt 1907-ben politikailag is annektâlta, mikozben egyre élesebb volt a szembenâllâsa
Szerbiâval.

5. Magyarorszâg ùjkori terûleti vâltozàsai

5. 1. Az elsô vilâghâbonj és kôvetkezményei
1914. jùnius 28-ân Szarajevôban a monarchia trônôrôkôse ellen

elkôvetett merénylettel Eurôpa lângba borult. A német gyarmatszerzési tôrekvések és a minden alapot nélkiilôzô monarchista
nagyhatalmi elképzelések csak erre az alkalomra vârtak. Veliik

szemben pedig mâr ott âllt az antant szôvetségi rendszere. Elôszôr a
Monarchia tâmadt, a merénylet kapcsân Szerbiâra, majd sorra lépett
hadra Eurôpa szinte valamennyi âllama. Augusztusra a hâborù
kiteijedt a gyarmatokra is, ezzel vilâgméretûvé vâlt.
1918 végére a kellô potenciâval nem rendelkezô Monarchia - a

német segitség ellenére is - ellehetetleniil katonailag. A mâr 1917-tôl

megindulô forradalmi hullâm is eléri, réadâsul a katonai kudarc és a
forradalom megszuntette a birodalom adhéziôjât. Mikor a Monarchia
1918. november 3-ân Németorszâg utolsô szôvetségeseként alâiija
Pâduàban a fegyversziinetet, gyakorlatilag mâr nem is létezik. A
Monarchia kisebbségei eddigre mâr ônâllôsitottâk magukat. A
kôzponti hatalom megsziintével a lengyelek még oktôber elején
leszakadtak a kirâlysâgrôl. Oktôber végén a csehek és a szlovâkok
kiâltottâk kl Csehszlovâkiât, illetve a horvâtok és szlovének csat-

lakoztak a szerb vezetésû délszlâv kirâlysâghoz. Végiil az erdélyi
românok is csatlakoztak a Roman Kirâlysâghoz. Ez utôbbi hârom
âllam bôviilése mâr a magyar tenileteket is érintette, de hivatalosan békemegâllapodâs hijân - még a korâbbi hatârok éltek.

Magyarorszâgon még oktôber végén megindult a késôbb "ôszirôzsâsként" emlegetett polgâri forradalmi mozgalom. Ausztriâban
november 12-én, Csehszlovâkiâban 14-én kiâltottâk ki a kôztâr.

sasâgot. Magyarorszâgon pedig november 16-ân a Kârolyi-kormâny
kiâltotta ki a népkôztârsasâgot (a "nép"elôtag ellenére itt még nem
kommunista, hanem csak polgâri âllamrôl van szô, a "nép" kommunista kisajâtitâsâra csak késôbb keriilt sor). Ez a kôztârsasâg még
gyakorlatilag nem rendelkezett hatârokkal, mivel a november 3-as
fegyversziinet csak a nyugati frontokra vonatkozott, de rendezetlen
volt a déli hatârok kérdése, ahol gyorsan nyomultak elôre a szerbek és
a fi^ciâk.

A Monarchia bûneiért a szâmlât, a forradalmon épphogy csak
âtesett magyar kôztârsasâgnak nyùjtottâk be. Az antant jôformân meggondolâs nélkiil tâmogatta az egyre merészebb csehszlovâk, român és

jugoszlâv teruleti kôveteléseket. Az 1919 mârciusâban a kormânynak
âtadott, Vix francia alezredes nevével fémjelzett jegyzék olyan hatârvonalat tartalmazott, amely még a mai orszâghatâroknâl is kisebb
teriiletre szoritotta volna vissza Magyarorszâgot.

