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ELÔSZÔ
Senki sem tehet arrôl, hogy szârmazâsât illetôen milyen csalâdban
sziiletett. Nem tehet rôla, mert szulei utôdaként lehet fehér, szines és

sem fajtâja, sem vallâsa, sem nemzetisége hovatartozâsa tekintetében
nem hibâztathatô.

Ez azonban csak a kezdet, mert a mai modem vilâgban az egyén

készsége, jô szândéka és igyekezete felemelheti a târsadalom magas

rétegébe és sokan a legszegényebbek kôziil isdùsgazdagok lehetnek.
A szârmazâs tehât lehet elôny is, meg hâtrâny is. Gondoljunk csak a
francia forradalomra vagy akâr a kôzelmùltban lejâtszôdô orosz

forradalomra, amikor megôlték az élen levôket. De gondolhatunk az
amerikai szines bôrû sport emberekre is, akik, ha kivâlôk, akkor évi
tôbb milliô dollâros szerzôdést kôthetnek.

Ezek azonban kivételek, csak egyeseket érhet ilyen szerencse ùgy, mint

a sorsjâtéknâl szâzezrek fizetnek és egy lesza milliomos.
A mûltban a szeméiyi erô volt az, aminek birtokosa hadvezér lehetett
(pl. Kinizsi) vagy âllamfô is.
A mai modem technika ôriâs mértékû fejlôdése kôvetkeztében a
feltalâlôknak ad lehetôséget ahhoz, hogy anyagilag az élre jussanak. De
ne âlmodozzunk. Maradjunk meg a kôzépszerûség lehetôségei mellett,
ami âltalâban mindenki részére biztosithatô, a megelégedett, nyugodt
élet.

Azt âllitottuk, hogy senki sem tehet arrôl, hogy milyen csalâdba
szQletik. Amikor azonban felnô, akkor mâr a sajât szerencséjének a
kovâcsa, amikor is az életnek majdnem minden kiterjedésében
biztosithatja sajât sikerét. Hasonlataimat mindig az âllati és
nôvényvilâgbôl veszem. Egy vad almânak a gyumôlcse âltalâban
ugyancsak vad lesz. Ha ellenben gondozzâk, âpoljâk, akkor a legfinomabb gyumôlcsôt termelheti.

Ôriâsi elôny, ha a szulô foglalkozik gyermekével és nem hagyja, hogy
az utca nevelje. A gyermek a csalâd legfontosabb „tôkéje", ha
foglalkoznak vele, akkor a legjobb befektetés. Ha hagyjâk elziilleni,
egész életukôn ât lehet eltartani. Ezt âltalâban mindenki helyesli,

elfogadja, azutân mégsem foglalkoiznak eleget a gyermekkel. Sok
esetben a gyermek idegen a csalâdban, a szulôi szeretet, gondoskodâs

hiânyâban. A gyermek magâra van hagyatva és ha rossz târsasâgba
keriil, kônnyen elzùllik.
Rôvid fbldi életemben szâmtalan csalâdot ismertem meg, mindkét

véglettel. Szeged kômyékén élt egy nagyon szegény munkâs csalâd, az
elsô hâborù alatt sokszor még kenyeriik sem volt. A kisfiù nagyon el
volt keseredve, s egyszer, amikor az ùt porâban jâtszott, arra utazott
egy jôl ôltôzôtt ember. MegszôHtotta: - Bâcsi, mit kell tennem, hogy
én is jobb môdban éljek? - Tanulni kell fiacskâm - volt a pozitfv
vâlasz. A kisfiù megfogadta a tanâcsot, az iskola legjobb tanulôja lett
és még az egyetemet is elvégezte. Ma, Floridâban, tôbbszôrôs
milliomos. Vagy emlitsem meg nagy szâmù barâtaimat, akik még a
kôzépiskolât sem végezték talân el, de mint kivâlô mechanikusok itt,
Amerikâban muhelyeket nyitottak, majd gyârosok lettek és gazdagok.
Nem mindig az iskolai végzettség szâmit, hanem az egyén akaratereje,
megbizhatôsâga és szaktudâsa. Az iskola csak az alap, de mindenki
ônmagât mûvelheti tovâbb. A legjobb segftség erre az olvasâs,
elsôsorban a szakismeret bôvitése, de a helyes vilâgszemlélet is.

A Krônika a magyarsâgtudomâny egyik legjobb gyûjteménye,
amelyben Hazânk kivâlôsâgainak elôadâsai és szâmos szaktudôs
tanulmânya olvashatô. Amit ôk egy életen ât tanulmânyoztak, annak
kész terméke kerUl az olvasô kezébe, amely mindenki tudâsât elôbbre

A Magyar Târsasâg nagy âldozatot hoz a jelen és a jôvô szâmâra
megôrizni ezeket az elôadâsokat. S amikor az egyes évszâmokat
szeretettel âtnyùjtjuk az olvasô részére, kérjiik, ebbôl szerzett tudâsât is
hasznâlja a sajât elônyére és szulôhazânk javâra.

A XXXVn. MAGYAR KONGRESSZUS

MEGNYITÂSA
A XXXVII. Magyar Kongresszus / Magyar Talâikozô 1997.
november 27-én , pénteken reggel 9 ôrakor a Sheraton Cleveland City
Centre Hotelban kezdôdôtt.

Dr. Nàdas Gyula (Cleveland, OH):

MEGNYITÔ
Hiszek egy Istenben,

Hiszek egy Hazâban,
Hiszek egy isteni ôrôk igazsàgban,
Hiszek Mag)'arorszdgfellàmadàsàban. Amen.

Szeretettel és tisztelettel kôszôntôm Kongresszusunkon megj aient
elôadôinkat, a vilâg minden tâjârôl eljôtt vendégeinket, s engedjék
meg, hogy elôadôinkat elôadâsaik elôtt mutathassuk be.

Kongresszusunkat, a Magyar Talâikozôkat immâr 37. éve tartjuk
meg, jôviink ôssze, hogy SzUlôhazânk sorsânak kérdéseit megtârgyal-

juk és a lehetôség hatârain belUl igyekezziink a megoldhatatlan
kérdéseket rendezni.

Jôl tudjuk, ez David harca a Gôliâttal, azonban ùgy érezzuk, hogy
amig élûnk, addig remélhetjûk, hogy vâratlan események - amelyek

esetleg nem lesznek kellemesek - felerôsi'tik a mi gyenge erôinket. Ûgy
tanultuk iÇù korunkban, hogy a tôrténelem megismétli ônmagât és
tudjuk, hogy Rôma hatalma akkor zuhant le a mélybe, amikor a legmagasabb ura volt a vilâgnak, amikor a jôlét kôvetkezménye az
erkôlcsi bukâst eredményezte, és a kiilônbozô tényezôk eredményeképpen - lâtszat szerint - Amerika bukâsât is majd ez
eredményezi.
Ma Amerikânak nincsenek barâtai, csak irigyei. Amerikât ma nem

népének érdeke szerint irânyitjâk, hanem a nemzetkôzi pénztôke és a
vilâghatalom elérésének tervei.

Felhivom szîves figyelmûket egy, a Kongresszusunkhoz intézett
levélre, amelyet Lengyelorszâgbôl kaptunk, s amelyben lerôgzîtik; az
amerikai kormâny politikâja az elmùlt 30 évben elsôsorban a fehér
népek ellen irânyult vilégviszonylatban, és ezt hârom pontban
indokoljâk:

a.) a nukleâris fegyvereket az eurôpai népek kôzôtti egyenetlenség
ellen irânyitjâk,

b.) az amerikai CIA feladata, megakadâlyozni a fehérek bevândorlâsât és csak a nem fehéreket ki'vânjâk elônyben részesi'teni és
c.) ez a legérdekesebb, éspedig az, hogy Amerika kifejezetten

kormânyzati politikâja szerint a fehér tôbbség elleni diszkriminâciôs
politikât gyakorolja, mind a munkahelyek szempon^âbôl, mind a
szociâlis tâmogatâs vonalân. És ez: fehér személyek vilâghôditô
politikâja. Nincs kommentâr hozzâ. Csak ismételni tudjuk, amiôta a
vilâgon emberek élnek, az erôsebbek elnyomjâk a gyengébbeket,
rabszolgâk vaimak, akik szolgâljâk a hatahnasokat.
Ha vesszûk magunknak a bâtorsâgot, hogy megvizsgâljuk a
problémâk okozôit, akkor azt két kérdésre vezethetjûk vissza. Az egyik
a vallâs, a mâsik a pénz uralkodâsa.

Idô hiânyâban csak arra utalok, hogy az elmùlt évezredek a
kiilônféle nemzeteknél kiilônféle Istenhitet épitettek fel, s ez a kùlôn-

bôzôség okozza azt, hogy a keresztény vallâsok jâmborrâ nevelték az
emberiség egy részét, mig a tôbbi vallâs tagadja a nem hozzâjuk
tartozôk felsôbbrendûségét. S amig nem lesz egységes Istenhit és
szemlélet, addig béke sohasem lesz.

A mâsik a pénz kérdése. Az elôzô években mâr beszéltUnk arrôl,
hogy a pénz eredeti rendeltetése a cserekereskedelem nehézségeinek a
megszûntetése, egy olyan pénzféleség, amelyért mindenki vâsârolhat és
eladhatja azt, amiben feleslege van. Abban a pillanatban azonban,
amikor a pénz mâr mint vagyon jelentkezik, akkor a termelô eszkôzôk
szâma megszaporodik, most mâr a nyersanyag és a fizikai erô mellett a
tôke is mint termelô erô jelentkezik. Azonban, amikor mâr a tôke még
jobban felhalmozôdik, akkor az, aki tôkében erôsebb, mint vetélytârs
jelentkezik és elnyomja a gyengébbet.
Tehât - hacsak egy harmadik vilâghâborù nem oldja meg a kérdést -, a vilâg vezetôinek meg kell oldania azt, hogy a vallâsban az
erkôlcsi felfogâs azonos legyen, mégha pl. Amerikâban tôbb mint 100

féle vallâsfelekezet is van. Ûgyszintén meg kell oldania azt a
problémât, hogy egyesek ôriâsi vagyont tudjanak felhalmozni a tôbbi
kârâra. Nincs sziikségûnk eltBrtottakra, akik nem hajlandôk dolgozni,
de nincs sziikségûnk vagyonmâgnâsokra sem.
Egyensùlyt kell teremteni mind a gazdasâgi kérdésekben, mind
biztositani az egyenlô jogokat minden ember részére fajra, vallâsra és
nemzetiségre valô tekintet nélkûl.
Kôszônôm tûrelmûket, a Magyar Kongresszust ezennel tisztelettel
megnyitom.

Dr. Nédas Gyula, a Magyar Kongresszus einôke. (Somogyi F. Lél)

A JELENLEGIHAZAIHELYZET

IGYKEZDODÔTT

Az FKGP és a KDNP ôsszehangolja programjât
A Nemzeti Szôvetség Magyarorszâgért Egyesûlet szervezésében,
kôzôs sajtôtâjékoztatôt tartott dr. Torgyân Jôzsef, az FKGP elnôke és
dr. Giczy Gyôrgy, a Kereszténydemokrata Néppârt elnôke.
Amint eihangzott, a Nemzeti Szôvetség Magyarorszâgért
Egyesillet szeretné eiémi, hogy a kormânyra kerQlô pârtok a kormânyzâs megkezdésének idôpontjâra mâr egyeztetett programmai induljanak, mondta dr. Hasznos Miklôs, az egyesûlet elnôkségének tagja,
felszôlalâsâban.

Dr. Torgyân Jôzsef elmondta, hogy az FKGP és a KDNP vezetése
a program egyeztetésével kapcsolatosan sikeres târgyalâsokat folytatott és a mai napon mâr az eredményrôl szâmolhattak be. Kilenc
bizottsâgot hoztak létre, amelyeknek feladata a pârtprogramok részletes egyeztetése.
Dr. Giczy Gyôrgy, a KDNP elnôke, hangsùlyozta, hogy két tôrténelmi pârt talâlkozott most és tôrténelmi jelentôségû lehet, ha
megvalôsul mindaz, amiben megâllapodtunk.

Az alâbbiakban teljes teijedelemben kôzôljûk a két pârt kôzôs
nyilatkozatât:
(Készùlt a Nemzeti Szôvetség 1997. januâr 22-i sajtôtâjékoztatôja alapjân.)

KÔZÔS nyilatkozat
A dr. Balaton Péter soros elnôk âltal képviselt Nemzeti Szôvetség
Magyarorszâgért, a dr. Giczy Gyôrgy pârtelnôk âltal képviselt
Kereszténydemokrata Néppârt és a dr. Torgyân Jôzsef pârtelnôk âltal
képviselt Fûggetlen Kisgazda-, Fôldmunkâs- és Polgâri Pârt a korâbban

lefolyt elôkészi'tô târgyalâsok és az ezeket zârô 1997. januâr 22. napjân
tôrtént megbeszélés alapjân az alâbbi tâjékoztatâst adja:

1. A térgyalô felek egyetértenek abban, hogy a mai naptôl kezdve
a kôvetkezô âltalânos orszâggyûlési vâlasztâsokig a programjaikat,
orszâggyûlési munkâjukat és kialaki'tandô âllâspontjaikat egyeztetik.
Kôlcsônôsen meghatârozzâk, mely kérdésekben értenek egyet,
melyekben nem, és kôlcsônôsen tisztâzzâk a még egyeztetendô
kérdések kôrét is.

2. A târgyaiô felek a mai nappai elkezdik a kôvetkezô orszâggyû
lési vâlasztâsokat kôvetô kormânyzati ciklusra valô felkészUlésQket.

3. A fenti két pontban irt célok megvalôsitâsa érdekében nyolc
napon belûl kijelôlik térgyalô kuldôttségeiket és megkezdik az egyeztetéseket.

Kelt Budapesten, 1997. januâr 22. napjân.
Dr. Balaton Péter

a Nemzeti Szôvetség
Magy arorszégért

Dr. Giczy Gyôrgy
a Kereszténydemokrata
Néppârt einôke

Dr. Torgyân Jôzsef
a Fûggetlen Kisgazda-,
Fôldmunkâs- és Polgâri Part
einôke

soros einôke

Kérdés: Ki tudja azt, hogy mi tôrtént 1997. januâr 22 és a lezajlott
vâlasztâs ideje kôzôtt? Talân majd a tôrténelem beszâmol errôl!

Csapô Endre (Ausztrâlia):
JOBBRA AT!

Amikor a tengeren megfordul a szél, a hajôsok âtâllitjâk a hajô
vitorlâit. Ez éppen olyan természetes, mint a politikai széljârâs megvâltoztakor végrehajtott orientaciô. Ha balrôl jôn; balra ât, ha jobbrôl
jôn: jobbra ât. Magyarorszâgon kUlônôsen, fôleg azok esetében, akik
valami môdon fiiggenek is a politikâtôl. Amiôta a mùlt szâzad
harmadik harmadâban Magyarorszâgon megjelent az arrogâns, nemzetellenes baloldal, azôta folyamatosan kivâltja a szembenâllâst. Nem

ok nélkul nevezik a politika tudomânyâban reakciôsnak azokat, akik
szembenâllnak mindazokkal a politikai mozgalmakkai vagy ideolôgiâkkal, amelyek az intemacionalizmus szolgâlatâra alkottattak meg. A
reakciô nem a tâmadâs rohamcsapata, hanem az ônvédelem reflexe. A
reakciô a nemzet védekezési mozdulata a nemzetkôzi baloldal (bolsevizmus) tâmadâsa ellen. Râkosinak - ahogy azt a Kremlnek jelentette tizmilliô fasisztâval kellett megkuzdenie. Egy politikai akarat egy

orszâg ellen. Ez az attitûd nem 45-ben keriilt Magyarorszâgra, hanem a
mùlt szâzad liberalizmusâval, aminek a veszélyeire mâr akkor sokan

figyelmeztettek, kôzôttuk Prohâszka Ottokâr pûspôk is. A baloldali
nyomâs Magyarorszàgon âllandô és rendki'vul erôs, jelen van a
politikai kulturâlis és târsadalmi élet minden terûletén - a haladâsnak
és minden egyébnek, hasznossâgnak az âiarcâval elkendôzve azt a
szândékot, hogy a nemzetet testileg-lelkileg leigâzzâk. Ez a szândék
brutâlis megnyilatkozott 1919-ben és 1945-ben, amikor minden bal

oldali erô egyszerre tâmadta meg a nemzetkôzi baloldal âltal mindkét
esetben kiprovokâlt, a hâborùs védekezés ôsszeomlâsa kôvetkeztében
kiszolgâltatott nemzetet. Az elsô kisériet 133 napig tartott, a mâsodik
50 évig, szinte napjainkig - és még nem biztos, hogy valôban âtestunk
a tôrténelmi holtponton.

A reakciô, a nemzeti védekezés, soha nem volt sem egységes, sem

megszervezett. Lelkesedésen, nemzeti felbuzdulâson kivul mâsra nem
igen futotta. A baloldali profizmussal szemben, amely a munkâzmozgalmak kizârôlagos szervezôje volt, a jobboldal csak lelkes egyéneket,
aggôdô l'rôkat, értelmiségieket, és tehertételként ostoba karlenditôket
vonzott. Horthy orszâglâsa idején sem tudott megszervezôdni az orszâg
a kizsâkmânyolô kapitalizmus és a kizsâkmânyolt tômegeket politikai
mozgalmakba és frontszervezetekbe tômôritô baloldali internacionalizmus ellenében.

A politikai vitâk Magyarorszàgon hevesek, sarkosak, szenvedélyesek. A nagy tôbbség, amely nem akar a politika âldozatâvâ
vâlni, igyekszik a fennâllô, az érvényesillô irânyzatokhoz hasonulni,
velûk kiegyezni, megalkudni. A magyarok nem a nyertes hâborùk
hôsei, hanem a vesztes hâborùk, forradalmak, megszâllâsok,
szipolyozâsok, râtelepedések gyakorlati tùlélôi. A tôbbség tôrés idején
sem viszi a bôrét a vâsârra, bâr tudhatnâ: a „biintetés" mindig kollektiv.
Az alap-reflex a tùlélés. 1944 novemberében, azutân, hogy a KeletiKârpâtokbôl Budapestre kerultem, ùgy talâltam, mindenki hungarista.
(,JK.érlekalâssan, én mâr régen szimpatizâltam a hungarizmussal"...)
Egy év mùlva - orosz fogsâgbôl kiszabadulâsom utan - mindenkit
demokrataként ismertem meg. (,JCérlekalâssan, én mindig hive voltam

a demokrâcia gondolatânak".) Azt viszont mâr nem akartam megvâmi,
hogy ,Jcérlekalâssan, én mindig vâgytam intemâlni, bôrtônôzni,
akasztani, râgalmazni becsiiletes magyar embereket a dicsôséges
vilâgeszme érdekében".