Ebben a helyzetben, amelyen csak rontott a gazdasâg csaknem
teljes pusztulâsa, a polgâri vezetés nem lâtott kiutat és lemondott. A
Magyarorszâgi Szocialista Pârt, amely egyébként nem rendelkezett
ekkora tômegbâzissal, tôltôtte be a hatalmi ûrt. A kommunista
hatalomâtvétel utân âprilisban megindultak a român, jugoszlâv, cseh
szlovâk és francia csapatok Magyarorszâg ellen. Nyilvânvalô volt,
hogy ekkora tùlerônek nem âllhat ellen a belpolitikailag sem
eUbgadott vôrôs hatalom, ennek ellenére mégis sokâig âllt fenn a
tanâcsrendszer. Tehette ezt azért, mert a tâmadô hadseregek sem

voltak a legjobb anyagi és morâlis âllapolban, mâsrészt a jùnius 16-ân
Epeijesen kikiâltott Szlovâk Tanâcskôztârsasag egy kis idôre
csôkkentette az orszégra nehezedô nyomâst. Végiil aztân az
érvényesulô tùlerô és a kormânynak egyre kevésbé engedelmeskedô
hadsereg egyiittes hatâsâra a tanâcskormâny augusztus 1-én lemondott.

A bevonulô roman csapatok ezutân elpusztitottâka vilâghâborù és
a forradalmak âltal megkimélt utolsô értékeket is. A tanàcsuralmat

felvâltô Peidl Gyula féle szociâldemokrata kormânyzat csak névleg
rendelkezett hatalommal. A tényleges helyzet az volt, hogy ez a
kormâny nem rendelkezett fegyveres erôkkel, és hitele sem volt. Az

orszégban gyakorlatilag csak a vitéz nagybànyai Horthy Miklôs vezette
hadsereg jelentett utôképes fegyveres erôt. Bar ez a sereg sem volt
mentes a kommunistâk ellen tùlkapâsoktôl, de mindenesetre olyan erôt
képviselt, amellyel a românok sem kivântâk a konfrontâciôt (nem kis
mértékben e hadsereg bevonulésa vette râ a românokat a tovâbbi buda-

pesti fosztogatasok beszuntetésére), illetve a nagyhatalmak szemében
is elfogadhatô volt. 1920-ra létrejôtt az a réteg az orszégban, amely
Horthy môgé felsorakozva prôbâlta Magyarorszég nemzetkôzi helyzetét elfogadhatôvâ tenni.

5. 2. Trianon

Az ùj magyar kormâny kezdeti ténykedését alapvetôen meghatârozta a nemzetkôzi elismerésre valô tôrekvés. Ennek feltétele a béke

alâirâsa volt. Hosszas vajûdâs utân aztân a Versailles-i Trianon
kastélyban 1920. jùnius 4-én irta alâ az antanttal valô békeszerzôdést
Magyarorszég. Azt még ez év november 13-ân ratifikâltâk és 1921.

jùlius 26-ân léjjett életbe. Tartalma és létrejôttének kôriilményei
mindenképpen indokoljâk, hogy ônâllô fejezetben foglalkozzunk vele.
Tartalma nagy vonalakban: Magyarorszég teriilete a héboni elôtti,
a Horvétorszég nélkul szémitott 282.000 négyzetkilométerre csôkkent.
A héborù elôtti 18.2 milliôs lakosség pedig 7.9 milliôra esett vissza.

Tehét az orszég teriilete nem egészen 33%-éra zsugoroodott, és elvesztette lakosségénak 57%-ét! Mindezeken tùl az orszég haderejét 35 ezer
foben maximélta, megtiltotta péncélosok, harci repulôgépek, illetve
més nehézfegyverzetek hadrendbe éllftését és az éltalénos had-

kôtelezettség fenntartését, ezzel az orszég védelmi erejét minimélisra
csôkkentve. Tilalmakat tartalmazott az infrastruktùra fejlesztésére

vonatkozôlag is (fôleg a vasùtvonalak szémât korlâtozta), és az egyébként is csôdben levô orszégot 30 éven ât fizetendô hâborùs jôvâtételre
kôtelezte.