Félretéve a szemléltetés sarkos példâit, a napraforgô hatâsokat nem
lehet nem észrevenni. A most levâltott rendszer egyedi poziciôik
magassâga arânyâban érdekelt abban, hogy a kormânyvâltâs minél
kevesebb vâltozâssal jôjjôn létre. A kommunistâk Magyar Szocialista
Pârtja vezetôi kôrében mâr kijelentették, hogy a leendô kormâny konstrukti'v ellenzéke ki'vânnak lenni. Ehhez az kell, hogy ne bolygassâk az

âltaluk meghozott intézkedéseket. A kulpolitikât, NATO-t EUcsatlakozâst, szomszéd orszâgokkal valô viszonyt emlegetik, meg a
gazdasâgi stabilizâciôt, az elért eredmények megtartâsât.

Amiképpen 8 évvel ezelôtt szorongattâk az Antall-kormâny nyakât
annak érdekében, hogy ne fïrtassâk a multat, legyen béke és megértés
(félévszâzad sérelmeinek felâldozâsâval), éppùgy most is erôs
kivânsâguk, hogy az elprivatizâlt âllamvagyon hovalettét ne hozzâk
mér szôba. Jômôdù emberekre szûksége van az orszâgnak, mâr pedig

ôk képezik az annyira ki'vânatos belfôldi tôkések rendjét.
Egyre-mâsra jelennek meg olyan cikkek a baloldal lapjâban, amelyek figyelmeztetik a leendô kormânyt, azon beliil a Fideszt, a
viselkedés szabâlyaira. Ezek egyike Dessewffy Tibor szociolôgus cikke
a Népszabadsâgban - és nem kétséges, ez a D. Tibor és ez a lap a
kommunistâk Magyar Szocialista Pârtjânak kivânsâgait kôzvetiti. A
cikk annyira tipikus és ôsszefoglalô, hogy érdemes ismertetnem.
Ôt feltételt szab a szociolôgus a Fidesznek, amibôl az elsô kettôt
abszolùt feltételnek, a maradék hârmat irânyadônak nevezi. Az elsô
abszolùt feltétel „az euroatlanti integrâciôs folyamat folytatâsa és eredményes befejezése". A mâsodikat igy fogalmazza meg: ,A mâsik
abszolùt feltételrôl sem kell tùl sokat beszélnem. Biztos vagyok abban
ugyanis, hogy Orbân Viktor valôdi demokrata és semmiféle
engedményt nem tesz Csurka nemzeti szocializmusânak. Ezt a Fidesz
vezetôi tôbbszôr is megerôsitették az elmùlt napokban. Ugyhogy
inkâbb csak a feljegyzés kedvéért rôgzitsûk, bârmilyen kormâny csak
addig szâmithat az én tâmogatâsomra, amig Csurkâtôl mindenben,
annak minden kôzeledése esetén kôvetkezetesen elhatârolôdik". De mi

van akkor, ha a mindenben elhatârolâs gyûjtôtârâban Csurka olyanokat
fogalmaz meg, amik az orszâg érdekében âlinak? Az eddigiek inkâbb
ezt példâzzâk. Pl. a csalâdok helyzetének javitâsa, a privatizâciô
âtvilâgitâsa, a tôrvényesség erôsftése, a kôzbiztonsâg javitâsa, a magyar
vâllalkozôkat sùjtô terhek csôkkentése, a termôfôld magyar kézben
megtartâsa - nos ezek a Fidesz-programban mind benne vannak. De

miutân a MIÉP programjânak is részei, a Fidesz-kormânynak Dessewffy véleménye szerint - ezektôl el kell hatârolôdnia.
A tovâbbi hârom feltétel egyike „Elitcsere/klientùra" cimet visel.
Ami az elitet illeti, azt békén kell hagyni: ,^ivel a gazdasâgi elitcsere
ma mâr nem feladata a kormânynak". Vagyis a kommunistâk kôzôtt
szétosztott âllami vagyon maradjon végleg az elvtârsak magânvagyona.

A kôvetkezô feltétel a „stabilizâciô eredményeirôl" szôl. Ezen az

elnevezésen propagéltâk az orszâg kifosztâsât, az adôssâgterheknek és
a

korâbbi

âllami

kôzterheknek

az

adôfizetô

munkavâllalôk

és

kisvâllalkozôk nyakâba varrâsât, annak a rendnek megfelelôen, hogy
az âllami termelô uzemeket elvették az âllamtôl a privatizâlôk, de a
szociâlis gondoskodâst nem vâllaltâk magukra. Ez képezi jelenleg az
orszâg kifcsztâsânak tôrvényes mechanizmusât. Errôl igy fogalmaz
Dessewffy:

,Azért, hogy a râszorultakon és a 'rendszervâltâs vesztesein'
segiteni tudjunk, a szenvedéssel kikfnlôdott makro-ôkonômiai
egyensùlyt meg kell ôrizni. Az esélyt erre a Bokros-csomag
megteremtette. Ezt a valôban tôrténelmi esélyt nem szabad az Orbânkormânynak elherdâlnia felelôtlen engedményekkel - épp azok
érdekében, akik egyébként jogosan kôvetelik helyzetiik javftâsât".
Ezt a bekezdést kûlôn tanithatnâk, mint ûjsâgfrôi rabulisztika

csillogô

példâjât.

egyenlôség,

Felszabadulâs,

testvériség

-

munkâshatalom,

Bokros-csomag.

Ûgy

szabadsâg,

segitiink

a

râszorultakon, hogy folytatjuk mindazt, amitôl râszorultak lettek. Ugye
értjûk.
Az utolsô feltétel a zsigeri gyûlôleté. Cime: Ideolôgikus nyelvezet.
Igy hangzik:

„Az elsô demokratikusan vâlasztott magyar kormâny feleslegesen
tùlideolôgizâlta a kôzbeszédet. Ettôl a Fidesz-kormânynak tartôzkodnia kell: nincs szukség arra, hogy Horthy Mikiôs sziiletésnapjât nemzeti iinneppé tegytik, hogy bevezessiik az oktatâs elôtti imât stb.
Hacsak a Fidesz nem kertil koaliciôs partnerétôl kiszolgâltatottan ftiggô

helyzetbe, akkor biztos vagyok abban, hogy maga sem forsziroznâ
ennek a hibânak a megismétlését".

Csurka Istvân a vâlasztâsok ôta sokat szerepel a tévében, râdiôban, ùjsâgokban. Szinte minden alkalommal kijelenti, hogy minden

nemzeti érdekû szândékâban tâmogatja majd a Fidesz-kormânyt, és
hogy a parlamentben orszâgos érdekû tôrvényhozôi munkâban kivânnak részt venni. Eheti sajtôtâjékoztatôjân emlékeztetett, hogy „a Fidesz

vâlasztési gyôzelmét jelentôs mértékben kôszônheti keresztény
értelmiségi csoportoknak, egyesûleteknek, mértékadô személyek
mellette valô kiâllâsânak. Ezek az egyének és ezek a târsasâgok
nemzeti konzervativ, keresztény erkôlcsû vâitoztatô erôt iâttak és
lâtnak ma is ebben a liberâlis pârtban.

Most a kormânyalakitâs és a kormânyprogram meghirdetése elôtt
mâr érezhetôk bizonyos irânyzatok, sikbôi elmozdulâsok, amelyek arra
mutatnak, hogy a kétségtelenûl nagy nyomâs alatt âllô Fidesz esetleg
nem szolgàlja meg a beléje vetett bizalmat. A magyar târsadalmat mâr
tôbb l'zben sùlyosan becsaptâk. Legutôbb az MSZP igért vâlasztôinak

létbiztonsâgot, tisztes életszfnvonalat, munkât. És lett belôle Bokrososomag. A becsapott vâlasztôk azonban hallgattak, legfeljebb morgolôdtak. A nép minden eddigit felûlmùlô fogyatkozâssal vâlaszolt a
megcsalâsâra. A Fidesz vezetôi fiatal emberek. Semmiképpen nem
lehet azonositani, ôsszemosni ôket a Hom-Petô-féle bolsevik-âvos

emlôkôn nevelkedett politikusokkal. A nyomâs is nagy rajtuk, azonban
a legnagyobb nyomâs sem felmentés. Igéreteik nem teljesitése nekik
sincs megengedve. A magyar târsadalom még egyszer nem engedheti
meg, hogy becsapjâk. Ezért éppen azoknak a keresztény-nemzeti
kôrôknek a felelôssége a szâmonkérés és a figyelmeztetés, amelyek
emberi-politikai betétjeiket a Fidesz vâlasztâsi gyôzelmébe helyezték

Egy kérdésre, hogy miért van ez a nagy elhatârolôdâs a MlÉP-tôl,
Csurka azt vâiaszolta, hogy ô sem érti, hiszen nem ez a pârt az, amelyikrôi el lehet mondani, hogy tôbbek kôzôtt és példâul kommunistâkat
akasztatott.

Az elhatârolôdâsi lâz mégsem teijedt ki mindenkire. Lezsâk

Sândor Népszabadsâgbeli inteijùjâban visszakérdezett a meghôkkent
riportemek, hogy „mit tett a MIEP, ami miatt el kellene hatârolodni
tôle?" A vâlasz természetesen elmaradt. Azt mâr mégsem mondhatta,
hogy a keresztény nemzeti értehniség pârtja. Azt sem, hogy netân

megtanftjâk az iskolâsgyerekeket imâdkozni. Vagy lebontjâk végre a
Szabadsâg téri szovjet emlékmûvet, szoborparkba viszik Kârolyi Mihâly szobrât. A bolsevistâk részére persze félelmetes. Félelmetes
„minden, ami van" ezekben a szâzadvégi esztendôkben.

„Minden, ami van" cimmel jelenttette meg a Pûski Kiadô Csurka

politikai irâsainak és beszédeinek gyûjteményét hârom kôtetben, 1500
oldalon. 3500 forintos ara ellenére az Ûnnepi Kônyvhét legsikeresebb
eladâsa volt. A Napi Magyarorszâg tudôsitôja fgy fr rôla: ,A Pûski
Kortârs scrozatâban megjelent kônyv nyilvânvalôan a kônyvheti toplista élén végez. Ôt napon ât, hârom ôrân keresztûl dedikâlta kônjA'ét,
kigyôzô sorok âlltak asztalânâl".

Itt most az a kérdés - és emiatt a nagy ijedelem -, hogy a Fidesz-

kormâny a reakciônak, s nemzeti ellenâllâsnak lesz-e a kormânya vagy

elfogadja Dessewffy-îé\e figyelmeztetést : el a kezekkel a privatizâciôs
ugyektôi. Hamarosan megtudjuk, hogy a Fidesz programjânak a
privatizâciôs visszaélésekre vonatkozô részei csak kortesfogâs voltak
vagy elkôtelezettség. Az ùjsâgok is és a televiziô is kôzôlte Csurka
Istvân figyelmeztetését. Hom Gyula 18 milliârd forintot osztott szét
mâjus 10 és 24 kôzott a Pénziigyminisztérium tudta nélkill leghûségesebb emberei és az âltaluk vezetett vâllalatok kôzott, az Allami
Vagyonilgynôkség pénzébôl.

Ebben az a jelenség, hogy a média kôzôlte és senki nem câfolta.

Eddig nem figyeltek oda, most odafigyelnek, mit mond aMIÉP elnôke.

,A damaszkuszi ùt ismét zsùfolt" iija Székely Kecskés Jânos a Magyar

Demokratâban, majd igy folytatja: „Csak mostanâban visszafelé
âramlanak rajta. Éppen ezért leUd szemeimmel korâbban teljesen

elképzelhetetlen dolgokat is lâtok. Pl. a nemrég Gôncz Ârpâdtôl
kituntetést âtvevô Demjân Sândort a kUidôttek kôzôtt egy Fideszkongresszuson; ezen pârtnak a remek képességeit felajânlô Vâmos

Mikiôst; egy Orbân Viktort dicsérô, szeretetteljes atyai gondoskodâsrôl
tanùskodô Mester Àkos cikket; egy Hankiss Elemér tanulmânyt a

Népszabadsâgban arrôl, hogy a vâlasztâsok tétje; levâltjuk-e a jelenlegi
korruptokat; esetleg egy Fencsik Flôra kesergôt, amelyben a
Demokratikus Charta vezetôinek tesz szemrehânyâst vagy lâtjuk Kepes
Andrâs kivâiô mûsorâban Makovecz Imrét és Karâtson Gâbort. Sot,

horribile dictu, még azt is el tudnâm képzelni, hogy Selmeczi Gyôrgy a
Szatellitben nemcsak Torgyân Jôzsefet, hanem Hom Gyulât is
kigùnyolja".

Minden attôl fûgg, Orbân Viktorék kézbe tudjâk-e venm a kezde-

ményezést. Az, hogy fiatalok, még elôny is lehet. Nyolc évet tôltôttek
el parlamenti munkâval, pârtszervezéssel, politizâlâssal. Volt idejûk
megiâtni, hogy Magyarorszâgon két élesen elvâlaszthatô lehetôség van:
a nemzetkôzi baloldal kiszolgâlâsa vagy a nemzeti védekezés fel-

vâllalâsa. A kettô kôzôtt lehet ugyan lavi'rozni, de az Antall-komâny
sorsâbôl és a kétszi'nûség kôvetkezményeibôl tanulni is lehet.
Most az elsô lehetôség alulmaradt a vâlasztâsokon. A mâsodiknak, a nemzeti érdekek szolgâiatânak friss tavaszi erôi mutatkoznak.

Ha nem a most gyôztes fîatalok, akkor majd mâsok iengetik a zâsziôt
az immâr nyomulô tômeg elôtt.

MAGYARSAGUNK SORSKERDESEI
Dr. Nàdas Gyula (Cleveland, OH):

FELSZÂMOLÔDIK-E AZ EMIGRÀCIÔ?
A Magyar Nemzet 1998. évi jùnius I7-i szâmâban egy fontos és
érdekes cikk jelent meg (cime: Amerikai magyarok kôzôtt) Pomogâts
Béla tollâbôl. Erre szeretnék megjegyzéseket tenni.

Pomogâts Béla cikkének minden megâllapitasa igaz és az ùj
magyar kormâny figyelmébe is ajânlhatô, de ma mâr néhâny pap
kikiildésével vagy egy magyar kôzépiskola felâllftâsâval a beolvadâs
tényét nem tudjuk megakadâlyozni és ezért fontos, hogy lényegesebb
kérdésekkel is foglalkozzunk.

Induljunk ki abbôl, hogy a tôrténelem ismerete rendkivul fontos és
aimak ismeretében a végkôvetkeztetés csak az lehet, hogy az Amerikâban élô és valamikor 2 milliôs szâmot kitevô magyar emigrâciô is
beolvad majd és ez ellen senki sem tehet semmit sem.

Tôbbféle magyar emigrâciô ismeretes. Az elsô tômeges magyar
menekiilés hazânkbôl a tatâijârâs alatt tôrtént és az akkori magyar

menekiiltek csak azért tértek vissza Magyarorszâgra, mert a tatârok
hirtelen és vâratlanul hazamentek. A Thôkôly, Râkôczi, Kossuth âltal
vezetett szabadsâgharcok emigrânsainak nagy része letelepedett az ùj
hazâban és idôvel beolvadtak a befogadôk kôzé. (Amerikâban még ma
is tôbb Kossuthrôl einevezett helység van, ahol mâr senki sem beszél
magyarul.) Kivételnek szâmitanak az 1900-as évek tômeges
kivândorlôi, akik megélhetési okokbôl hagytâk el hazânkat, anyanyelvuket megôrizték, templomokat és iskolâkat létesitettek, és miutân
itt anyagilag megerôsôdtek, sokan vissza is tértek Magyarorszâgba.

A mâsodik vilâghâborù 1945 utâni emigrâciôja tôbbségében fôhatôsâgaik rendelkezése miatt hagyta el hazânkat (e sorok irôja is
csalâdjâval egyiitt), de csak Ausztriâig vagy Németorszâgig visszavonulva, és itt vârta meg a hâborù végét. Ha a Szovjetuniô betartotta
volna a békeszerzôdésben vâllalt kôtelezettségeit, amely szerint az
Ausztriâbôl valô kivonulâs utân 6 hônapon belûl Magyarorszâgrôl is ki
kell vonulnia, az egész magyar emigrâciô azormal hazatért volna.

Kôztudomâsù, hogy még igy is, bi'ztak az igéretekben, tôbbségùkben
hazamentek „felépi'teni a hazat". Nem tudtâk, hogy a szûrô âllomâsokon legtobbjuket kihallgatjâk és „elkôvetett hâborùs bûneik miatt"
egyenesen tovâbb viszik Szibériâba. Ezek az âldozatok a kôzelmùlt
tôrténelmét sem ismerték, amely szerint a kommunizmus elsô ténykedése a hatalom âtvétel utân minden orszâgban az értelmiségi vezetôréteg kiirtâsa volt.

1956-ban jelentôs tômeg hagyta el hazânkat, nagyobb részUk
életûk megmentéséért.

ÂlHtom, hogy Magyarorszâg az 1945. évi kommunista megszâllâs
kezdetén létszâmâhoz viszonyitva a vilâg leggazdagabb orszâga volt.
Ezt tették tônkre a kommunistâk minden magântulajdon âllamo-

sftâsâval és a magyar természeti kincsek irigyen valô kiszolgâltatâsâval
a gyôztes Szovjetuniônak.
Koztudomâsù az is, hogy az emigrâciô az elsô években éhezett, a
tengeren tùli kivândorlâs utân csak hosszù évek utân râzôdott bele az ùj
kômyezetbe, de gyermekeik és unokâik mâr kulfôndôn szûlettek,

anyagilag megerôsôdtek, âllandôan jelentôs ôsszegekkel segitették
otthon lerongyolôdottâ vâlô rokonaikat és barâtaikat. A nehéz és
komoly munka kôvetkeztében a megélhetés biztosabb lett, de ez kiôlte

az emigrâciô nagy részébôl a nemzeti érzést. Magyarsâguk visszaesett
arra a szintre, hogy évente kétszer-hâromszor elmentek a magyar
nemzeti ûnnepekre és ott megtapsoltâk a szônokokat.

Az elmùlt 50 év utân kâros hatâsât tapasztalva megâllapithatjuk,
hogy az ùjabb két nemzedék magyamak valô megtartâsa pâr pap vagy
iskola felâliitâsâval nem reméihetô.

Ha tehât az emigrâciô sorsâval foglalkozni kivânunk -

és ez

valamennyi magyar âllamvezetô kôtelessége - akkor a kormânynak
olyan intézkedéseket kell foganatositani, amelyek lehetôvé teszik az
idegenbe szakadt magyarok egy részének hazatérését. Aki tehât az

emigrâciô elvesztéséért aggôdik, annak ezt a feladatot kell megoldania.
Ha a kôzelmùlt magyarorszâgi helyzetet vizsgâljuk, akkor
megâllapithatjuk, hogy ma Magyarorszâg nem az igéretek fôldje. A

legsurgôsebb kérdés: megoldani a kôzbiztonsâgot. A haza lâtogatôk
majdnem egyôntetuen arrôl panaszkodnak, hogy embereket vilâgos
nappai kirabolnak vagy megôlnek és senki sem mer az âldozatok
segitségére sietni, még a rendôrség sem. Az otthon élôk meg vannak

félemh'tve és nem memek tanùskodni a bûnUgyekben. Egy ismerôsom

az Andrâssy ùton vett minden biztonsâgi felszereléssel ellâtott
gyônyôru lakâst, de most mâr sQrgôsen el akarja adni, mivel az elmûlt
hetekben kétszer is kifosztottâk lakésât. A magyarorszâgi taxisok,

vendéglôk, szâllodâk, épi'tési szakemberek azonnal megkétszerezik
âraikat, ha idegenbôl érkezett magyarokkal van dolguk. Ma otthon
hiânyzik az erkôlcsi tisztesség, amely miatt sokan mâr nem is akamak
hallani magyarorszâgi turâkrôl, amelyek néhâny évvel ezelôtt még
Eurôpa legnépszerubb nyaralâsai voitak.

Kérdésunk a kôvetkezô: megszunik az emigrâciô? Igen, mindez
csak idô kérdése. Az emigrâciô - szemben az otthoni tévhittel - és a
még mindig gyakran ismételgetett kommunista ideolôgiâval, magyar
érzésû voit, de tômegeiben sohasem politizâlt, csak az életét mentette
és ma is azért marad kiilfôldôn, mert itt még mindig nagyobb biztonsâgban érzi magât, mint Magyarorszâgon. Az utôdok mâr kiilfôldôn
szQietnek, akiknek itt van a hazâjuk és megszùnnek otthoni kapcsolataik.

Aki igazân szereti hazâjât, annak csak egy lehet az érdeke: elôsegiteni egy olyan helyzet kialakulâsât Magyarorszâgon, amely
vonzôvâ és lehetôvé teszi magyarok hazavândorlâsât.

Mindenki tudja, hogy az emigrâciôban élô magyarok nemcsak
ôriâsi szeilemi értéket jeientenek, de tôbb milliârd dollâr értékû
vagyonna! is rendelkeznek. Az emigrâciôbôl hazatérôk szellemileg,
fizikailag, lelkileg és anyagilag egyarânt gazdagabbâ tehetnék
Magyarorszâgot. Az okos ember vigyâz vagyonâra, mi itt tehetetlenûl
lâtjuk, hogy szorgalmas magyarok halnak meg egyedûl és vagyonuk az
amerikai âllamra marad. Milliôk vesznek el havonta a magyarsâg

szâmâra. A hazatelepQlôk ma Magyarorszâgon megkapjâk amerikai
nyugdijukat és ez is hatalmas bevételt jelenthetne a magyar âllami
kincstâr szâmâra.

Pomogâts Béla az amerikai magyar emigrâciôt és az itteni
magyarsâgot csak az ôt vendéglâtô szervezeteken keresztill méri le és
ez bizony nagyon hiânyos. Nem emliti a fiataljainkat legjobban
megtartô Magyar Cserkészetet, amely hihetetlenùl fontos munkât
végzett a magyarsâg megtartâsâban évtizedeken keresztul. Nem emliti
a clevelandi Magyar Târsasâgot, amely minden évben ôsszegyûjti a
vilâg magyarsâgât és kônyvekben ismerteti a magyarsâg
megmentéséért folyô munkât. Nem emlékezik meg az amerikai magyar

egyhâzakrôl, amelyek magyar igehirdetéseikkel és magyar nyelvû
szolgâlataikkal, valamint magyar egyhâzi iskolâikkal és nyelv
iskolâikkai tôbbszâzezer magyar szâmâra tették lehetôvé a magyar
nyelv megtanulâsât és megtartâsât. Nem foglalkozik az amerikai
magyar sajtôval, amelynek lapjai szebben imak magyarul, mint otthoni
ùjsâgjaink. Nem szôl az amerikai magyar râdiôadâsokrôl, amelyeknek
ônfelâldozô igazgatôi ismertetik a magyar tôrténelmi eseményeket igazsâg szerint - és életben tartjâk az amerikai magyarsâg tôrténetében
a magyar kultùrât. Nem emliti a tôbb, mint 300 magyar egyesûletet,

amelyek helyi szinten tartjâk ôssze az amerikai magyarsâgot és ezzel a
magyar ôntudat megmaradâsât szolgâljâk.
Pomogâts Béla tovâbbâ nem szôl az orszâgos magyar szervezetekrôi és ezeknek az egész vilâgra kiterjedô csùcsszervezetérôl, a
Magyar Vilâgtanâcsrôl, amely minden fontos magyar kérdésben
hallatja szavât az egész vilâgon, Magyarorszâgot is beleértve.

Az emigrâciô hâtterének ismeretében a mai magyar kormânynak
nincs félnivalôja a kûlfoldi magyar emigrâciôtôl. Mert talâlkozhatik az
otthoni magyar a kiilfôndôn élô magyarral a vilâg minden orszâgâban,
de a nemzet szâmâra épitô és a magyarsâg jôvendôjét alakitô ôsszefogâsra csak Magyarorszâgon keriilhet sor.

Ha a jelenlegi magyar kormâny valôban a magyarok kormânya

kivân lenni, akkor ôssze kell fognia minden emigrâciôban élô
magyarral és azon kell dolgoznia, hogy az ôsi magyar teruletek ùjra
Magyarorszâg részei legyenek. Mert helyettunk senki sem ismerteti
majd meg a vilâgot a magyarsâg fâjdalmaival és tragédiâjâval. Ha a
magyar kormâny és a vilâg magyar emigrâciôja egyutt dolgozik és nem
egymâs ellen, akkor sikeres lesz a magyarsâg kuzdelme a rânk szôrt

hazùgsâgok és râgalmak ellen és akkor békében élhet minden magyar
egy szabad magyar és az elrabolt magyar teriileteket is magâban
foglalô Magyarorszâgon.

Bàràny Leonôra (Ausztrâlia);

MAGYARSÂGUNK TUDATÀT MIKÉNT TUDJUK
FIATALSÀGUNKBAN MEGERÔSITENI?
Tagadhatatlan a tôrténelmi ismeretek fontossâga a nemzeti azonossâgtudat kialakulâsâban és megerôsôdésében. Ebbôl ered a nemzeti
ônbecsûlés és a hazaszeretet érzésének kialakulâsa. Nagyon fontos.

hogy a magyar nép megismeije mùltjât, mert aki nem tudja, honnan
jon, nem tudhatja, merre megy, hiszen azt sem tudja, hogy bol van.
Habsburg Ottô igazat mond, de persze ô nem a valô magyar ôstôrténelemre gondol, hanem idegen, hamis, hiânyos nemzetrombolô tôrténelemre utal. A sokéves torténelemhamisitâs utân nagyon idôszerûnek

bizonyul Magyarorszâg tôrténelmének felùlvizsgâlâsa. Fiatalsâgunkban a magyarsâgtudatot csak ùgy tudjuk megerôsi'teni, ha erôs nemzeti
ôntudatra épi'tunk és ezt az erôs nemzeti ôntudatot egyediil az igaz
magyar tôrténelem megismerésével lehet elémi.

Elsôsorban a szulôket keli megerôsi'teni magyarsâgukban az igaz

magyar tôrténelem megismerésével. A szulôket azért fontes felvilâgosftani, mert elôszôr nekik kell ismemiilk a tényeket az igaz
tôrténelemrôl, szârmazâsrôl és csak akkor tudnak magyar iQùsâgot
nevelni. E cél eléréséhez minden kiilfoldôn mûkôdô magyar anya-

nyelvû iskola is hozzâjârulhatna. Minden tam'tônak, tanâmak
kôtelessége lenne az igaz magyar tôrténelem megismerése és tanitâsa.
Példât vehetunk Prof. Badiny Jôs Ferenctôl, aki Argentinâban az
Universidad el Salvador egyetemen a sumer tôrténelmet tanitotta.
Nemzetmentô irâsait, kônyveit minden, magât magyamak vallô

embemek el kell olvasnia. Bûn és egyenesen nemzeti ôngyilkossâg
tovâbbra elfogadni a fmnugor szârmazâs elméletét, amikor rendelkezésQnkre âll, tényekkel bizonyithatô a honfoglalâst kôzvetlen megelôzô
ôstôrténetûnk. Fontos terjeszteni és magyar fiatalsâgunkkal
megismertetni tôbbek kôzôtt a kôvetkezô kônyveket:

Csicsâky Jenô: "A magyar nemzetcsalâd ùtja TâvolNyugatrôl a Tâvol-Keletig". Sidney, 1961.

-

Barâth Tibor: "A magyar népek ôstôrténete". Montréal, 1968.
(Hârom kôtetben).

-

Badiny Jôs Ferenc ôsszes munkâja, mint pl. "Istenes

honfoglalôk", (The Godly Conquerors), "Nyelvtudomâny és
ôstôrténet", "Magyar ôstôrténetet kériink és nem idegent".

-

Magyar Adorjân: "Az ôsmûveltség". Magyar Adorjân Barâti
Kôr, 1995.

-

Grandpierre K. Endre kônyvei.

E kônyvekbôl valôsâgot tanulnak a magyar fiatalok, ôntudatuk
megerôsôdik és bilszkén vallhatjâk magyarsâgukat. Ebben az anyagban rejlik a nevelô erô.

A megmaradâs pedig a pâratlan magyar népi kultùrâban rejlik.
Fontos, hogy az iÇùsâg a gazdag magyar kultùrât is elsajâtitsa, ez a
megtartô erô. A magyar néptânc, népzene megismerése és a magyar
cserkészmozgalom ennek elérésében fontos szerepet toit be. A magyar
cserkészet sok szâzezer fïatalt nevelt négy évtized alatt. A magyaror-

szâgi és kiilfbldi magyar cserkészet sikereinek titka: a cserkészek lelkesedése és a vezetôk ônzetlen âidozatkészsége, feielôsségtudata,

amellyel minden feladatnak bâtran nekimentek. Amikor a magyarsâg
értékeit, csalâdot, hagyomânyait ellenséges eszmeâramlatok még

mindig romboijâk, szilkséges a magyar iljùsâg szàmâra egy nagyszerû,
tiszta erôforrâs. A magyar cserkészet a nemzeti ùjjâszuletés egyik
zâszlôvivôje lehetne. A magyar cserkészideâl; "az emberibb ember és
magyarabb magyar", ùj és megerôsOdôtt ôntudatot tud épi'teni magyar
fiataljainkban. A népzenére és nyelvre kitérve: Kodâly is megâllapitotta népzenénk ôsiségét, majd a népdal és a nyelv egybetartozâsât.
Magyar anyanyelviink elsajâti'tasa, életbentartasa fontos szerepet
jâtszik fiatalsâgunk magyarsâgânak megerôsitésében. A magyar nyelv
elsajâti'tâsa, és hasznâlata a csaiâdban kezdôdjék. Ezt nem kényszerrel
kell elémi, mintahogy ezt majdnem minden kiilfoldôn sziiletett magyar
fiatal tapasztalhatta, mert sajnos, kényszerrel az elienkezô hatâst érjuk
el, magyar fiataljaink elfordulnak magyarsâguktôl. Ha a magyar
fiatalok tisztâban leimének azzal, hogy a magyar nyelv azonos azzal az

5,000 év elôtti nyelvvel, amit ma a nyelvtudomâny sumer nyelvként
ismer, akkor bûszkén és buzgôbban ôriznék és âpolnâk ônkéntesen
anyanyelviiket. Ismertemi kell minden magyar iQùval, kiilfbldôn és
Magyarorszâgon egyarânt, hogy tômegével âllnak rendelkezésre olyan
tôbbezer éves, ékirassal agyagtâblâkra fit nyelvemlékek, amelyeknek
nyelve azonos a magyar nép azon nyelvâllagâval, amelyet elôdeink Magyarorszâgon —a X. szâzadban beszéltek és frtak és nyelvilkrôl
irâsos emlékeket hagytak. A tôbbezer éves és a X. szâzadbôl szârmazô
nyelvemlékek ôsszehasonlitâsa pedig azt az eredményt mutatja, hogy a
szôkészlet és nyelvtani szerkezet - a maga teljességében és legaprôbb
részleteiben is - egyezô és csaknem azonos.

Amelyik magyar szulô megengedheti, kuldje el gyermekeit minél
gyakrabban Magyarorszâgra iskolâba vagy legalâbb nyaralni, mert az a
fiatal, aki életben lâtja azt a sûrun emlegétett, de lényegében szâmâra
elképzelhetetlen hazât, szivébe zâr valô tapasztalatokat és ebbôl mâr
fejlôdhetik magyar ôntudat. Személyesen âtélt élményekkel tér vissza,
hogy ùj magyar fiatalokkal, emberekkel talâlkozhatott, és ilyen ala-

pokra kônnyebb épi'teni. Kônnyi'tené sok szulô szâmâra a helyzetet egy
Magyarorszâg és kulfold kôzti cserediâk szervezet. Kûlfoldôn sziiletett
magyar gyerekek Magyarorszâgon sziiletett gyerekekkel otthont cseréinének egy kôzosen megegyezett idôre. Ez ôriâs élményt nyûjtana
sok fiatal szâmâra. Egy jôl bevâlt môdszer, amelyen keresztiil
kulfbldôn sziiletett fiatal magyarjaink el tudjâk sajâtitani anyanyelvQket, az a magyar nyelvù video filmek, rajzfilmek gyakori nézése.

Az iÇùsâgot ùgy kellene nevelni, hogy magyar élettârsat keressen
magânak .Ez bonyolult és sokszor lehetetlennek lâtszô elvârâs. A valôsâg az, hogy elérhetô. Kiilfoldôn nagyon sok fiatal megtalâlta pârjât
kulônbôzô magyar szervezetek rendezvényein keresztiil vagy tânccsoportokon, magyar cserkészeten belûl. Az „Intemet" is hasznos eszkôz
lehet a magyar fiatalok kôzti kapcsolatok kialakulâsâhoz. Hasznâljuk ki
a rendelkezésûnkre âllô modem technolôgiât a magyar ôntudat fejlesztésére.

Meg kell alapftani egy IQùsâgi Lapot, amelyet el kell juttami
vilâgszerte minden magyar szervezethez, majd fiatalhoz, amelybôl
ismerkedni és levelezni tudnânak vilâgviszonylatban. A „Szittyakiirt"ben azt âlHtja Nâdas Gyula, hogy Amerikâban és Kanadâban még ma is
tôbb, mint 800 magyar szervezet miikôdik. Ha csak ezekhez juttatnânk
el „igùsâgi Lapot", bizonyâra lenne sok olyan magyar fiatal, aki
érdeklôdve olvasnâ azt, hogy mi tôrténik a vilâg mâsik oldalân, pl. az

Ausztrâliâban élô magyar fiatalok életében. Az ùjsâghoz bekiildhetne a vilâg bârmely tâjân élô magyar figtal - cikkeket kiilônbôzô
témakôrôkrôl. Legyen az kulturâlis vagy egyéb helybeli eseményrôl
beszâmolô, amelyet meg szeretne osztani mâs magyar fiatallal.
Meglehetne tâgyalni a mai magyar fiatalok problémâit, amelyekkel
minden kiilfôldôn élô magyar fiatal nap, mint nap megkiizd. Ezek
kôzôtt a legnagyobb a kettôs ôntudat. Fontos lenne tudatukba vésni,
hogy nincsenek egyedûl, vilâgszerte hasonlô gondokkal kuzdenek a
magyar fiatalok

Nagyon fontos lenne a Magyarorszâgon élô magyar fiatalok
hozzâszôlâsa is. Igy idôvel kialakulna egy magyar hâlôzat, amely âthidalna minden tengert, ôceânt és valamilyen egyiittérzést létesitene,
fejlesztene magyar fiataljaink kôzôtt. Fontos még, hogy a magyar fiataloknak is legyen szavuk. Meg kell hallgatni ôket, mert ez pillanatnyilag nem tôrténik mg. Az idôsebb nemzedék nem engedi ki a kezébôl a vezetést és ez a vesztilnkre tôrténik majd. Kériink vilâgviszony
latban minden magyar szervezetben jelenleg vezetôi âllâsban levô

felnôttet, hogy ne tiporjâk el a fiatalokat, fôleg azokat nem, akik tevékenykednek magyarsâguk érdekében, hanem karoljâk fel ôket, mert
utânpôtlàsra ôriâsi szukségûnk van. Ne ôljék ki bennûk azt a kis

magyar magot is, amely ott rejlik a szivukben! Tisztelet a kivételnek.

Sajnos, nagyon sok magyar, fîatal és idôs egyarént, kisebbségi
érzésben szenved és inkâbb letagadja magyarsâgât, mivel nem kapott

tiszta és valô képet népûnk nagysâgârôl. E materialista vilâgban
sokszor a „megéri-e?" a meghatârozô. Sok magyar azt kérdezi; mi
haszna van abban, hogy magyar, ha lehet ausztrâl vagy amerikai stb.
Sajnos, a tény az, hogy anyagi szempontbôl nem érdemes magyamak
lenni és az utôbbi 1000 év ôta sem volt érdemes, mert nem tudtunk

rendet teremteni sajât sorainkban sem. Ahogyan egy Melboume-ben
élô nagy leikû magyar ember ezt egy Qnnepi beszédben helyesen megfogalmazta.

Az elmùlt ezerév ôriâsi kârokat hozott a magyarsâgra, kûlônôsen

kulturâlisan és erkolcsileg is, hiszen szolgalelku, meghunyâszkodô lett
a magyar a XX. szâzad végére. Nem tiszteli ôseit és mint magyar,
kisebbségi érzésben szenved, nincsen hite s ônbizalma sem, mert azt

sugalljâk az idegenek nekiink, hogy ami magyar, az alsôrendu és
gonosz.

Hâny magyarra vonatkozik ez, pedig nem lenne râ okuk. A magyar
generâciôk sorra beolvadnak, a szulôk most jônnek râ - sokszor mâr tùl

késôn -, hogy csak fontos lett volna a gyerekeket magyar iskolâba
jâratni, talân mégis fontos lett volna, ha egy gazdag kulturât
elsajâtitottak volna, mert az angolt (vagy akârmelyik mâs idegen
nyelvet) egyébként is megtanulta volna a gyermek. Ahhoz, hogy egy
nemzet ne olvadjon be, sziikség van egy kôzôs erkôlcsi alapra. Kôzôs
életformâra és filozôfiâra alapulhat csak nemzeti egység. Olyan

erkôlcsi alapra van szQkségunk, amely a nemzet életerôs tagjait
magâhoz vonja. Sajât nemzeti vallâssal rendelkezô nép nem olvad be
és nem veszik el a tôrténelem sorân, még akkor sem, ha sajât orszâggal
nem rendelkezik. Minden birodalom a tôrténelem folyamân —legyen az
rômai, mongol vagy perzsa —erôs volt, ami'g kôzôs erkôlcsi alappal
rendelkezett, de miutân elhagyta sajât ôsi vallâsât, felbomlott. A
magyar mind politikailag, mind vallâsilag ktilônbôzô idegen
eszmerendszereket kôvet, és elhanyagolta, hagyta elsorvadni sajâtos
magyar ôntudatât. Ez nyilvânvalô kulfoldôn és Magyarorszâgon beliil
is. Mindaddig a magyarnem tud egyesûlni, ameddig nem dolgoz ki egy
sajâtos magyar erkôlcsi és ideolôgiai alapot.