Ezek a teriileli és lakossâgi veszteségek, a tôbbi korlâtozâs nélktil
is csaknem mûkôdésképtelenné tették az orszâgot. Persze ônmagukban
egyszerûen magyarâzhatôk lennének azzal, hogy a gyôztes hatalmak
râkényszeritik akaratukat a vesztes félre, illetve prôbâljâk elejét venni

az adott orszâg ismételt megerôsôdésének, igy biztositva sajât biztonsâgukat. Ez a magyarâzat viszont sok szempontbôl séntit. Példâul,
elfogadhatatlan a teriileti csôkkenés arânya, ha figyelembe vessziik az
antantot leginkâbb veszélyeztetô Németorszâg, illetve a Monarchiân
belûl a Habsburg nagyhatalmi politikât a magyarokra erôltetô Ausztria
teriiletének vâltozésait.

Németorszâg elvesztette Elzâszt és Lotaringiât, amelyet még
1871-ben szerzett meg a franciâktôl, tovâbbâ a létrejôvô lengyel âllam
kapta meg Szilézia, Pomerânia, Posten és Nyugat-Poroszorszâg egy
részét. Ausztria, amely inkâbb volt meghatârozô elem a monarchista

kiilpolitikâban, mint hazânk, csak Dél-Tirolt kénytelen âtadni Olaszorszâgnak. Németorszâg esetében a teriiletveszteség bâr nagy, az or
szâg teljes teriiletének arânyâban nézve nem olyan jelentôs. Ausztria
vesztesége pedig abszolùt mértékben is csekély, kùlônôsen, hogy nem
csak vesztett, de szerzett is teriileteket (természetesen a mi rovâsunkra:

Fertô-tô, Sopron kômyéke). Mindezekhez képest a magyar teriiletvâltozâs enyhén szôlva is radikâlis mértékû.
Nem kivânok a tovâbbiakban a tôbbi vesztes orszâgnak a Pârizs
kômyéki békékben elszenvedett veszteségével foglalkozni, de az lâthatô, hogy haîânkat, a hâborùban vâllalt szerepénél lényegesen - nagysâgrendileg - nagyobb kârok érték. Az mâr a Monarchia végnapjaiban
is lâthatô volt, hogy az osztrâk-magyar âllamalakulatban élô, nem
egyszer elnyomott nemzetiségek megértek az ônâllôsodâsra. A român
nemzeti âllam mâr régôta létezett, és jelentôs român kisebbség élt a
Monarchia teriiletén, amelyeknek csatlakozâsa az anyaâllamhoz

voltaképpen természetesnek mondhatô. Horvâtorszâg még a monar
chista idôkben is ônâllô parlamenttel rendelkezett, és teruletileg is
elkulônûlt. Szlovâkia esetében ez nem ilyen nyilvânvalô, de szintén

elfogadhatô. A probléma csak az, hogy a fenti âllamok nem alakultak
nemzetâllammâ, ugyanis a féktelen teriileti igények azt eredmé-

nyezték, hogy pl. Csehszlovâkia mintegy 34% német, magyar és

lengyel, România 30% javarészt német és magyar, mig Jugoszlâvia
17% kisebbséget annektalt.
Ezeket figyelembe véve vilâgos, hogy a trianoni semmiképpen
sem lehetett megfontolt politikai dôntés. Valôszinûleg arrôl van szô,

hogy az autant hatalmak kôzUl az Egyesiilt Âllamok és Japân nem volt
érintve a kontinentâlis rendezésben. Nagy-Britannia pedig megelégedett gyarmatbirodalmânak fennmaradâsâval és igy a békeszerzôdések
javarészt a francia politika termékei. Franciaorszâg a gyôztes hâborù
utân igyekezett az erôs "kisantanttal" elszigetelni Szoyjet-Oroszorszâgot, illetve Magyarorszagot. De az is nyilvânvalônak lâtszik, hogy
Franciaorszâg Kôzép-Eurôpâban a legfobb nagyhatalom szerepében
tetszelegve, a késôbbi kôvetkezményeket és az emberek sorsât figyelmen kiviil hagyva is osztogatta a teriileteket. Hogy a trianoni hatârok
mennyire a pillanatnyi politika jegyében, és nem a hosszù tâvù rendezés érdekében szùlettek, az etnikai hatârok figyelmen kiviil hagyâsân
tùl mâs is igazolja. A Monarchia utôdâllamait elvâlasztô hatârok