A magyar fiataloknak meg kell érteniûk, hogy magyamak
szûlettek és a magyarsâgot kôtelességûk szolgâlni. Sajât érdekûkben

âll, hogy erôs magyar kôzôsséget hozzanak létre, mert az egyéni
elônyôkkel is jâr. Nekilnk elônyt kell adni mindennek, mindenhol, ha
az magyar - pârvâlasztâskor, az ûzleti életben, kultûrâban stb. A fiatal
magyar értelmiségnek fel kell fognia, hogy a magyarsâg kihalôfélben
van és kôtelessége osszefogni a magyarsâg megerôsi'tése érdekében. Ne
felejtsiik el, hogy az Isten minket magyamak teremtett, nem véletlenûl,
s kôtelesek vagyunk magyamak élni.

Cùth Jànos:

SZABADSÂGHARCUNK
MÀSFÉL SZÂZAD TÀVLATÂBÔL
1848 mârcius. Pârizs, Bées, Budapest: Eurôpa egén végigcikkâzô
villâm. A hatalom érzi, hogy valôsâg a lôporos hordô. Az ismert
helyszmek és jelenségek ônmagukon tûlmutatô, érzelmi és jelentéstartalommal rendelkezô szimbélumok. Ott, és akkor, a Pilvax nem

kâvéhâz, hanem tôrténelmi helyszm. A Nemzeti Dal nem vers, hanem

kiâltvâny, ahogy Petôfî sem kôltô, hanem forradalmâr. És a remény
lehetôséggé vâltozott. Talân csak az eszme, a forradalomba, a fiiggetlenségbe és szabadsâgba vetett hit maradt az, ami volt. Annyi kiilônbséggel, hogy az elvont szabadsâgvâgy, konkrét szabadsâgvâggyâ
érlelôdôtt.

Igen, 1848 mârciusâban kezdôdôtt a magyar tôrténelem egyik
legszebb és legdicsôbb fejezete. Ez akkor is igy van, ha sokan feledtetni szeretnék velûnk tôrténelmûnknek ezt az arannyal irt fejezetét.

A Szentirâs és a tôrténelem egyarânt példâzza, hogy a korlâtlan
emberi szabadsâg - akârmilyen furcsa - a szabadsâggal valô visszaélésbe torkollhat, ami anarchiâhoz, az emberek végletes alâ- és fôlérendeléséhez, végsô soron pedig ôldôkléshez vezet. KUlônôs ellentmondâsnak, az élet fintorânak tûnhet (amiként az is), hogy az

elnyomâs, a szabadsâg zsamoki korlâtozâsa majdnem azonos tiineteket
eredményez, végsô soron pedig hâborusâghoz vezet.

Egyâltalân nem szônoki kérdés, hogy ennek tudatâban az emberiség vajon miért nem talàlja meg a szabadsâg azon optimâlis mértékét,
amely a sajât javâra vâlna és nem okozna emberek és nemzetek kôzôtti

konfliktusokat. Nos, azért nem, mert egyesek éppen az abszolùt alâ- és

folérendeltség kialakitésât szorgalmazzâk. De ez mâr mâs kérdéskor,
nem a mai nap témâja. Ami azonban bizonyos, hogy sem ember, sem
Isten nem méri azonos mércével a szabadsâggal valô visszaélésbôl,
illetve az anarchiâbôl kôvetkezô ôldôklést, azaz a szabadsâg hiànyàbôl

eredô hâborùskodâst... Az ember ugyanis szabadsâgra szOletett, nem

rabsâgra. Éppen ezért az 1848-as magyar szabadsâgharcot soha tôbbé
nem szabad idegen eszmékkel és érdekekkel szembeâllitva kisebbiteni
vagy félremagyarazni. Szabadsâgharcunk az ember szabadsâgâért
vivott harc volt. Biiszkén ôn'zzuk hât emlékét és szeliemiségét!

A kUlônbôzô megemlékezések alkalmâval sajnâlatosan és méltatlanul kevés szô esik a bevehetetlen

erôdrôl és a legyôzhetetlen

tâbomokrôl vagyis a komâromi erôdrôl, a komâromiak helytâllâsârôl és
Klapka Gyôrgy tâbomokrôl.

Szerencsés helyzetben vagyok, miutén a helyszin ismerete, a vele
kapcsolatos emlékek elevensége idâig elldsért. Ez sem véletlen, mert
vârosunkban, Komâromban - és ezt bûszkén mondhatom - immâr 150
esztendeje tôretlenûl él a szabadsâgharc emléke. Nem lehet ez
mâsképpen ott, ahol lépten-nyomon szembe talâljuk magunkat Eurôpa
legnagyobb erôdrendszerével! Hogy képet alkothassunk az erôdrôl,
Klapka és vitézei egykori fellegvârârôl, el kell mondani, hogy annak
kôzponti épûletei a Duna és a Vâg ôsszefolyâsânâl épûltek fel. Azok
alkottâk az eredeti vârat, amelyet még az 1600-as években kezdtek el

épiteni, és eredeti nevén „Ôregvârként" szerepelt. Ez a vâr armak idején
a Napoléon hadaival szembeni védekezés kulcspoziciôja volt, attôl
kezdve pedig folyamatosan épitették és bôvitették, mignem 1848-as
szabadsâgharcunk idejére, pontosabban armak ideje alatt, teljesen
elkészûlt és egy tôkéletes, zârt rendszerben kôrbefogta egész Komârom
vârosât. A vârfalak mind a mai napig olyan épftészeti remekmû képét
adjâk, amelyek ùjra és ùjra lenyûgôzik a szemlélôt, legyen az akâr
idegen, akâr helybeli. A két vârfal belsejében egy-egy alagùt vezet. A
két vârfal kôzôtt pedig egy mélyedés hùzôdik, amely vizzel van
elârasztva. A vârfalakbôl kifelé is, befelé is lôrések nyilnak. Ha tehât
valahol, valami csoda folytân, mégis âthatolt voina az ellenség a
vârfalon, a mély vizesârokban talâlta volna magât. Igen âm, de ott
olyan golyô- és kartâcszâpor vârta volna, hogy a tovâbbi âttôrés
egyszerûen elképzelhetetlen volt.
Nem is keriiit râ sor, soha!

Ez a rendszer mind a mai napig olyan hihetetlenill lenyûgôzô,
hogy ne csodâlko2:zanak rajta, ha olyan elôszeretettel szâmolok be rôla.

Azôta tôbb helyen is ùt szeli ketté a sâncot, de ennek kôszônhetôen,
mintegy keresztmetszetében lehet tanulmânyozni az erôdi'tményt,
amely olyan hihetetlenUl erôs, masszi'v, tôkéletes munka, hogy valôban

ellenâllt a legâdâzabb ellenséges âgyùtuznek is! Ûgy, hogy mindjârt
meg is ragadom az alkaimat, és ajâniom a kedves jelenlevôknek, hogy
ha legkôzelebb hazalâtogatnak, s ha tehetik, keressék fel RévKomâromot, hiszen mindôssze egy ugrâs Dél-Komâromtôl. Keressék
meg az V-ôs és a VI-os bâstyât, amely szakasz fel van ùji'tva.
Megigérhetem az odalâtogatônak, olyan lâtvânyban lesz része, hogy azt
kôvetôen nagyon sokâig nem érdekli ôt sem a Winchester-kastély, sem

egyéb nyugati szeliemvârak, amelyek a bolondériâiknak élô uraikat
szolgâltâk...

És ha valôban fel vagyok hâborodva amiatt, hogy a komâromi

vârrôl, Klapkârôl és a vâr hôs védôirôl, Komârom egyszerû lakosairôl
olyan megalâzôan kevés szô esik, még ezekben az emlékezésre
késztetô napokban is. Pedig kevés olyan dicsôséges lapja van a
magyarsâg mûlt szâzadbeli tôrténelmének, mint amilyenek éppen
Komâromban îrôdtak. Ellenben igenis bùszke vagyok arra, hogy a

Komâromi Mùzeum telis-teli van szabadsâgharcunk rekvizitumaival, a
Komâromi Duna Menti Mùzeum udvarâban pedig ott âll Jôkai Môr

igazân legnyûgôzô, monumentâlis bronzszobra, amely Berecza Gyula
szobrâszmùvész alkotâsa.

A vâros magyar vezetôségének és magyar képviselôtestiiletének
kôszônhetôen pedig az ùjjâépi'tett és gyônyôrûen felùji'tott vâroshâza
terén, eredeti helyén, az eredeti pompâjâban âll Klapka Gyôrgy szobra,
amelyet akâr hivatalosan is nevezhetnénk ùgy, hogy a Klapka Gyôrgy
szobor, minekutâna Komâromon ki'viil, sehol a vilâgon nincs szobra a
hôs honvédtâbomoknak. Mindôssze a budapesti si'remléken, az
Akadémiai utcâban, nomeg Genfben avattak neki egy-egy emléktâblât,

miutân Genfben, ottani emigrâciôja idején képviselôvé vâlasztottâk ôt.
Az 1848-49-es harci cselekmények egyik kulcspoziciôja, legendâs
hôseink harcainak szmhelye volt, tehât a bevehetetlen komâromi
erôdi'tmény.

Mârcius 15-én, gyorsfutâr hozta Komâromba a pesti események
hirét. Hogy a hîrt milyen lelkesedéssel fogadta a lakossâg, arra mi sem
jellemzôbb, mint a mârcius 19-én ôsszehfvott vârosi kôzgyûlés,
amelyen egyhangùiag elfogadtâk a kôvetkezô hatârozatot:

legfirisebb rendeletek ismertetése utân, méltânyolva azon
szâmos érdemeket, amelyeket Kossuth Lajos, Deàk Ferenc, Klauzàl
Gàbor és a nemes testulet tovâbbi tagjai, Szemere Bertalan, Szent-

kiràlyi Môric, Perczel Môr, Sârkôzy Jôzsef, Ghyczy Màtyàs és Thaly
Zsigmond, honunk javâra és az alkotmânyos szabadsâg terjesztésére,
ùgy vârosunk érdekeinek pârtolâsa kôrUl szereztek, ôket a kOzgyûlés
di'szpolgârainak kinevezte... A kedélyek megnyugtatâsâra és minden
tOrténhetô zavar megelôzése tekintetébôl a nemzeti lobogô a vâroshâza
tomyâra kitûzetni, és az annak tetején levô sas levétetni rendeltetik".
Kevesen tudjâk azt, hogy a komâromi vârat elôszôr is meg kellett
szerezniôk a magyaroknak. Méghozzâ Metz vérparancsnoktôl, aki a
legkevésbé sem szimpatizalt a magyar forradalommal, sot, megtagadta
az engedelmességet annak ellenére, hogy bécsi orientéciôja sorân
vilâgosan a tudomâsâra hoztâk, hogy mindaddig a magyar minisztériumnak tartozik engedelmességgel, mîg az tôrvényes... Végûlis azutân.

sôt ragyogô haditetteként, Klapka Gyôrgy izerezte meg a vârat, egy
zseniâlis hadicsellel, ami a vârosparancsnok elôtti katonai tisztelgésbôi

âlit, majd a haditervnek

megfelelôen,

rajtautéssé vâlt,

s a

parancsnoksâg âtvételével zârult. Klapka Gyôrgy helytâllâsât, s az azt
kôvetô tényleges harci elôkészUleteket maga Kossuth Lajos kôszônte
meg levélben. Nem maradt el a vârbeli eseményeket, az
ùjonctoborozâst és a Komârom lakossâgânak helytâllâsât méltânyolô
kormânytâmogatâs sem. A rendelkezésre bocsâtott 150.000 forint
(amely akkoriban ôriâsi ôsszeg volt) s az egyéb juttatâsok (takarmâny,
municiô stb.), elegendônek bizonyultak ahhoz, hogy a komâromi
erôdi'tményrendszert felùji'tsâk, feltôltsék, és olyan âllapotba hozzâk,
ami lehetôvé tette legendâs ellenâllôképességét. Erre szukség is volt,
mert hamarosan bekôvetkezett a fôprôba,
tâmadâsok egész sorozata.

majd

az azt

kôvetô

A Komâromot kôriilvevô ostromgyûru 1848. december 30-ân
kezdett bezârulni, Windischgraets herceg hadseregének Komârom alâ
vonulâsâval. Az ostromot Remberg altâbomagyra biztâk, de a Hunyadi-

huszârok megtôrték az ostromzârat. Egy âgyùgolyô megôlte magât
Geramb alezredest is, mire annak csapata megflitamodott a honvéd
csapatok elôl.

1849 âprilisânak elsô hajnalân aztân megindult az âltalânos
magyar tâmadâs Windischgraets hadai ellen. A magyar sereg létszâma

ezen a fronton 52 ezer fô volt. Az ellenség létszâma 55 ezer fô. Àgyùja,
egyéb fegyverzete, s lôszere is tôbb volt az ellenségnek, mint a

magyaroknak. Tisztjeik képzettebbek. Tâmaszpontjuk az orszâg
fôvârosa, és a budai vâr. Môgôttes terilletuk a gazdag Dunântùl, a
fejlett osztrâk és cseh tartomânyok A nagy Habsburg Birodalom
minden erôforrâsa Windischgraetset segi'tette. De nem olyan hâborù
volt ez, amelyben pusztân a szâmbeli fôlény dôntôtt voina. A magyar
haditerv jôzanul szâmolt azzal, hogy Windischgraets a legtôbb front-

szakaszon folénybe keriilhet. Éppen ezért, meg kellett osztania erejét.
Konkrétabban, ùgy kellett felvonulnia, hogy az ellenség fô erejét csellel - a Hatvan/Gyôngyôs kôzti vidékre csalja, kôzben a magyar
hadak zômével hâtba tâmadta, ahol a gyengébb egységeket szétverte, a
meggyengiilt fôsereg ellen fordulhatott.

Merész terv volt. Ahhoz, hogy sikeriilhessen, ôrâra egyeztetni
kellett az egyes hadtestek mozdulatait, mi tôbb, a haditervet szigorùan
titokban kellett tartani.

Aprilis elsején aztân Gàspàr ezredes vezetésével megindult Hatvan
felé a VI. hadtest. Klapka, Aulich és Damjanich hadtestei pedig âtkarolâsi céllal - csendben a Jâszsâg felé indultak. Bekôvetkezett az

ôsszecsapâs. És gyôztek! 2-ân Hatvannâl, 4-én Tâpiôbicskénél, 6-ân
Isaszegnél. Hat nap alatt tehât hàrom nagy csatàt

vivott meg

diadalmasan a magyar honvédsereg!

Olyan gyôzelemsorozat volt ez, amelyet kôvetôen az osztrâk sereg
mâr képtelen volt osszeszedni magât. Windischgraetz maga is belebukott, a Habsburg Birodalom pedig megrendiilt. Eurôpa ùj reményre
ébred! Olyan csata volt mindhârom, mint sokkal késôbb a vâci, a
nagysallôi és a komâromi ùtkôzet - szinte egy tôretlen diadalmenet!
Akârcsak az egész tavaszi hadjârat, ahol az gyôzôtt, aki mindent
vâllalat a gyôzelemért, azaz a magyar honvédsereg!
Az elsô grânât aztân 1849. mâricus 19-én hullott Komâromra. Az
ellenség nem csupân az erôditményt lotte nehéz utegeivel, hanem a

vârost is. Jellemzô, hogy a kfméletlen âgyùzâsok sorân, egyediil a
kôrhâz épùletét tôbb mint kétszâz (!) talâlat érte. A pusztitâs rettenetes
volt. A vâros romokban hevert. A lakossâg azonban, a menekulés
helyett szolgâlatra jelentkezett a vârba. Az osztrâkok hidat vertek a

Dunân Almâsnâl, s megkezdték az ostromot. Mintegy mâsfél ôrâs haro
sorân az ellenség mâris tôbb, mint 300 embert vesztett és megfuta-

modott. Ez volt a vârbeliek elsô igazi erôprôbâja, amelybôl gyôztesen

keriiltek ki. Aprilis 20-ân aztân megérkezett a vârba Guyon Richard
tâbomok, akit a hfre mâr jôval megelôzôtt, mindenki nagy ôrômére.

Àtvette a fôparancsnoksâgot a kevésbé râtermett Lenkeytôl. A

komâromiak ôrôme azonban akkor tetôzôtt, amikor - âprilis 22-én

Gôrgey Artûr, Damjanich Jànos

és Klapka Gyôrgy vezetésével a

vârosba érkezett a magyar hadsereg zôme. Ezt kOvetôen szinte azonnal

nekilâttak az ostromgyûrû szétverésének. Âprilis 25-én megkezdôdôtt a
nagyarânyù ellentâmadâs. Az éjszaka leple alatt âtkeltek a bidon, s a
râkôvetkezô napon sùlyos harcok àrân sikeriilt az osztrâkokat kisôpômiûk Duna menti âllâsaikbôl.
Az osztrâkok is dôntô tâmadâsra készUltek. Ôriâsi sereget toboroztak ôssze Komârom alâ. Hosszadalmas, kemény ktizdelmek bonta-

koztak ki. A magyar szabadsâgharc legvéresebb csatâja jûlius 11-én
dûlt. Ehhez tudni kell, hogy az osztrâkok mellett ekkor mâr felsora-

koztak az oroszok is. Ferenc Jôzsefcsàszàr és Miklôs car ugyanis még

mâjus 21-én, Varsôban abban âllapodott meg, hogy Oroszorszâg
200.000 fôs hadsereggel segiti az osztrâkokat a magyar szabadsâg
harc leverésében. A Komârom alâ vonulô kôzôs osztrâk-orosz seregek

létszâma mintegy 50.000 fô volt. Az elkeseredett csata végeredménye
800 halott az osztrâkok, illetve az oroszok oldalân, a 1,500 halott a

magyarok oldalân. Ezt kOvetôen Klapka âtszervezte a magyar haderôt,
feltôltôtte a raktârakat, és jûlius 14-én bevezette az ostromâllapotot.

Megtévesztô csatârozâsok utân, augusztus 3-ân kitOrésre szânta el
magât. À csata az egész vonalon a magyar csapatok fôlényes gyôzelmét
eredményezte! Ezt csak akkor tudjuk igazàn értékelni, ha szàmba
vessziik az iszonyatos tûlerôt.