elôszeretettel igazodnak valamely természetes vonalhoz (pl. a Dunâhoz). Ezzel nemcsak a vasùthâlôzatot szabdaltâk hasznâlhatatlannâ,

de gyakori eset lett a gazdasâgokban, amikor a nyersanyag a hatâr
egyik, a feldolgozôûzem pedig a mâsik oldalâra keriilt, igy ellehetetlenitve a "fél-gazdasâgokat".
Az ùjonnan létrejôtt âllamok természetesen nem foglalkoztak a
nemzetiségek arânyaival, csak a négyzetkilométerek és az âltaluk megszerezhetô javak érdekelték ôket, ami adott helyzetben talân még

érthetô is. Tehât minden tekintélyiiket latba vetve igyekeztek egymâst
tùlszâmyalô teriileti igényeiket érvényesiteni. Egyébként, mivel az
érintett orszâgok a nekik juttatott teriileteket tôbbnyire mâr meg is
szâlltâk, igy még egy Magyarorszâgra kedvezôbb dôntés érvényesitése
is akadâlyokba iitkôzôtt volna, amit a nagyhatalmak egyâltalân nem
kivântak.

Sajnos, az is kedvezôtlen hatâssal lett hazânk szempontjâbôl a
hatâr kialakitâsâra, hogy nâlunk hatalomra tudott kerulni a szovjethez
hasonlô tanâcsrendszer. Ez Magyarorszâg nemzetkôzi hitelét igencsak
lerontotta. Szintén nem volt teljes mértékben szerencsés a magyar fél

âllâsfoglalâsa sem az ugyben. A târgyalâsokon nem egyszer elhangzott
olyan magyar vélemény is, amely szerint egyâltalân nem szukséges a
volt kirâlyi Magyarorszâg hatârainak môdositâsa. Ez az adott politikai
helyzetben persze irreâlis elképzelés volt, amely csak az orszâgrôl
alkotott képet rontotta. Tovâbbi kedvezôtlen kôriilménye a békének.

hogy Magyarorszâgot nemcsak a vesztett hâborù sùjtotta, hanem
nemzetkôzileg elfogadott hatalom hijân lépéskényszerben is volt,
amiért a nyilvânvalôan hibâs diktâtumot ellenvélemény nélkiil
kénytelen volt alâimi.

Mindezek fényében el merem mondani, hogy a trianoni magyar
hatârmôdosltésok, bar elvileg helyes elképzelésekre épultek, mégis

alapjâban hibâsak voltak. Helyes, és a nyugati vilâg szempontjâbôl
sziikséges lépés volt a kisantantnak nevezett orszâgok létrehozésa és
megerôsitése. Kôzben annyira indokolatlan mértékben csôkkentették
Magyarorszâg teriileteit, ami a tônk szélére juttatta gazdasâgât, és
olyan mozgalmakat idézett elô, amelyek az orszâg tovâbbi politikai
ténykedését kedvezôtlen irânyba terelték. A kedvezményezett orszégok
szempontjâbôl sem volt tôkéletes ez a rendszer, mivel az irracionâlis
teruletgyarapodâsbôl kôvetkezô àllandô nemzetiségi problémâk mâig
hatô nehézségeket hordoztak magukban. A térség egészét tekintve sem
sikerult a nagyhatalmaknak status quo-t kialakitani. A nemzetiségi
problémâk az egész térségre rânyomjâk bélyegiiket, amelyek akut
problémaként mâig is a legfobb stabilizâciô ellen hatô erôi KôzépEurôpânak.

5. 3. Magyarorszâg a mâsodik vilaghaboru idején
Magyarorszâg tôrténetében az utolsô teriileti vâltozâsokat hozô
esemény a mâsodik vilâghâborù, illetve az azt kôzvetleniil megelôzô

néhâny év volt. A mâr az elôzô fejezetben emlitett hibâktôl tarkitott
trianoni békét a magyar kormâny kénytelen volt elfogadni, de az
âtlagos emberek nem fogadtâk el azt. A magyarsâg nem tehette
magâévâ azt a dokumentumot, ami a fejûk felett âtnyùlva egyetlen
tollvonâssal, az egykor Jelentôs âllambôl a térség legkisebb orszâgât
alkotta. Magyarorszâg annyira legyengiilt, hogy semmilyen tâmadâsnak nem tudott volna ellenâllni. Ezen tùl még az is megtôrténhetett, hogy egyes csalâdoknak egy része egyszeriben egy mâsik és ellenséges érziiletû - orszâg teriiletén talâlta magât.
Ezek a tényezôk oly sùlyosan megalâztâk a magyarsâgot, hogy
mâr a béke alâirâsât kôvetô elsô évfordulôn nagyarânyù, spontân ttin-

tetések folytak a trianoni diktâtum ellen. A lakossâg ilyen érziilete
mellett csak olyan politikai erô volt képes az orszâg élén megmaradni,
amely magâévâ tette a teriileti môdositâs gondolatât. A gyôztes nagyhatalmak - bâr ekkor mâr lehetetlen volt nem észrevenni Trianon el-

hamarkodott voltât - a fuluk botjât sem mozdîtottâk. A szomszédos
orszâgok pedig ragaszkodtak minden egyes négyzetméterhez. Ez,
sajnos, azt hozta magâval, hogy hazânk egyre inkâbb Németorszâgban
(és csak Németorszâgban!) talàlta meg azt az erôt, amely segithetett a
magyarsâg helyzetének javitâsâban.
1938. mârcius 13-ân Hitler bekebelezi Ausztriât, majd ez év szeptemberében a Mùnchenben ôsszehivott konferenciân elcsatolja (a
nagyhatalmak jôvâhagyâsâval) Csehszlovâkiâtôl a Szudéta-vidéket. A
nagyhatalmak elvben garantâljâk a megmaradt cseh és szlovâk teriiletek épségét, âm tâmogatjâk egy konferencia ôsszehivâsât is Csehszlo-

vâkia tovâbbi sorsât illetôen. Magyarorszég ekkor lâtta elérkezettnek
az idôt, hogy - Lengyelorszâggal egyetemben - benyùjtsa teriileti igényeit. 1938. oktôber lOén az elsô, Bécsben ôsszehivott birôség hazânknak itélte a Felvidék déli részét. Ez mintegy 12000 négyzetkilométert
és 1 milliô - javarészt magyar - lakost jelentett.
A magyar politikânak ez ôriâsi sikerélményt adott. Belpolitikailag
is erôsôdôtt, hiszen az embereket csak az érdekelte, hogy kôzel 1

milliôval tôbb magyar van az orszâgban, ugyanakkor tovâbbi teriiletszerzésekre is lehetôséget adott. Ekkor még nem volt nyilvânvalô,
de sùlyos âra volt a Felvidéknek. A bécsi birôsâgnak csak német és
olasz tagjai voltak, igy a kedvezô dôntésért "cserébe" Magyarorszâg
csatlakozott az antikomintem paktumhoz, ami viszont nem egyszerûen
egy szoyjetellenes megâllapodâs, hanem Hitler politikai szôvetsége

volt. Ezzel, sajnos, messzebb keriilt a lehetôség, hogy elkôtelezettség
nélkiil is teruletekhez Jusson az orszâg, és egyre inkâbb a németek
nyomdok-vizébe keriiltûnk.