Klapka augusztus 2-ân adta ki a nagyszabâsù tâmadâs tervét.
Elsôként Ascherman honvéd ezredes induit ùtnak, aki 24 szâzad

honvéddel és 12 âgyùval 0 ôrakor hagyta el a CsillagerôdOt. A lelkes

csapat gyors és ôvatos meneteléssel, Ôszônyôn ât, egészen Almâsig
vonult. A kôzség elôtt csendben felfejlôdôtt, majd hirtelen râtôrt az
ellenség Almâson elhelyezett, 3 gyalogos, 1 lovas szâzadbôl és hârom
âgyùbôl âllô elôôrsére. Rôvid, de kemény kQzdelem utân az osztrâkok
megfutamodtak. Aschermantôl jobbra, Klapka személyes vezetése alatt
Kosztolànyi és Krivàcsi ezredes, egyenként 12 gyalogos szâzadbôl és 6
âgyùbôl âllô csapata 7 ôrakor induit Mocsa felé. A kôzséghez érve,
olyan erôvel tôrtek râ az ott âllomâsozô 3 osztrâk szâzadra, hogy azok
rôvid ellenâllâs utân megadtak magukat. Iimen - a parancsnak megfelelôen - kapcsolôdtak Aschermannal, majd egyUttesen vonultak
Csém felé. Az itteni sâncok môgôtt elhelyezkedett ellenség azonban be
sem vârta a honvédekkel valô ôsszecsapâst, hanem hanyatt-homlok
elmenekiilt. Ekôzben futott be a fôparancsnokhoz a nem vârt jelentés:

Igmànd felôl az orszâgùton, ôriâsi porfelhôben, valôszi'nûleg nagy

tômegû ellenséges lovassâg vonul fel! Àgyùval felszerelt felden'tô
jâratot kaldtek a helyzet felderitésére, de alig adtâk le as elsô sortilzet,
maris kiderûlt, hogy nem lovassâg vonul fel, hanem az ellenség részére
kuldôtt, tobb mint kétezer szarvasmarha. A honvédek persze, boldogan
ki'sérték a komâromi vârba, igéretesnek tunô foglyaikat...
Kôzben Schultz ezredes, a maga 6 zâszlôaljâval, két lovas szâzadâval és 8 âgyuval, a Harkâly-pusztai sânc elfoglalâsât, Janik ezredes
pedig a jobb szâmyon 16 szâzadnyi gyalogosâval, lovas szâzadâval,
valamint két Qtegével az âcsi erdô sâncainak elfoglalâsât kapta feladatul. A helyszinre valô megérkezésûk utân, délutân 5 ôrakor kaptâk
Klapkâtôl a tâmadâsi parancsot. A fejleményekrôl maga Klapka fit
eképpen: „Hôseink feltartôztathatatlanul rohantak, csatarendben,

lovassâggal és tûzérséggel a két oldalukon „Éljen a magyar!" kiâltâssal
a

legiszonyùbb kartâcs-

és puskatuzben, egészen

az ellenség

mellvédéig.

Az ellenség a tôbbi csapat gyors elônyomulâsa folytân a bekerittetéstôl félvén, tovâbbâ a pâratlanul merész tâmadâs âltal soraikban

megingattatvân, a sâncok tovâbbi védelmével felhagyott, és rendetlen

fiitâsban Àcsra vonult". Tehât teljes siker az egész vonalon.
Az augusztus 3-i csata a magyar csapatok fényes gyôzelmét hozta.
A zsâkmâny hatalmas volt. Tôbbek kôzôtt; 30 drb âgyù, 5.000
lôfegyver, 30 teli lôszerkocsi, 50 megrakott târszekér, 2.600 vâgôOkôr,
800 hîzôsertés, valamint 35 élelmiszerekkel és felszerelési târgyakkal
megrakott hajô. A hadifoglyok szâma meghaladta az ezret.
A magyar honvédsereget azonban végiilis az orosz tùlerô gyilrte le.

Az errôl szerzett hi'rek, valamint a vilâgosi fegyverletétel késztette
Klapkât a fegyverszûnet elfogadâsâra. A feltételeket azonban szinte
egyedUl ô diktâlta, mivel az ellenségnek tudomâsul kellett vennie, hogy

amennyiben a komâromi vâr egyàltalân elfoglalhatô (?), az csupân
mérhetetlen âldozatok ârân lehetséges. Igy jutottak a vâr védôi
jelentékeny engedményekhez, amely feltételek mellett, a vâr
âtadâsânak részletei oktôber 1-én megkezdôdtek.
A tôrténelemben viszont gyôztesként szerepel Klapka Gyôrgy
tâbomok neve, Komârom vâra pedig bevehetetlen vârként...
Azt hiszem, hogy ez ûnnepi visszaemlékezés alkalmâval keresve

sem talâlhattunk volna egy mâsik olyan hadszinteret, mint Komârom,
amelyben mint cseppben a tenger, megmutathattuk a magyar szabad-

sâgharcosok erejét, elszântsâgât, parancsnokaik zsenialitâsât. Mert
ârulâs és nemzetkôzi ôsszefogâs nélkiil, a magyar honvédség ellenâllhatatlanul célhoz ért volna! Hiszen akkor, amikor az orszâg egyes
teruletein sorra morzsolôdtak fel a honvéd csapatok, Klapkânak és a
komâromi vârvédôknek még arra is volt erejuk, hogy kitOrve a vârbôl,
amint azt hallhattuk, szétverjék az ostromgyurût és az osztrâkokat
egészen a hatârig iizzék...

És az is Klapka Gyôrgy elhallgatott érdemei kôzé tartozik, hogy a
vâlsâgos idôkben egy râtermett parancsnoknak nem csak a gyôzelemhez, nemcsak a halâlba, de vissza, az életbe is el kell tudnia
kalauzolni harcosait. Ezt tette Klapka Gyôrgy! Soha ne feledjùk tehât,

ezt az érdemét is kellôképpen kiemelni!
És most érkeztûnk el a szônoki kérdésig: Elmarasztalhatô-e
Kossuth a nemzet hadba vezetéséért vagy sem? Mert akkor, amikor

ûgy merul fel a kérdés, hogy Magyarorszâgnak elôbb meg kellett volna
erôsôdnie, megfelelô gazdasâgi hâttérre kellet volna szert tennie,
tovâbbâ, figyelembe kellett volna vennie a nemzetkôzi erôviszonyokat,
mielôtt harci cselekményekre szânja el magât, akkor mindez logikus-

nak tunik. Fôleg oly môdon tetszetôs a beâllitâs, ha hozzâvesszQk,
hogy- ùgymond - vâmi kellett volna, mert mâr egyébként is kûszôbôn
âllt a krimi hâorù, ami leterhelte volna az orosz haderôt, és nem
vetették volna be az orosz seregeket, szabadsâgharcunk leveré-sére.

Igen âm, de a mâsfél évszâzadnyi tôrténelmi tâvlatbôl tisztâbban lâtô
kritikus utôkor megfeledkezik arrôl, hogy Ferenc Jôz^e/bizony éppen
olyan igéretet kapott a segitségnyujtâsra Bismarktôl, mint Miklôs
cârtôl. Egyedûl a csâszâron mùlott tehât, hogy a câr ajânlatât
vâlasztotta. AJdcor hât hadd kérdezzek vissza: Melyik lett volna

szâmunkra elônyôsebb?...Orosz csapatok helyett németek?... Nehéz
kérdés. Mert ugye, szabadsâgharcot vivni, kellô anyagi, gazdasâgi, és
arra megérett nemzetkôzi hâttér nélkiil —mondjuk ûgy —eléggé
bizonytalan... Viszont a gazdasâg megerôsôdését, a nemzet felemelkedését vcimi, amikor éppen maga az ellenség, az osztrakok tették azt
lehetetleimé. Valljuk be, az is bizonytalan volt.
Van azonban ennek a kérdésnek egy kulcsa. A neve: Széchenyi

Istvân. Ô volt az, aki az adott idôben a leginkâbb elôrelâtô volt. Rôla
valôban tudnunk kell, hogy elôre lâtta, és tisztân lâtta a helyzetet,
akârcsak Gôrgey. Ha meg lett volna hozzâ a kellô politikai
tâmogatottsâga, akkor ma, Hôlgyeim és Uraim, kedves Barâtaim,
valôszinûleg mi is otthon, a tôrténelmi Magyarorszâgon, azaz egy

boldogabb, kevésbé kiszolgéltatottorszâgban ébiénk... Az viszont tény,
hogy a szûkség, a szabadsâgvâgy, a jobbi'tâs szândéka vezérelte legjobb
hazafiainkat 1848 dicsôséges, emeikedett hanguiatû mârciusâban, és a
râkôvetkezô idôszakban is. Testvéreink, akik a hi'vô szôra csatarendbe
âlitak és tették azt, amit az adott pillanat felki'nâlt és lehetôvé tett, nem

marasztaihatôk e! azért, mert esetleg nem mérlegelték keliôképpen a
kovetkezményeket.

KUlônben is! TegyUk fel magunknak a kérdést ôszintén: Hânyatott

tôrténelme folyamân, vajon mikor volt egyâltalân a magyarsâg olyan
helyzetben, amit kedvezônek lehetett volna nevezni, mind a fentebbi
szempontokat és viszonyokat tekintve? Mondjuk ki: talân soha!

Éppen ezért, nemzeti létiink legtragikusabb vonulata az, hogy
kisebb kérdésekben, az aprôbb feladatok orvosiâsa tekintetében,

ameiyekre - fôleg az utôbbi években - komoly esélyilnk nyi'lt volna,
azokat mégis sorra elmulasztotta a „magyar" vezetés...

igy jutottunk el tehât az egész vilâg csodâlatât kivâltô 1848-49-es
szabadsâgharcunk nyomân a jelenhez. De maradjunk a szabadsâgharc
és a jelen pârhuzamânâl vagyis, annak tukrében vallassuk, immâr a

kôzelmùlt és a jelen eseményeit, hogy vajon milyen, mâra vonatkoztathatô tanulsâggal szolgâl szâmunkra?

Nos, ki mâs ugye, mint Szabô Dezsô volt az, aki kiméletlenûl
kimondta az igazsâgot: a magyar nemzet ônvédelmi reflexeinek hiânya
ezer év 6ta gyengiti âllamunkat, s ugyancsak ezer év ôta késik a
magyar nép egészének felemelése, pedig enélkul nincs erôs âllam.

Egész tôrténelmûnk ezt bizonyitja... Szabadsâgharcunk heroikus,
ônfelâldozô kuzdelme a kettétépetésnek ezt a sebét is prôbâlta
orvosolni. Mert nemességUnk és a népbôl jôtt érelmiségunk is tudta: a

nép egészének akarata, nemzettudata, a jog és az egzisztenciâlis
felemelkedés ùtjân biztosftott esélyegyenlôsége nélkul nincs igazi
magyar âllami szuverenitâs sem.

A tôrténelem nem volt kegyes hozzânk, holott a karizmatikus erejû
hun fejedelem, Attila és a velûnk szintén rokon avarok utan a keleti,
kôzép-âzsiai — magyari — népeknek immâron harmadik birodalmât
hoztuk létre mi, magyarok, a Kârpât-medencében. Az idô mùlâsâval râ
kellett dôbbennunk arra, hogy ôsi, tobb ezer éves keleti kultùrânk,

hitvilâgunk, és hétkôznapjamk szabadsâga, tôrzsszôvetségi keretek
kôzôtti létùnk katonai demokrâciâja fëlé tomyosul a feudâlis Eurôpa

kiépi'tett erôdftménye; azzal fenyegetve, hogy falai môgUl rânk zudulô
hadaival eltipor minket.

Fâjdalmas és tragikus volt a magyar tôrténelem elsô nagy, drâmai
korszakvâltasa: a keresztény-feudâlis Eurôpâba tôrtént beilleszkedésûnk, a modem âllamisâg felépîtése. Azért volt tragikus, mert

tùlzottnak bizonyult a beilleszkedésben felmutatott igyekezetûnk;
azonnal mindenâron eurôpaiak akartunk lermei, aminek az volt az ara,
hogy elpusztitottâk, majdnem teljesen megsemmisitették keleti, kôzépâzsiai ôrôkségûnket, îrâsunkat, és a teljes irâsbeli tudomânyos és

kulturkincsunket... És most, a minapi tôrténelmunk sorân megint csak
az tôrtént, hogy lemâsoltuk a nyugat-eurôpai modellt, hogy adaptâltuk
volna azt a magyar viszonyokhoz.

A tragédiât a liberâlis szabadelvûség eszmerendszerének szolgai és
felelôtlen alkalmazâsa, annak magyar talajba Ultetése idézte elô. Àllami
létiink szinte minden teriiletén, a bankéletben, a gazdasâg egészében,

politikai és kulturâlis intézményeinkben, a nemzetiségi politikânkban

hatalmasréseket hagyott a szabadelvû liberalizmus, a magyar âllamisâg

bomlasztâsa, gyengitése szâmâra. És ezeken a lâtvânyosan tâtongô
réseken kényelmesen zudulhatnak be ellenfeleink, a magyar âllami,

nemzeti lét irânti cinikusok, kôzônyôsek vagy tudatos ellenségek... És
mi, magyarok, robotolunk vagy éppenséggel legyintûnk a végzetes
veszélyre. Olyan bûszkék vagyunk 1868-ra, az Eôtvos Jôzsef âltal

végsô formâba ôntôtt nemzetiségi tôrvényunk „korszeruségére". A
vilâgméretekben is „legkorszerubb" nemzetiségi tôrvényiink viszont
mâr ônmagâban is tôbb tucatnyi kibùvôt hagyott a românok,
szlovâkok, szerbek tômegei szâmâra, hogy jelentôs, ôsszefûggô
teruletekre még csak be se engedjék, semmilyen formâban sem az
âllam nyelvét: a magyar nyelvet. Mi viszont, Nyugat-Eurôpa âllamai-

nak demokrâciâjât, liberâlis gazdasâgi elveit - a politikai elvekrôl nem
is szôlva —kritika néllkûl âtvettuk, a minden âron valô beilleszkedés

meséjével. És ezzel valôjâban az egyUgyû, az ônâllô kritikai
gondolkodâsrôl lemondott balek szerepét jâtszottuk cl, ebben a
mâsodik, nagytôrténehni korszakvâltâsban, a kapitalizâlôdâsban is! Az
eredmény pedig: elvesztett héborù, az orszâg tôrténelmét
megerôszakolô 1919-es vôrôs forradalom —és —Trianon.
A nyugati antanthatalom meg rôhôgôtt rajtunk, mert mi a polgâri
„demokrâcia" szfnpadi kulisszâit néztuk a demokrâcia erôs bâstyâinak.
Mert ôk, a liberâlisok, a konzervatlvok, és a szociâldemokratâk mindig

tudték Nyugaton, hogyan kell a „demokrâcia" intézményrendszerét a
sajât âllamuk javàra mûkôdtetniiik. Mi viszont ezt nem tudtuk!

Volt egy harmadik „tôrténelmi korszakvâltâsunk" is: a kommunizmus majd fél évszâzados rémesztendei. Ezt tankokkal kényszeritették rânk. 1990-ben aztân eijôtt az ôriâsi tôrténelmi lehetôség. Az,
hogy a njoigati demokrâciât, piacgazdasâgôt a magyar alkatnak, tradiciônak, érdeknek, és a térség geopolitikai sajâtossâgainak megfelelôen
teremtsùk meg a Kârpât-medencében, formâljuk ùjjâ magyar môdon,
magyar ùton; szuverén, és nem a nyugati tôkés és politikai hatalmi
csoportoktôl szolgai môdon fiiggô âllamban, hanem olyan
Magyarorszâgon, ameiy attôl lehetne erôs, hogy az élet minden

szegletében elsôsorban a nemzeti érdeket érvényesi'tve, megprôbâlna
végre - igazi esélyegyeniôséget adva neki - felemelni a nép egészét. Es
a nyugati integrâciôhoz is ùgy kôzeliteni, hogy az ne veszélyeztesse
nemzeti szuverenitâsunkat. Hz azonban megint csak nem tôrtént meg.
Ugy, hogy ma mâr csak reménykedhetûnk abban, hogy Isten még
megbocsâtja nekilnk ennek a nagy tôrténelmi lehetôségnek elmulasztâsât.

Kéijûk hât Urunk, Istenûnk, ezt a megbocsâtâst, mert sziiksége van
râ minden igaz magyamak, aki nem nyugszik bele abba, hogy
nemzetUnk idegen uralom alâ keiilt. Hiszen ez az esztendô nem csupân

szent szabadsàgharcunk jubileumi évfordulôja, hanem a vâlasztâsok
éve is egyben, mikôzben ravasz elnyomâs, a félelem kôzegében tengeti

napjait a Kârpât-medencében élô magyarsâg. És az talân csak a
kisebbik baj, hogy az elcsatolt egykori magyar orszâgrészeken élô
testvéreinket kiméletlenûl be akaijâk olvasztani. A nagyobbik baj az,
hogy az anyaorszâgban olyan uralmi réteg, olyan nemzetellenes
zsoldossâg kerult hatalomra, amely a magyar nemzetbôl akar mâsodrendû, kiszolgâlô lakossâgot, Jellegtelen, ôntudat nélkUli, befogadô
gyiilevészséget rothasztani, kozmopolitâsftani. Ez a belsô ellenség
rombol, kâbit, csalâdot zulleszt. Egzisztenciâlis félelembe taszitja a

kenyérkeresôt és elhiteti a férfival a sajât mâsodrendûségét: Minden
szép, ami idegen, minden nagyszerû, ami nem magyar és nem hitelesen
keresztény.

1998-ban, szâzôtven éwel Petôfi Sândor mârciusa utân, annak a
herderi jôslatnak a beteljesedésével kell szembenéznûnk, amit szabad
sàgharcunk oly fényesen câfolt meg 1848-ban. S mi, tôretlen gerincû
magyarok mâst nem mondhatunk: szembenézziik! Mert ha mi nem

adjuk fel, akkor most sem teljesedik be a herderi jôslat. Ez most a tét! S
mi nem adjuk fel!
Negyvennyolcnak, Kossuthnak, Petôfmek. a Himnnszt és a Szôzatot termô reformkornak, Széchenyinek, Adynak és Szabô Dezsônek,
a szent magyarforradalomnak immàr mi vagyiink a hiteles ôrôkôsei és
zâszlôvivôi —bizony mi —elsôsorban az emigrâciô magyarsâga! A mi
tudàsunkon, akaratunkon és magyarsàgtudatunkon is mùlik, hogy a
benniinket ért mérhetetlen igazsàgtalansàg-sorozatért kàrpôtlàst
nyerjen a Jobbra érdemesiilt magyar nemzet.

Dr. Éles Géza (Cleveland, OH):
ÛJ KÔZÉP-EURÔPA
A tehetetlenség keserû érzése fog ai benniinket, vaiahânyszor
Trianonrôl beszélûnk. 78 éve harcolunk ellene sikertelenûl, kivéve azt
a par évet, amikor a németek és az olaszok segitségével visszaszereztiik elrabolt teriileteink egy részét, amit aztân a szovjet megszâllâs-

kor ùjra eivesztettiink. De hât, ha nincs erônk Jogainknak érvényt
szerezni, és ha a „békés reviziô" képtelenség, akkor valami mas
megoldâs utân kell néznûnk. Ez pedig nem lehet mâs, mint egy kôzépeurôpai âllamszôvetségbe valô tômôruiés.
Tôrténelmi kisérletek

As Ârpàdok, a oseh Premislidak és a lengyel Piasztok dinasztikus
politikâja egy fuggetlen kôzép-europai âllamszôvetség megalakitâsâra
tôrekedett, amely azonban egyiittmûkôdés hiânyâban. Nyugat vagy
Kelet beavatkozâsa miatt nem sikeriilt. Ez a tôrekvés ùjraéledt a
luxemburgi és Anjou uraikodôhâzak idején Nagy Lajos, majd késôbb
Jiri cseh kirâly és Màtyàs kirâly korâban, akik arra tôrekedtek, hogy

létrehozzanak egy kôzôs eurôpai fôderâciôt. Ez rôvid idôre meg is
vaiôsult, mikor II. Ulâszlô cseh és lengyel kirâly 1490-ben magyar
kirâly lett és uralkodott a Jagello szôvetséges uniô felett. Ez azonban
belsô széthùzâs és torôk gyôzelmek miatt rôvidesen felbomlott.
A Habsburgok csak miutân a tôrôk Bécset fenyegette, kezdtek
hozzâ a felszabadftâshoz. Mikor gyôzelmeskedtek, az elnéptelenedett
terûletekre ùj telepûléseket létesitettek a magyar alkotmânyos szabadsâgtôrekvések megakadâlyozâsâra.