A kôvetkezô teriilet 1939 mârciusâban keriilt az orszâghoz. Mikor
mârcius 15-én Hitler csapatai bevonultak Prâgâba, és végleg megsemmisitették Csehszlovâkiât, a magyar csapatok a hatârozott német roszszallâs ellenére is lerohantâk és elfoglaltâk Kârpât-Ukrajnât. A teriilet
végiil is magyar kézen maradt, de ez mâr nem volt a Felvidék vissza-

szerzéséhez foghatô siker. A 12.000 négyzetkilométeres teriilet ugyanis csaknem 600 ezres lakossâgâbôl, csak 40 ezer volt magyar. Ezzel
viszont Magyarorszâg nyilvânvalôvâ tette a nyugat szemében, hogy
nem az etnikai hatârok kôvetését tartja céljânak, hanem egyszerûen a
teriiletszerzést.

1940-re România kénytelen âtadni Besszarâbiât a Szoyjetuniônak.
A presztizsveszteséget szenvedett românokkal szemben ekkor a
magyarok is megprôbâlnak érvényt szerezni kôveteléseiknek. 1940

augusztusâban szuletett meg a kérdést rendezni hivatolt mâsodik bécsi

dôntés. Ennak értelmében megkaptuk Észak-Erdélyt és Székelyfoldet,
ami 43.104 négyzetmétemyi terûletgyarapodâst jelentett. A lakossâg
ôsszetétele viszont ismét csak nem volt megfelelô. A 2.4 milliôs
lakosségbôl ugyanis kb.l milliô volt roman, ugyanakkor a Româ-

niânâl maradt erdélyi teriileteken még 400 ezer magyar maradt.

Érdekes môdon a Trianon reviziôjât jelentô bécsi dôntés sem
foglalkozik az etnikai kérdésekkel. Nem bizonyithatô, de nagyon
valôszinû, hogy a németek szândékosan rendezték igy. A rendezetlenség fenntartésâval ugyanis mindkét orszàgot magukhoz lâncolhatték. Magyarorszâgnak egyébként is sokba keriilt a félmagyarorszâgnyi terulet. Szeptemberben csatlakoztunk a hâromhatalmi
egyezményhez.

A magyar korményzat ezt kôvetôen megprôbâlta nemzetkôzileg
elfogadtatni teruleti gyarapodâsait. Végiil is ez nem volt tùl nehéz,

hiszen a kontinentâlis politikât ekkor tùlnyomôan a németek irânyitottâk. A Magyarorszâggal hatâros részek végiil is vagy Németorszâghoz
csatolt teriiletek voltak (Ausztria, Csehorszâg) vagy német dôntés
értelmében alakult ki a hatér (Szlovâkia, România). A sorbôl kilôgô
Jugoszlâviâval, a kérdéseket az 1940 decemberében megkôtôtt ôrôkbarâtsâgi szerzôdés rendezte. Fontos ez az idôpont, mert bar ekkor mâr
folyik a vilâghâborù (Lengyelorszâg és Franciaorszâg lerohanâsa mâr
megtôrtént, és javâban zajlik az angliai csata), Magyarorszâg még
senkivel sem lépett hadba. Bâr mâr elkôteleztiik magunkat Németorszâg mellett, amig katonailag semlegesek voltunk, addig még volt
esély a teriiletgyarapodâsok késôbbi megtartâsâra.

Ez az esély akkor veszett el, amikor a németek 1941. âprilis 6-ân
megtâmadtâk Jugoszlâviât. A magyar politika hirtelen dôntése
nyomân 11-én a magyar csapatok is csatlakoznak a német tâmadô
szôvetséghez. E lépés jutalma Bâcska, a baranyai hâromszôg és a

Mura vidéke lesz. Ôsszesen 11.475 négyzetkilométer és 1 milliô lakos
(40%-nyi nem magyar) keriil hazânkhoz, viszont végleg elveszitjûk a
semlegesség lâtszatât. A helyzeten csak ront, amikor jùnius 22-én a
Szovjetuniônak is hadat uzenûnk. A magyar katonâk hôsies kiizdelme
hiâbavalô az orosz télben. A hatalmas âldozatok mellett is csak azt

éijuk el, hogy végleg megromlik a kapcsolatunk a szôvetségesekkel.
Mikor mâr nyilvânvalô a németek veresége, hazânk is megprôbâl (a
românokhoz hasonlôan kiugrani a hâborùbôl), de ezt a német meg-

szâllâs, illetve a nyilas hatalomâtvétel megakadâlyozza. 1945 kôzepére

a Vôrôs Hadsereg megszâllâsa alatt Németorszâg utolsô szôvetsé
geseként fejezziik be a hâborùt.

6. Befejezés
Nehéz Magyarorszég teriileti vâltozâsairôl ôsszefoglalôan és érzelmek nélkùl beszélni. Tôbb évszâzadon ât hadakoztunk tôbb-kevesebb

sikerrel fennmaradésunkért a Kârpàt-medencében. Dacoltunk Bizânc
és a Német Birodalom teijeszkedésével. Harcoltunk a csehekkel, a lengyelekkel. Tùléltûk a kunok, a besenyôk és a tatârok betôréseit, és
sokâig ellenàlltunk a hatalmas Tôrôk Birodalomnak. Sôt, néha még

arra is volt erônk, hogy a kôrnyezô teruleteken érvényt szerezzûnk
akaratunknak Egyszôval volt olyan idôszak, amikor Kôzép-Eurôpa
tôrténete egyet jelentett a magyarségés Magyarorszâg tôrténetével.
Aztin a belsô viszâlyoktôl megosztott orszâg egyszerre keriilt a
Habsburg és az Oszmân Birodalmak érdekszférâjâba. Az egymâs ellen
is harcolô magyarsâg szétesik a szomszédos birodalmak kôzt. A mâsfél
évszâzadig tartô âllandô hâboni és teriileti megosztottsâg végleg meg-

pecsételi sorsunkat. A pusztulô magyarsâg helyére mâs népek keriilnek. Mikor a tôrôkôk feladjâk az orszâgot, hazânk olyan gyenge, hogy
nincs ereje ellenâllni az osztrâk tôrekvéseknek.

1848-ban megprôbàljuk a magunk ùtjât jâmi, de a meggyengiiit
osztrâkokat az Eurôpa legnagyobb hadseregének parancsolô ônkényùr,
az orosz car veszi védôszâmyai alâ. A vérbefojtott szabadsagharcot
kôvetôen ugyan kiegyezûnk Ausztriâval, de tovâbbra is ôsszekôtjiik
velùk a sorsunk szekerét, ami végzetes hiba.

Az elsô vilâghâborùban a magyar katonâk szâzezrei az osztrâk
nagyhatalmi vâgyakért âldozzâk életiiket. De a hâboni és a forradal-

mak pusztitâsa, meg sem kôzeliti a béke pusztitâsât. A nagyhatalmak
pillanatnyi érdekeiben és a bosszùvâgyban elvesznek a kis orszâgok és
népek érdekei, plâne, ha a vesztesek kôzt vaimak. Magyarorszâg
teriilete a harmadâra csôkken a hâborùt lezârô békemegâllapodâs

szerint, ezzel a térség valaha legnagyobb âllama, a legkisebb lesz. A
magyarsâg kôzel fele keriil a hatârokon kiviilre, kitéve az erôszakos
asszimilâciônak.

A kis orszâg ezt kôvetôen csak a teriiletek - legalâbb részleges -

visszaszerzéséért kiizd a nemzetkôzi elszigeteltségben. îgy, amikor az
elszigeteltségbôl môd van kitômi, és egy nagyhatalom segitségét
élvezhetjiik kiizdelmunkben, elfeledkezunk az ôvatossâgrôl. Az elvesztett teriiletek egy részét visszakapjuk, de kôzben belebonyolôdunk a

mâsodik vilégégésbe, ismét a vesztes oldalon. .A hâborù végeztével hiâba a tôbb szâî^zer halott -, teriiletiink nem vâltozik az 1920-ban

meghatârozottakhoz képest. A vâltozâs csak annyi, hogy ismét egy
itagyhatalom, ezùttal a Szovjetùniô befolyâsa alâ keriilunk tôbb, mint
negyven évre.
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