A franc ia forradalom véget vetett az eurôpai feudalizmusnak,

egyenlô jogokat biztositva a nép minden tagjénak, kialaki'tva ezzel a
modem nemzet fogalmât, melyben nemcsak a kivâltsâgosak rendelkeztek politikai jogokkal, mert az ùj rend bevonta az egész nemzetet az
âllami élet folyamatâba. Sajnos, ez a nagy vâltozâs csak az egynyelvû
orszàgoknak kedvezett, de a tôbb nyelvûeket, mint példâul a Habsburg
birodalmat, alapjâban renditette meg. A nacicnalizmus ereje centrifugâlisan hatott és szétbomlasztotta a birodalmat, mert idô mùitân a
sovinizmussâ

torzult

nacionalizmus

felébresztette

a

romantikus

nemzetallam aikotâsânak ellenâllhatatlan vâgyât, amely az utôbbi
mâsfél évszâzad alatt gyôkeresen megvâltoztatta Eurôpa térképét. Ez a
tôrténelmi, gazdasâgi és geopolitikai tényeket nélkiilôzô, a vaiôsâgtôl
elszakadt eszmeâramlat beleâlmodta, és igen sokszor belehamisitotta a
mùlt hazug misztikumât jelen politikai tôrekvéseibe. Az egyes kisebb
kôzép-eurôpai népek tôrténelmi mùltjàt és szerepét nem ismerô Nyugat
jàtékszernek bizonyult azokpropagandistàinak kezében.

Mi a mai helyzet lényege?
A Kôzép-Eurôpa-i âllamszôvetségnek vagy szôvetséges âllamnak
a felépitése nem abbôl àll majd, hogy elutô részeket egyesitsUnk vagy
kôzôs akarattal létre jôtt egészet részeire bontunk vagy meglazitunk,
hanem hogy egy teimészetszeruen ôsszetartozô egészet, amelyet a
tudatlansâg és a soviniszta kisâllamosdisâg szétrombolt, ûjra egéssszé
teszunk. Nehéz megtalâlni a fôderalizmusnak azt a meghatârozâsât,
amely âltalânosan alkalmazhatô, mert a fôderalizmus tételei nem
hasonlôk a természettudomâny tételeihez. Emellett a fôderalizmus nem

egy élettelen merev minta, egy szabvâny, hanem élô folyamat, ahol
rend uralkodik a szabadsâg felâldozâsa nélkul azon âllamok kôzôtt,
amelyek nem hajlandôk egymâsba olvadni, de felismerték azt, hogy

fennmaradâsuk érdekében egyesûlniûk kell. A II. vilâghâborù utân a
jaltai szerzôdés értelmében 200 milliô ember kerillt valamilyen
téridegen hatalom hatéskôrébe, ahova soha nem tartoztak. Ez a dôntés

azonkivul, hogy felelôtlen és rôvidlâtô volt, a kiilonbôzô nemzetiségek
egyuttélésének régi tôrténelmi problémâjât is megoldatlanul hagyta. Ez
a mai helyzet lényege, amely vajùdik mâr tôbb, mint két évszâzada.

Afôderalizmus elôharcosai

A legtôbb âllamférfi és politikai gondolkodô a békés egyuttmûkôdés és egy fôderâciôs vagy konfôderâciôs megoldâs sziikséges-

ségét hangsùlyozza. Tôbbek kôzôtt a cseh Palacky, a horvât
Ostrozinsky, a magyar Wesselényi, Teleki Lûszlô, Széchenyi, Deàk,
Eôtvôs Lâszlô, Kossuth, Klapka, Tiirr, Teleki Pàl és még sokan mâsok.
Azonban Bées és kûlônôsen Ferenc Jôzsef ellenâlltak minden
ki'sérletnek, amely a kettôs monarchiât tôbb nemzetiségû rendszerré
akarta âtalakîtani. A birodalom felbomlâsa utân Csehszlovâkia,
România és Jugoszlâvia megalakîtottàk a kisantantot. Létrehozésânak

egyetlen oka volt: védelmi rendszert biztosi'tani a megcsonkitott
Magyarorszâg reviziôs igényei ellen.
Fôderàciôs kisérletek

Az utolsô 150 év tôrténete vilâgosan mutatja a kôzép-eurôpai
fbderâciô megalkotâsânak szUkségességét. 1825-tôl 1848-ig tejedt a
refomkor, amikor a dinamikus erejû nacionaiizmus kifejlôdôtt és forradalmakban

csùcsosodott

ki.

Ellenhatâsként

erre

kôvetkezett

a

Habsburg abszolutizmus 1849-tôl 1867-ig, amikor a kiegyezés
korszaka kezdôdôtt és tartott az elsô viiâghâborùig. 1920-ban a trianoni
békediktâtummal a

sovinista kisâllamok korszaka

kôvetkezett

a

kisantant vezetésével. A mâsodik vilâghâboni utân, a bolsevista
diktatùra nehezedett Kôzép-Eurôpâra, a 45 év utân dicstelenûl kimùlt

Csehszlovâkiâval és Jugoszlâviâval egyiltt, kedvezô alkalmat teremtve

egy kôzép-eurôpai âllamszôvetség létesitésére. Magyarorszâg,
Lengyelorszâg és a Cseh Kôztârsasâg kiiszôbôn âllô NATO tagsâga jô
alkalmat kinal egy kôzép-eurôpai àlamszôvetség megteremtésére, mert

ha a kis nemzetek nem alkotnak âllamszôvetséget, hogy a nagyhatalmak kôzpontositô tôrekvéseinek ellenâllni tudjanak, akkor azok

jâtékszerévé vâlnak. Kôzép-Eurôpa fôderalizâciôjânak fô célja az, hogy
kibéki'tse a nemzeteket a politikai hatârok jelentôségének lényeges
csôkkentésével. Ilyen lâthatatlan hatârok voltak a Monarchiâban 1918

elôtt, mindkét orszâg javât szolgâlva. A két âllam egymâstôl fUggetlen
jogi és belpolitikai

rendszerrel rendelkezett, ennek ellenére

a

kôzlekedés és kereskedelem teljesen szabad volt.

Idôszerû és célszerû megoldâs

A technolôgia, iparosodâs és civilizâlôdâs olyan rohamléptekkel
halad ma elôre, hogy egy nagy és szabad gazdasâgi tér nélkulôz-

hetetlen elôfeltétele minden nemzet létezésének. Fûggetlenség a
Kàrpât-Duna medence és szomszédai térségében fôderàciô nélkùl el
sem képzelhetô.

Az otthoni, valamint az emigrâciôban élô Duna-medencei politikusoknak fel kell ismemiûk Kossuth, Masarik, Maniu, Jorga, Benes és

mâsok végzetes tévedéseit. A leckét meg kell tanulniuk, nemzetiségekkel tarkitott teriileten nem lehet homogén nemzetâllamot alakitani
anélkûl, hogy az sùlyos kârokat és sérelmeket ne okozna milliô és
milliô nemzeti kisebbségben élônek. Tudatosulnia kell tovâbbâ, hogy a
cseh, szerb, roman politikusok râduplâztak az 1914 év elôtti magyar
âllamférfiak tévedéseire. 45 év kommunisto uralma bizonyitja ezt, és

ùjbôl megerôsi'ti az egyiittmûkôdés sziikségességét.

A mai vilâg egyik feltûnô jellemzôje az a szakadék, amely a
technolôgiai probiémâk megoldâsât lehetôvé tevô haladâs, és a mi
nemzetkôzi kérdéseink elavult megoldâsa kôzôtt tâtong. Mi 78 éve
harcolunk elrabolt teruleteink visszaszerzéséért elavult môdszerekkel,

és elméletekkel anélkul, hogy tartôs sikert tudnânk elémi. Kiséreljûnk
meg ez alkalommal ugyanazért a célért pragmatikus eszkôzôkkel
harcolni. Legyiink mâr egyszer a siker népe és ne letûnt eszmék tragi-

kus âldozatai. CseréljUk fel az elbukott hôs képét az ùj honszerzés
reâlis terveivel.

A nemzetkôzôsség ideolôgiàja
A fôderalizmus ideolôgiàja, a konacializmus elvén épûl fel, amely
az egymâsra utalt nemzetek érdekszôvetségét, tômôrulését, politikai és
gazdasâgi kôzôsségét jelenti, az egyes nemzetek ônâllôsâgânak csorbi'tâsa nélkul. A nemzetkôzôsségben nem egymâs alâ, nem egymâs
fblé, csak egymâs mellé rendelt nemzetek vaimak.

Mindezeken tùl a Kôzép Eurôpa-i Konfôderâciô létrehozâsânak az
emlitetteken kiviil fontos indîtôokai a nyugtalanîtô orosz politikai
helyzet. A kommunizmus bukâsa sùlyos gazdasâgi és lelki vâlsâgot

idézett elô. ÛJ vilâgnézetre van szilkség, amellyel az orosz lélek
azonosi'tani tudja magât. Félô, hogy ennek hiânyâban diktatùra kôvetkezik, amely végzetes lehet Kelet-Kôzép-Eurôpâra.

Tùlélés vagy nemzethalâl
Ez a jôrészben ismert tôrténelmi visszatekintés nemcsak tôrté-

nelmi igényeinknek a megerôsftését és jogossâgât szolgâlja, hanem
indftâs kivân lenni egy rôvid, gazdagon illusztrâlt, tôbb nyelvû kézikônyv megirâsâra, amely adatok és tények feltârâsâval tâjékoztatna
szomszédainkon kiviil, a vilâgpolitika szâmottevô tényezôit is KeletEurôpa mùltjârôl és Jelenérôl. Egyben tartalmaznâ a Duna.-medence és

a szomszédos népek eljôvendô sorsât kialakitô âllamszôvetség, illetve
szôvetséges âllam tervét is. Mùltunk tragikumân jeleniink sivârsâga,
jôvônk kilâtéstalansâgân valô kesergés nem egyéb, mint negativ
ônmarcangolâs, amivel semmire sem megyiink.

A magyarsâg fentebb vâzolt politikai céljai megvalôsitâsânak
elôfeltétele azonban a nemzet élettani épsége, és éppen ez az elengedhetetlen feltétel forog végzetes veszélyben. A Statisztikai Hivatal
nemrég kiadott jelentése szerint ugyanis, mi'g 1970-ben 151.819
csecsemô szuletett, addig tavaly csak 100.500 szUletést jegyeztek be,
51.319-el kevesebbet. 1970-ben a halâlozâsok szâma 120.197 volt,

1997-ben pedig 139.500. A veszteség 70.622 fô, szâmitva a szuletések
csôkkenését és a halâlozâsok emelkedéséL Ha igy megy tovàbb, akkor
bevàndorlâs és betelepités nélkul, az 1995-2055 évek kôzôtti idô-

szakban a népesség csôkkenése végzetes lesz. 1995-ben 10, 214.000
volt, 2015-ben 7,150.000, 2035-ben 5,000.000, 2055-ben pedig
3,500.000 lesz Magyarorszâg népessége.
Ârpâd népét a kihalàs veszélye fenyegeti! Mivel nem elég cikket

l'mi egy létkérdésrôl, ami csak l'rott malaszt marad, hanem ki'séreijuk
meg a kérdés megoldâsât. Ezért folyyôszâmlât nyitottunk a Key Banknél, Lakewood, Ohioban. Survival Foundation, Tùlélés Alapitvâny
ci'men, amelyre eddig 6.817 dollâr gyûlt ôssze, s amelybôl 2.000 dollârt
âtutaltunk magyarorszâgi bizottsâgunknak. Ebbôl Gazafi Gyôrgy

bizottsâgi tag fel is hasznâlt 200 dollârt, hogy Hegedûs Balàzs Mâtyàs,
az elsô Tùlélés Alapi'tvâny-i magyar

megszQlethessen.

Gazafi

megkiildte az igénybejelentô lapot, az âtvételi elismervény mâsolatât,
és a sziiletési anyakônyvi kivonat szamât, valamint fényképeket a
jutalom âtadâsârôl.

KIALLITASOK
1997. november 28-ân, pénteken délutân 5 ôrakor nyi'lt meg a

magyar emigrâciôs kônyv-, képzômùvészeti és iparmûvészeti kiâlii'tâs.
A kiâllitâsok pénteken este és szombaton egész nap folytak és
nagy szâmmal megtekintették a Magyar Kongresszus tagjai és a
kôzônség.

Dr. Nàdas Gyula, a Magyar Kongresszus vezetôje nyitotta meg a
nagyszabâsù kiâlli'tâst.

Utâna Panajoth Zoltànné Làszlô Mârta - az Ârpâd Akadémia
rendes tagja -, név szerint bemutatta a megjelent l'rôkat, mûvészeket,
iapszerkesztôket és kiadôkat.

MajdKur Csaba (Warren, OH), az Àrpâd Akadémia képzômùvé
szeti osztâlyânak einôke, ùgy is, mint fôrendezô - bemutatta a kiâlii'tâs
képzô- és ipannûvészeti anyagânak szerzôit.

IRODALMI ES MUVESZEST
A XXXVII. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestje 1997.
november 28-ân, pénteken este 6:30 ôrakor vette kezdetét. Mintegy
500 magyar jôtt ôssze Cleveland vârosâbôl és a kômyékrôl. A hatalmas
terem egészen megtelt lâtogatôval.

Peller Miklôsné, mint mûsorvezetô szeretettel kôszôntôtte a terem

kôzônségét s a mûsort nagy hozzâértéssel vezette le.

A Mindszenty Kôrus és a Reformàtus Énekkar vegyes kôrusa
hazafias dalokat adott elô. Vezényelt nt. Kàlmàn Szabolcsné Zsuzsanna

Peller Miklôsnak az Arpâd Akadémia rendes tagjânak mûvészi
zongorakiséretével.
*

Lângi Maria „Trianon" ci'mû alkalmi kôlteményét adta elô,
amellyel megérdemeit sikert aratott.
*

Pivler Tamâs (Washington, DC) „Adj Uram, Isten" cimû dalt
énekelte hatâsos sikerrel.
*

Karikâs Bros Cecilia (Washington DC) és Privler Tamâs

a

Csârdâskirâlynôbôl duettot adott elô. Megérdemeit tapssal jutalmazta a
kôzônség.
*

Marczi Zoltàn zongoramûvész (Cincinnati, OH) - mint mindig pâratlan sikert aratott jâtékâval, amelyet a kôzônség meleg tapssal
értékelt.

fôt. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NY) reformàtus pûspôk,
mélyenszântô, sajât verseibôl adott elô.

Karikâs Bros CecUia a „Mezei bokréta" ci'mû énekszâmâval nagy
tetszést aratott.

Karikâs Bros Cecilia és Pivler Tamâs duettot adott elô s

kôzônséggel egyQtt énekelte a "Hajmâsi Péter" ci'mû dalt.
if

Ft. Mustas Istvàn, Sch.P. (Passaic NJ) plébânos, pûspôki

delegâtus, az Àrpâd Akadémia rendes tagja "1956. oktôber 23 - az
irodalom tiikrében" ci'mû, komoly feIkészUltséget mutatô elôadâsât a
kôzônség meleg tapssal hâlâlta meg.

Mécs Éva elôadômûvésznô magyar kôltôk hazafias verseibôl adott
elô nagy sikerrel.

Marczi Zoltàn (Cincinnati, OH) zongoramûvész, az Arpâd
Akadémia rendes tagja, elôadâsâval pâratlan mûvészi sikert aratott,
amely az irodalmi és mûvészest méitô befejezése volt.

A zârszôt dr. Nàdas Gyula, a Magyar Kongresszus rendezôje
mondta. Kôszônetét fejezte ki a szereplôknek és a mûsorvezetônek
kôzremûkôdésukért, valamint a lelkes hallgatôsâgnak is.
A nagysikeru irodalmi est utân koktélparti kôvetkezett.

à

A Mûvészesten, a: elsô sorban (jobbrôl) Soôs Jôzsef (Baltimore. MD), mellette dr.
Nâdas Gytda (Cleveland, OU) (Somogyi Lél)
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A: frodalmi és Mûvészest kbzônségérôl részlet. A zongorânâl Marczi
Zoltân mûvész, az Arpàd Akadémia rendes tagja. Hàtràbb a magyar ruhâs hôlgy,
Incze Marika, mûvésznô. (Soôs Jôzsef)
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DISZVACSORA ES A MAGYAR BAL
A XXXVII. Magyar Kongresszus diszvacsorâja a nagyszâllô
bâltermében 1997. november 29-én szombaton 6 ôra 45 perckor
kezdôdott.

A diszvédnôkôk tisztét Voinovich V. George, Ohio âllam kor-

mânyzôja, dr. Bonutti Karl, a Cleveland State University professzora és
Perk J. Ralph, Cleveland vâros volt polgârmestere tôltôtte be.
Az amerikai és a magyar himnuszt a kôzônség —Buzàné Ormai

lldikô (Bay Village, OH) énekmûvész vezetésével és Peller Mikiôs
fWestlake, OH^ zogoramûvész ki'séretével - énekelte el.
Ft. Antal Andrâs (Cleveland, OH) , a Szent Erzsébet rômai kato-

likus egyhâzkôzség lelkipâsztora felemelô imât mondott.
Dr. Nàdas Gyula, mint a Magyar

Kongresszus

rendezôje,

kôszôntôtte a diszvacsorân mejelenteket.

Az Izletes vacsora elfogyasztâsa utân az 1997. évi Ârpàdérempâlyâzateredményeinek kihirdetésére keriilt sor.
A diszvacsora âldomâsmesteri tisztét Harkay Péter (Glendale, NY)
lâtta el.

Az âldomâsmester felhlvâsâra Somogyi F. Lél, mint az Ârpâd
Akadémia titkâra (Berea, OH), felkérte dr. Nâdas Gyulât, a
Kongresszus vezetôjét, hogy iinnepélyesen adja ât azokat az arany

Ârpâd-érmeket, amelyeket az 1997. évi Magyar Kongresszus
Birâlôbizottsâga odaltélt.

Arany Ârpâd-érmet nyert.*
Hernàdi

Tibor

"A

mâsodik

Juba

Ferenc:

viâghâborù

igaz

tôrténete"

cimû mûve,

Dr.

V.

A

Magyar

Tengerészet

nagyjai

(Horthy Mikiôs) c. mûve,
•

Dr. Ludànyi Andrâs: A magyar kisebbségek védelmében irt
tanulmânya.

Dr. Nâdas Jànos (M.D.) Joumey toward Energy cimû mûve,

Sulyok Vince: Ungams Historié of Kultur (Oslo) cimû mûve,
Dr. Szép Màrtha: Nemcsak kenyérrel - cimû életregénye,
Dr. Tarjàn Tibor: Magyar népmûvészet târgyaiban l'rt mûvei,

Dr. Vârdy Bêla:

Historical Dictionary of Hungary cimû hatalmas

mûve (811 oidaion).
*

A vacsora elfogyasztâsa utân az Arpâd Szôvetség diszjelvényeinek
âtadâsa azok részére, akik évtizedeken ât onzetlenûl mûkôdtek
emigrâciôs magyarsâgunk megmaradâsâért:
ABELOVSZKY ARPADNE
ABELOVSZKY
ÂRPÂDNÉ

KOÔS MAGDA

BEODRAY FERENCNÉ

KUR CSABA

NT. BERNHARDT BÉLA

MAGYARÔDY SZABOLCS

BERTA LÂSZLÔ

DR. MOLNÂR GYULA

BÔCSAY ZOLTÂN

NAGY KÂROLY

DÂVIDGYULA

DR. PAPP GÂBOR

ET. DEMETZKY SÂNDOR

PELLER MIKLÔS

FÉNYES MÂRIA

DR. SASVÀRI LÂSZLÔ

FRIEDRICH OTTÔNÉ

SZATHMÂRY KAMILLÔ

HORVÂTH KATALIN

SZENTKIRÂLYI ÔDÔN

JUHÂSZ FERENC

VERESS JÔZSEF

P. KISS BARNABÂS, OFM

VÔRÔSVÂRY ISTVÂNNÉ

KISS GÂBOR

A clevelandi cserkészek ,Tegôs csoportja" magyar népi tâncokat
mutatott be.

Dr. Nâdas Gyula megkôszônte a megjelenteknek a diszvacsorân
valô részvételt, majd kis szûnet utân megnyitotta a Magyar Bâlt.
A Magyar Bâlt a két lelkes ifjùsâgi bâlelnôk: Szabolcs Krisztina és
Nâdas Gyula III. rendezte.

A Magyar Bal nyitô tâncosai a kOvetkezôk voltak:
Bordas Imola

Halâcsi Béla

Dell Jenny

Halâcsi Gyula

Fâbiân Livia

Horvâth Csaba

Gulden Evi

Kroll Brian

Kroll Amanda

Kun Vince

Lâzâr Krisztina

Nâdas Jânos

Ludânyi Anikô

Nâdas Zsolt

Leary Rachel

Nelson Rob

Szabô Kati

Pâlffy Jôzsi

Szentkirâlyi Kati

Poroszlai Kâlmân

Sooky Alida

SookyÂrpâd

Tuijânyi Ildikô

Szûle Robi

A kitûnô zenét Hegedeôs Kâlmân kivâlô zenekara szolgâltatta.

A hangulatos Magyar Bâl reggel 3 ôrâig tartott.

Jobbrôl dr. Sasvàri Lâszlô nemzetkôzijogtanâcsos (Lausanne, Svàjc)
és asztallàrsasàga a Magyar Bàlon.
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Hegedeôs Kàlmân és zenekara a Magyar Bâlon. (Somogyi F. Lél)

y

A
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Professzor dr. Vàrdy Béla és felesége dr. Huszàr Agnes a Magyar Bâlon. (Somogyi Lél)

I

Tâncol a Kongresszus. (Somogyi F. Lél)

mrjix

A cserkések regôs csoportjânak tâncbemutatoja. (Somogyi F. Lél)

TÂRSASEBÉD
A szombati elôadâsokat 1998. november 29-én, délben târsasebéd
kôvette.

Ebéd alatt Pozsgay Imre (Budapest) iidvôzôlte a szépszâmù
kôzôn-séget. Elôadâsânak cime: A NATO-tagsâg elônyôs-e Magyarorszâgnak?

SZENTMISE ÉS PROTESTANS
ISTENTISZTELET

1997. november 30-ân, vasâmap délelôtt 9 ôrakor ft. Mustos

Istvàn, Sch.P. (Passaic NJ), a kûlfoldi magyar katolikusok pûspôkének
amerikai helyettese mutatott be szentmisét és mondott felemelô szentbeszédet.

A katolikus szentmisével egyidôben, ugyanakkor fôt. dr. Vitéz

Ferenc (Perth Amboy. NJj reformatas piispôk kiilôn istentiszteletet
tartott.

ISMERKEDÔ ES BUCSUEST
A XXXVII. Magyar Kongresszuson résztvettek kôziil tôbben
érkeztek a szâllodâba mâr a megnyitâs elôtti napon. Szép szâmmal
jelentek meg.

A korâbban érkezô vendégek csiltôrtokon, az amerikai Hâlaadâs

elôtti napon egyiitt vacsorâztak a szâlloda étkezôjében, majd ezt kôvetôen hangulatos, vidâm ismerkedô esten jôttek ôssze.
1997. november 30-ân nem tudott mindenki hazamenni, egyutt

maradtak s a kôzôsen elfogyasztott vacsora utân vidâm bùcsùestet
rendeztek - énekkel, zongoraszâmokkal, szavalatokkal és szôrakoztatô
kiseiôadâsokkal - s a késô éjjeli ôrâkban vettek bùcsùt egymâstôl.

vn.

Az Arpàd akadémia

XXXII. KÔZGYÛLÉSE,
EGYÉNI MÛKÔDÉSEK, ELÔADÂSOK
Az Àrpâd Akadémia XXXII. évi rendes kozgyiilésére 1997.
november 30-ân, vasâmap délelôtt kôzvetleniil a rômai katolikus
szentmise és szentbeszéd, valamint a protestâns istentisztelet utân
keriilt sor.

Az Igazgatô Tanàcs ûlése

Az Ârpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsa - az Àrpâd Akadémia
fenntartô testiiletének, a Magyar Târsasâgnak vâlasztmânyâval egyiitt
- jùnius 3-ân, szombaton tartott ûlést.

November 4-én a rendezéssel kapcsolatos megbeszélések kerultek
târgyalâsra.

Elhunyt

Dr. Âgh Lâszlô

vitéz Keviczky Kâlmân

Babos Sândor

Kovâch G. Istvân

Dr. Bognâr Rudolf

vitéz Marssô Bamabâs

Dr. Brachna Gâbor

Pelsôczy Willibald

Dr. vitéz Dezséry Andras

Stolmâr Ilona

Dudâs Lâszlô és felesége

vitéz Szarka Lajos

Nt. Elek Àron

Grôf dr. Wass Albert

Kemenes Emô

és még tôbben emigrâciônk vezetôi kôzûl.

EmIékUket kegyelettel ôrizzilk s annak percnyi felâllâssal
hôdolunk.

EGYENIMUKÔDES

Sulyok Vince, kônyvtâros, kôltô, l'rô, mùfordi'tô. Ménfô, 1932.
jùlius 7. Nos, 1962. Uhlyarik Éva, Gy. Péter Zoltàn, 1963. Anne
Cathrine, 1970,.T. Elfe, Jtk, 1952-53. Pedagôfiai Fôiskola, Budapest,
Eger,

Magyarorszâg,

1954-56

Oslôi

egyetem,

orosz,

német

tôrténelem. 1958-63. É. 1956 az egri fôisk. Mefesz vezetôségi tagja,
majd Eger vâros és Heves megye forr. tan. tagja, a Népùjsàg szerk.
1957 Jugoszlâviâba, majd Norvégiâba megy. 1964 az oslôi Egyetemi
Kônyvtâr tud. fômunkatârsa, a kôzép és kelet-eurôpai tort., a német
nyelv és irod., a Hungarica anyag szakértôje és gondozôja, emeilett
1969 az Urâl-altâji Int. magyar nyelv és irod. szeminârium vez.. 1978 a

Norvég Nagylexikon magy. tôrt.nyelvi, irod, és kult. anyagânak szerk.
A filozôfiai tud. kand. (1963), dokt. Oslo vâros irod. dija (1975), Ady
Emlékérem (1978), Bethlen Gâbor dij (1994), Pro Cultura Hungarica

(1966). F.m. Râmdôntôtt vitàg (versek, 1958), Céltalan ég alatt
(Versek, 196U, Karàcsonyi csillag (Borisz Pasztemâk kései versei,

Gômôri Gyôrggyel, 1965), Vikingek az Ûjvilâgban (Helge Ingstad
régészeti kônyve 1972), Det mlà bli lys (Petôfi versek, 1973), Dikt i
utval (Illyés versek, 1974).
Moderne ungarsk lyrikk (1975),
Becskereken (Konrâd: A làtogatô c. reg.-e, 1975), Téli levél (szerk.,
ford., (1976;, Hvisking i market (Weôres versek, 1977), Lukten fra
retterstedene (Pilinszky versek, 1978), A vàros metafizikàja (Rolf
Jacobsen versei, 1978), Med rent hjerte (Jôzsef Attila versek, 1980), A
càpàk (Jens Bjemeboe reg., 1981), Ogsà dette er Europas stemme
(Csoôri és Kânyâdi versek, 1984), Ungarns historié og kultur (1993),
Fényôrvény életunk (versek, 1997). C: Eilif Peterssens vei 7, N-1344
Haslum, Oslo, Norge. Tel: 67-53-43-41.

Bihar Andràsné (Vattay Berta) - (Argentina): 1997. feb. 8-i
levél szerint a „Fundaciôn Identidad" a „Premio Grabado Berta de

Bihar (Bihamé Berta „metszet dij"-at alapitotta). Felkérésukre az elsô
izben âtadâsra keriilt dijat az ûnnepélyes megnyitâson ât is adtam a
nyertesnek âprilis 14-én.

Mâjus 17-én interjû megjelenése a gyôri Kisalfbld ûjsâgban.
Jùlius 6-ân az olivosi Szent Istvân Kôr 40. évfordulôi ûnnepsége
keretében egyéni kiâlh'tâsom volt, amelyen l'râsbeli Dicsérô Elismerést

kaptam, amit a Magyar Kôztârsasâg nagykôvete és az Argentinai
Magyar Szôvetségek csùcsszervének elnôke is alâlrt.

Augusztus 20-ân, a Szent Istvân-heti ûnnepségek keretében 18
mûvem (9-9 festmény, illetve metszet) volt kiâlli'tva az Olivos-i Unicenter nagyârùhâz fogadô termében megtartott ûnnepségen, amelyet a
nagykôvetség patronâlt.

Mûvészi siker Argentînâban
80 éves Bihamé Vattay Berta festômûvész és metszetkészUô.
Interjùnkra elôadta, hogy Tokajban szUletett, édesapja csendôr-

tiszt volt. Ô volt az, aki mint a Honvédelmi Minisztérium Csendôrségi
osztâlyânak egyik elôadôja 1920 utân, amikor a trianoni "békeszerzô-

dés" végrehajtésaként Magyarorszâg ùn. nagy clmerének hasznâlatât ât
kellett vâltoztatni a kis cimerre (eUiagyva a Magyarorszâghoz mâr nem
tartozô teruletek cîmereit), ennek végrehajtâsât a csendôrkalapon levô
nagy cimerre nézve - elôljârôjânak tudtâval - elszabotâlta oly môdon,

hogy folyamatosan ùj hatâridôre irattâroztatta, amig a Csendôrség meg
nem szûnt. Utolsô tényleges szolgâlati beosztâsa, a kolozsvâri
csendôrkerQlet parancsnoka volt.

Édesanyja nôi âgon régi magyar nemesi csalâdbôl szârmazô, 4
nyelven beszélô orvoscsalâdbôl szârmazô leâny volt.
Rajzkészsége és a régiségek irânti vonzalma mâr az iskolâban

megnyilvânult. Ô volt az évfolyam legjobb rajzolôja. Tôbb tanfolyam
és a tanitôképzô, majd a budapesti pedagôgia szeminârium elvégzése
utân Budapesten tanftott négy és fél évig. Erdély részbeni visszatérte
utân a kolozsvâri egyetem egyik nyâri tanfolyamân vett részt. 1918-ban
féijhez ment iglôi Bihar Andrâs hadbiztos szâzadoshoz. 1944-ben
amikor a Honvédelmi Minisztériumot - ahol féije szolgâlt -, a nyugati

hatâr kôzelébe telepitették kl, s ô is oda keriilt, majd 1945. mârcius 28ân a H. M. egyik gépkocsioszlopâval kénytelen volt elhagyni Magyarorszâgot. Az oszlopot - kisebb viszontagsâg utân - Bajororszâgba
irânyitottâk. A cél elérése elôtt Griesbach/Rottalban leszâllt, hogy a

kôrhâzban megvizsgâljâk. A hatârâtlépés utâni 6. napon megszuletett
elsô gyermeke, lldikô.

Hozzâjuk az amerikai csapatok mâjus 1-én értek el s kôzôlték,

hogy ezentùl tekintsék magukat hadifoglyoknak. Augusztus 29-én
kihirdették a kôtelezô hazaszâllitâst. Miutân - anyôsa kivételével nem akartak a kommunista „paradicsomban" részesûlni, féije szept. 2-

ân kivâlt a H. M. 2/r. osztâlyânak kôtelékébôl, majd nyugatabbra
telepUltek ât, ahonnan mâr nem volt kôtelezô a hazamenetel. Miutân

szulei késôbb a Saar-vidékre kerUltek egy menekUlt tâborba, csalâdiegyesûlés cimén engedélyt kaptak, hogy oda, a francia megszâllâsi
zônâba mehessenek. Ott kaptâk az értesi'tést, hogy az elôzetesen
beadott kérésûkre, megkaptâk Argentmâba valô bevândorlâsukra az

engedélyt. Tovâbbi bonyodalmak utan, az IRO (Nemzetkôzi Menekiiltûgyi Szervezet) segitségével 1948. jùlius 4-én megérkezhettek Buenos
Airesbe.

Nem volt pénziik a 3 havi lakbér biztosi'tas lefizetésére, îgy

elfogadtâk a legelsô helyet, ahol természetbeni Iakâst kaptak. Ekkor
keriiltek Bariloche kômyékére hâz- és kertgondoknak. Szabad idejében
Uveg- és porcelânfestéssel foglalkozott, ahol iiyen mûvészi munkâval
az elsôk kôzôtt volt, akik ezt helyben és helyi moti'vumok alkalmazâsâval csinâltâk. Késôbb rajzokat, pasztell-, vi'z és olajfestményeket is
készi'tett. 1950-ben szUletett meg Buenos Airesben Gyôzô fia. Férje
elôszôr Taculban, majd Traflilban kapott âllâst, 1953-ban âtkôltôztek
szûleihez, Punta Altara (Bahla Blanka kôzelében). 1957-ben felvették
az argentin âllampolgârsâgot is anélkul, hogy a magyarrôl lemondtak
volna. Harmadik gyermeke, Attila 1956-ban sziiletett.

Mikor féije 1956-ban a San Martin vâroshoz tartozô Siemens

gyârban, mint mûszaki tisztviselô, âllâst kapott (férje eredetileg hfradô
tiszt volt), 3 hônap utân, novemberben a csalâd is Olivosba (Nagy

Buenos Aires) kôltôzôtt. 1958-ban az Âllami Jelzâlog Banktôl kapott
kôlcsôn segitségével sajât hâzat épittettek Los Polvorinesben, ahova a
kôvetkezô évben tudtak bekôltôzni.

Elsô képkiâllitâsa- rajz, szén- és olajfestmények - 1964-ben volt.
1967-ben textilfestést tanult és 1982-ig egymâs utân 3 festômûvésznél

tôkéletesftette tudâsât. 1970-tôl a spanyol nyelvû Magyar Enciklopédia
fuzeteinek az illusztrâtora. A kiadvâny 6. szâmânak két melléklete a

magyar népmûvészeti diszitô motfvumok térképszeruen elhelyezett
rajzâval Jelent meg. Ezekbôl, az egyik szlnes kivitelben a Magyar
Néprajzi Mùzeumban talâlhatô. A kiadvâny utolsô szâmât, mint
szerkesztô is, ô adta ki. 1977-ben a Magyar Segélyegylet (Chilavert,
Provincia Buenos Aires) zâszlô pâlyâzatât nyerte el. Ugyanettôl az
évtôl kezdve fa-, fém- és linoléum metszést tanult, amely utôbbi âltal

az ôslakôk motivumaibôl aikotott metszetei vâltottâk ki az argentinok
elismerését. Elhatârozta ugyanis, hogy linoléum metszeteinek moti-

vumait kizârôlag az Argentfnâban, az archeolôgiai leleteken és egyéb
helyeken talâlt ôsi mùvészet diszitôelemeit hasznâlja majd fel. Hosszù
éveken ât gyûjtôtte ezeket, de csak az 1480 elôtti idôszakbôl valôkat.

ugyanis attôl kezdve az inka befolyâs hatâsâra nemcsak az ôslakôk
ônâllô mûvészete jelentkezett a leleteken.
Ezzel akaratlanul egy ûj argentin muvészeti âgat teremtett, az Arte

Argentino Precolombino-t (Kolumbusz elôtti argentin mûvészet)
rekreâciô ùtjân.

A hârom elsô metszete 1982-ben csak 1-1 movi'vumot képezett s

mégis ezeket mâr tanâmôje tanâcsâra elkiildték a sapnyolorszàgi
(Barcelona/Cadaqués-i) kiâllitâsra, ahol nemcsak elfogadtàk, hanem
még tovâbbi 6 spanyol vârosban is bemutattâk.

Ezutân tObb moti'vumbôl âllô, de mûvészileg harmonikus ôsszeâlli'tâsokat is készi'tett, amelyeket a kôvetkezô kiâlh'tâsân - az ôt

bemutatô hôlgy rekreâciônak nevezett el. Elsô ônâliô metszet,
linôieum-metszet kiâlli'tâsât 1983-ban, a fôvârosi Kultùrpalotâban
tartotta meg. Ehliez ajânlâsként - Argentlna legnevesebb archeolôgusa
Alberto Rex Gonzalez igy irt; (magyarra forditva) Kevesen vannak
mûvészek, akik ismerik a Kolumbusz elôtti mûvészetiinket, és még
kevesebben azok, akik ihletiiket ebben a forrâsban talâltâk meg.
Hâlâsaknak kell leimûnk Bihamé asszonynak, aki az oly gazdag, de
tudomâsul nem vett forrâsbôl szûletett tervezéseit mutatja be nekunk. A

kiâlli'tâs megnyitôjân az ôt bemutatô neves magyarbaràt l'rônô, Irôi
nevén Virginia Carreno tôbbek kôzôtt ezeket mondta (magyar
forditâs); Késôbb Berta érdeklôdését a Kolumbusz elôtti, fôleg az
aguadai kuitùrâk keltették fel és mûvészi feldolgozâsât a zéro
helyzetbôl fejlesztette, gazdagitotta és aikotta meg azokbôl a

motivumokbôl, amelyeket az archeolôgusok Észak-Argentfnâban
talâltak.

A idôrendi felsorolâsban a 175 kiâllitâsbôl, amelyeken eddig részt
vett, a mâr elôbb emlftetteken kivill csak a kiemeiésre méitôkat
soroljuk fel.

1983. Az Ârpâd Akadémia (Cleveland, OH) kimagaslô értékû
alkotô tevékenységéért levelezô tagjâvâ vâlasztotta.
1984. A Morôn-i (Provincia Buenos Aires) Tôrténelmi Mûzeum-

bani kiâllitâs, ahol a megnyitâs elôtt zenekari hangverseny is volt.
A Buenos Aires-i Egyetem Exakt- és Természettudomânyi
Fakultâsai ônâllô kiâllitâs, ahol a megnyitâs utân az egyetem kultùr-

felelôse megbizta az egyetemi épQlet nagy aulâjânak motivumokkal
valô diszitésének a megtervezésével. Az elsô és elfogadott falrész
tervezete utân azonban kormânyvâltozâs tôrtént, amikor az egyetem

vezetôségét is kicseréiték és a kultûrfelelôs is lemondott mondvân:

,Xommunista egyetemen nem dolgozom". Ezutân a megrendelést is
visszavontâk.

Ugyancsak 1984-ben ismerte meg Ricardo Rojas: Silabario de la

Decoraciôn Americana (Amerikai di'szi'tômûvészet âbécés kônyve)
cîmù kônyvet, amelyben ugyanazt lâtta lei'rva mâr 70 évvel azelôtt,
mint amit ô a sajât indi'tâsâbôl mâr 4 év ôta csinâlt.
1985. A Tigre-i (Provincia Buenos Aires) vâroshâza Kulturâlis

Kôzpontjâban ônâliô kiâllitâs, ahova - mint mûemiéki épuletbe - a
turistâkat is elvezetik. A lâtogatôk kôzôtt nemcsak amerikaiak, hanem
még japânok is voltak.

A Buenos Aires-i Provincia vârosai kôzôtti képkiâllitâsokon
jutalmazottak képeinek kiâllitâsa a fôvârosban.
1987. A Reconocimiento Alapitvâny (Elismerés), amely a nôket
jutaimazza az éietiikben kifejtett kiemelkedô tevékenységéért, mert

magyar létére az Argentin Kolumbusz elôtti mûvészetre specializâlôdott, metszeteiért odaitélte az ,Alicia '87" cimet.

1991. A XXXI. Magyar Kongresszus az Àrpâd Akadémia javaslatâra bat precolumbiai metszetéért és egy selyemre festett ,JvIagyarok

Nagyasszonya" alkotâsâért arany Àrpâd-érem odaftélésével tuntette ki
(Cleveland, USA).

Az I.N.C.A.M (Instituto Cultural de Historia, Arte y Arqueologia
Americana) igazolta, hogy az argentin Kolumbusz elôtti motivumokbôl
allô rekreâciôi valôdiak és tudomânyosan dokumentàltak.

A C6rdoba-i (Provincia Côrdoba) Goethe Intézetében ônâllô

kiâllitâs, ahol konferenciât is tartott. A kiâllitâst a magyar nagykôvet is
megtekintette. A Radio Spiendid mûsorân is szerepelt.
1992. A Buenos Aires-i Postapalotâban ônâllô kiâllitâs a szakszeruen elrendezett Argentin Kolumbusz elôtti linôleum metszetek és

pasztellek képeibôl Amerika 500 éves felfedezési ilnnepségek keretében.

Az Osaka-i (Japân) kiâllitâson 10 minigrabadoval vett részt,
amelyeket mind megvettek.

„Mujer ;92" (az év mùvésznôje) a Général Sarmiento keruletben
iinnepség keretében. Két inteijù alapjân hâromszor szerepelt a két San
Migueli Tv. mûsorâban.

1994. A Reconocimiento (Elismerés) Alapitvâny érem-jelvényét
kapta. A Général Sarmiento keriilet hâzâban egyéni kiâlHtâs, amelynek

végén a Keriiieti Tanâcs „Coudadana Ilustre) (illusztris polgâmô)-jének
nyilvâm'totta. Tudomâsa szerint ô az egyetlen magyar szârmazâsù
argenti'nai mûvész, aki ilyen ci'met kapott.
KiâlHtâsok és târlatok ôsszesitése:

Argentmâban

Kûlibldôn

1965-1982: 68

(festmények, grafikâk)

1982-1995:

78

(linôleum-metszetek, pasztellek)

1982-1992:

29

osszesen

175

(ebbôl 16 egyéni kiallitas)

Dijak, elismeresek és hasonlok:

Argentinaban

1934-1995:

Braziliaban

Magyarorszagon

2

U.S.A.-ben

Mùzeumok szâma, amelyek tulajdonâban mûvei vannak: 9, ebbôl
3 kulfôldôn van (Brazllia, Japân és Magyarorszâg).
Orszâgok, ahol mûvei vannak magânkézben;
Anglia
Ausztrâlia

Kanada
Kanada
Magyarorszâg
Németorszâg

Ausztria

Peru

Brazllia

Chile

Svâjc
Uruguay

El Salvador

U.S.A.

Japân

Venezuela

Argentina

&

Fazakas Ferenc: (Mountain View, CA):

NAGYPÉNTEKI SIRATÔ
Meghalt grôfWass Albert (1908 - 1998)
Elmegyiink, elmegyunk,

Nem egyszâz, nem kétszâz:

messzi ùtra megyiink,

sok szâzéves nota.

messzi ùt poràbôl
kôpônyeget vesziink...

Talân Mohâcs ôta.

Igy daloljâk Magyarhonban

Mikor a hirt telefonon meghallottam, szemembe kônnyek futottak.
A halhatatlanok sem élnek ôrôkké - jajdult fel bennem a fâjdalom,
hiszen a trianoni nemzedék legnagyob székely-magyaija hagyott itt
ârvàn és tehetetlenûl bennûnket. Voltak és vannak a trianoni fâjdal-

munknak nagy hangadôi, mint Végvâry Reményik Sândor, DzsidaJenô

kôltôink vagy Nyirô Jôzsef, Tamâsi Àron regényfrôink és dr. Illyés
Elemér, Birô Sândor, Domokos Pâl Péter tôrténetirôk. Wass Albert

azonban mindhârom téren mûkôdôtt, s nem csak magyarul, hanem
angol nyelven is és ezâltal mâsfél évszâzad mulasztâsait igyekezett
pôtolni, hogy a kisantant és megveszekedett bértolnokai râgalmait
semlegesitse.

Wass Albert maga megirta, hogy az USA-ba érkezése utân, még az
50-es évek elején - arrôl a bizonyos New York-i vonatrôl - valaki

felkereste és meg akarta szerezni kônyveinek kizârôlagos kiadâsijogât.
Mikor Albert ezt megtagadta, az illetô megfgérte, hogy gondoskodnak
majd arrôl, hogy egyetlen kiadô sem vâllalja majd kônyveinek
kiadâsât. Ezért elsô emigrâciôs kônyveit Németorszâgban, Kanadâban
és Argentinâban nyomtattak ki. Nem sokan vagyunk mâr, akik emlékezQnk arra, hogy a két viiâghâborù kôzti idôben az Erdélyi Szépmfves
Céh milyen gyonyôrû kônyveket adottki. Wass Albert megalapitotta az
Amerikai Magyar Szépmfves Céhet (American Hungarian Literary
Guild), amely a nyomtatâst Kanadâban végeztette el. A céhnek

vâltozôan 600-t61 800 tagja volt, évi $15 tagdfjjal, igy a $10,000-nyi
évi aiap elegendô volt egy regény magyar és angol kiadâsâra, s
azonfelUl egy angol nyelvû tôrténelmi mû, az Erdély elrablâsâval
kapcsolatos tôrténelemhamisitâsok megcâfolâsâra.

Idôkôzben Wass Albert a floridai egyetemen nyelvtanâr lett.
Ebben az idôben adta ki magyar és angol nyelven talân legnagyobb

regényét, az ,^djâtok vissza a hegyeimet" az âltala alapitott Danubian
Press, Inc. (Astor Park, Florida). Ez a kiadô jelentette meg a kovetkezô
magyar tôrténelmi munkâkat, mint: Dr. J. Szemâk: „Living History of
Hungary" (1969), Wass A.: ,JDocumented Facts and Figures on Transylvania" (1977); „Origm of the Rumanians" (1977), Symposium:
„Transylvania and the Hungarian-Rumanian Problem" (1979). Albert

sajât maga gyûjtôtte és âllftotta ôssze, lâtta ei magyarâzattal a
„Transylvanian Hungarian Folkart"-ot, amely 1986-ban jelent meg.
Wass Albert kfsérletezett a „Hungarian Quarterly", majd a

„Transylvanian Quarterly" cimû negyedévi foiyôiratok kiadâsâvai, de
az elôfizetôk szâma nem biztositotta a folyamatos megjeienést. Utoisô
kfsériete 1988-ban kezdôdôtt a „Central Europe Forum" cimû folyôirat

megalapitâsâval, akkor, amikor mâr rengett a fold a Szovjet Birodalom
alatt, s Kôzép-Eurôpa felett is megjelent a szabadsâg délibâbja. Ez a

folyôirat féltucatnyi kôzép-eurôpai nemzetiség tâmogatâsâra szâmitott,
s ha a lengyelek legalâbb annyi elôfizetôt szereztek voina, mint a

magyarok, a „Forum" nem szûnt volna meg. Ezekutân Wass Albert
keseru szivvel abbahagyott minden kisérietezést és kôzszereplést, s
visszavonult Floridânak olyan helyére, amely dombos vidékével leg-

jobban emlékeztette az Erdély kôzepén elterûlô Mezôséghez, amely a
Wass csalâdnak évszâzadokon keresztûl lakhelye volt.

Wass Albert 1908. januâr 8-ân, Vâlaszûton szuletett, apja grôf
Wass Endre, anyja Bânffy llona bârônô. 1926-ban a kolozsvâri Refor-

nâtus Gimnâziumban érettségizett; 1930-ban szerezte meg kôzgazdasâgi oklevelét Debrecenben, majd Nérnetorszâgban és a pârizsi
Sorbonne-on végzett tanulmânyokat, s 1944-ben az ùjra magyarrâ vâlt
Kolozsvâri Egyetem diszdoktorrâ avatta.
Mâr a 30-as években egyre-mâsra jelentek meg irâsai, tanulmâ-

nyai, versei, novellâi és regényei, igy az évtized kôzepén mâr tagja lett
az Erdélyi Szépmives Céhnek Mint a honvédség tagja keriilt ki
Németorszâgba, ahol fizikai munkâsként dolgozott 6 évig s 1951-ben

keriilt négy fiâval Amerikâba. Mâr 1945-ben jelennek meg ùjbôl
versei: „Hontalansâg Hitvallâsa", „Nagypénteki Siratô", „Ùzenet
Haza", ,A Lâthatatlan Lobogô".

Regényei mâr csak Amerikâban kerûltek kiadâsra, de az ,Adjâtok
vissza a hegyeimet" sikolya megrâzta az ôt vilâgrészen szétszôrt

magyarsâgot. Albert kedvenc irâsa a két kôtetes „Kard és Kasza" cimû
tôrténelmi kulcsregénye volt, amely Erdély tôrténelmét mondja el hite-

lesen és szînesen, hogy a karddal szerzett foldre, a kaszâval hogyan
teremtôdôtt meg az otthon is.
Albert 1938-ban a Baumgarten, 1942-ben a Klebesberg és 1944-

ben a Zrmyi irodalmi dîjakat nyerte el. 1938-ban az Erdélyi Helicon,
1939-ben az Erdélyi Irodalmi Târsasâg és a Kisfaludy Târsasâg, s
végûl 1944-ben a Magyar Tudomânyos Akadémia is tagjâvâ vâlasztotta. Nem csoda, hogy a Gôncz-féle - nem a magyar nép âltal
megvâlasztott - ùj epigonok kegyét nem kereste. Talân ez volt az oka,
hogy a washingtoni magyar kôvetség âltal 1992. mârcius 15-én kiadott

Amerikai Magyar Intézmények gyujteményében sem a Danubian Press,
sem

Wass

Albert

neve

nincs

benne.

A

românok

tôbb

izben

prôbâlkoztak Wass Albertet befeketiteni az amerikai kormâny elôtt és
hâborùs bûnôsként tôbbszôr kérték kiadâsât. Ezek a kisérletek ugyan
megkeseritették az életét, de hâl Istennek, nem vezettek eredménjre.
52 éves emigrâciôja alatt, csak a Zolcsâk Istvân âltal kezdeménye-

zett Erdélyi Vilâgszôvetség târselnôkségét fogadta el és mint az
Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetségének (AMOSz) tiszteletbeli
târselnôke, az utôbbi években bôlcs tanâcsaival hozzâjârult ahhoz,
hogy a vâlsâgokat âtvészeljûk. Ezért ez a két egyesûlet a sajât halottjânak tekinti ezt a hazâjât mindenek fôlé helyezô nagy magyart.
Albert! - mint kortârsad - elmondom mindazt, amit emlékeim
elôtârtak vagy ôsszegyûjtôtt adatokként rendelkezésemre âlltak, s most

bùcsùzom, mert te hamarabb kaptad meg az égi behivôt. Mâr én is
feladtam a reményt, hogy otthon akâcvirâg hulljon a sirunkra, mert
nagyon szomorù, hogy Erdélyben még mindig pusztul a magyars azok,
akiknek ezt szôvâ kellene tetmiôk, hallgatnak a legkitartôbban. De ezt
te jobban tudod, s lâtod onnan fentrôl s én Ruttkay Arnold egyik
versének befejezô részével mondok bùcsùt.

Ûzenj a korhadô Krisztus-kereszteknek,
Erdélyunkben a kéklô hegyeknek,

Ûzenj a kisemmizett, néma embereknek,
Kik sorsukat kôimytelenûl siijâk,

És daledezô fatomyok kôzôtt kell tûmiuk,
Hogy az Isten nevét kisbetûvei l'rjâk...
Eimùltak az évek, emberek mentek, korok tûnnek,
A gonoszsâg szédûl dâridôt tâncolt kôriilted,
De uzend most nekik fôidtôl a magas égig,

Te hittél s hû maradtâl végig, a koporsô fedélig.

dr. Bakô Elemér Washington):

MAGYAR HUSZÂR FEJSZOBRA
A CENTENNÀRIUMÀT UNNEPLÔ WASHINGTONI
KONGRESSZUSIKÔNYVTÂR ÈPÛLETÉN
A zseniâlis, „soknyelvû"
Antalfai Sôlyom Lajos Kâroly
regényes élete
1836-1913

Dr. Bakô Elemér akadémiai tag, a Kongresszusi Kônyvtâr nyitg.

szakkônyvtàrosa centennâriumi elôadâsa az Àrpâd Akadémia XXXII. évi
rendes kôzgyûlésén, 1997. november 30-àn. Cleveland, Ohio, Àrpâd Akadémia.
1997. p. illus.

Ez az anyag megjelenik, mint kiilônlenyomat.

Nagyon ôrûlôk, hogy végre, kôzel félévszâzados amerikai munkâssâgom utân magyar hallgatôsâg elôtt és éppen annak a tôrténelmi
épûletnek, a washingtoni Kongresszusi Kônyvtâr lijabban „Jefferson
Building"-nek elnevezett fôépUletének a centennâriuma alkalmâbôl
ismertethetem Amerika legnagyobb magyar kônyvtérosânak, Sôlyom
Lajos Kârolynak életpâlyâjât. Eimek a nagy embemek a szoborfeje mâr
tôbb, mint 100 éve ott van aimak a hires épiiletnek a falân, amelyet

megépitése ôta a vilâg legszebb kônyvtân épûletének tartanak. Azt az
épûletet 1897-ben nyitottâk meg, és az idei centermâriuma bizonyos
fokig Sôlyom Lajos Kârolyé is, kiilônôsen, ha figyelembe vesszûk,
hogy ô 1868-ban kezdett az orszâg elsô kônyvtârâban és 1898-ban
tôltôtte be ott a 30. szolgâlati évét, majd tovâbb szolgâlt még tizenôt

évig, két hônappal 1913. âprilis 29-én bekôvetkezett halâlâig.
Sôlyom, mikôzben évekig ellâtta a kônyvtâr harmadik legmagasabb poziciôjâval, az un. Catalog Division fônôkségével kapcsolatos
teendôket is (amelyet az egyik „helyettes fôkônyvtârossâgnak" is
tekintettek), 31 nyelven katalogizâlta az akkor ismert vilâgkultiira
kiadvânyainak nagy részét. Negyvenôt évig tartô kônyvtân szolgâlata
alatt a Kongresszusi Kônyvtâr kônyvâllomânya 200 ezerrôl 2 milliôra
nôvekedett, nem szâmitva a sok térképet, zenemûvet stb, amelynek a
katalogizâlâsa isjôrészt az ô feladata volt.
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Sôlyotn Lajos Kâroly munka kôzben, hâza verandâjân,fezzel a fején. Valôszinûleg egy
lôrôk diplomata barâtja kèszitettea képet az 1890-es évekelején.

Nem lehet tehât csodâlkoznunk azon, hogy ennek a nagy
embemek a szoborfeje oda keriilt az ùj kônyvtâri épiilet falâra, bar
kissé keriilô ùton. Amikor elhatâroztâk, hogy az ûj épQlet hârom

oldalân az utcâra nézô ablakok alâ a vilâg akkor mâr ismert 33 népfajânak a ,dcépviseletében" 33 ùn. ethnie head-et helyeznek majd el, a
Sôlyomét vâlaszottâk a magyar faj képviselôjének. Talân hatott az is
ebben a dôntésben, hogy az épulet megnyitâsa elôtti 1896. évben
ûnnepelte Magyarorszâg a sajât âllami fennâllâsânak az 1000-ik évét,
millenniumât, amelyet sokan kulfôldôn is nagy figyelemmel kisértek.

Ktilônôsen itt, az Egyesiilt Àllamokban, ahol évtizedekkel azelôtt két
nagyhatalom, az osztrâk és az orosz birodalmak âltal letiport Magyar
orszâg képviselôjének, Kossuth Lajosnak tôbb, mint 300 beszédét
hallgatta nagy lelkesedéssel az orszâg keleti felének a lakossâga.

Sôlyom Lajos Kâroly volt az egyetlen kônyvtâri tisztviselô, aki
ebben a kitiintetésben részesûlt, amiben senki mâs abban a nagy
kônyvtârban, még az épittetô fôkônyvtâros sem. De a nevét nem
lehetett a szoborfej alâ tenni, nem engedte a kor etikâja. A kônyvtâr
tôrténetérôl irt kiadvânyokban tehât ez a szoborfej ùgy szerepel, mint a
magyar faj képviselôje vagy egyszerûen magyar.

Sôlyom Lajos Kâroly dunântuli protestâns csalâdbôl szârmazott.

Miutân nagyapjât osztrâk âllami tisztviselôként Galfciâba helyezték és
apja is ott helyezkedett el, ô a kelet-galiciai Pienkovcé-ben szUletett
1836. âprilis 25-én. Anyja, a debreceni szUletésû, majd Galfciâban
szolgâlô katonaorvosnak, Huszti Riskô Sâmuelnek az 1815-ben
Galfciâban szûletett lânya, Vincentia Franciska volt. A Sôlyom csalâd
nemesi elôneve Antalfai, a ma Szentantalfa néven ismert Veszprém
megyei, a Balatontôl nyugatra fekvô kôzségbôl szârmaztatja ôket.
Megmaradt katonai elbocsâtô levele „protestantisch"-ként jelzi a
vallâsât. Amikor feleségemmel és sôgorommal mùlt mâjusban meglâtogattuk Szentantalfât, a temetôben legalâbb egy tucatnyi, szépen

gondozott sir keresztje viselte a Sôlyom nevet, utalva a halottak
evangélikus (lutherânus) vallâsâra is. A faluban van egy reformâtus
templom is, de fogyô lélekszâmmal. Erre mutât a templom kissé elhanyagolt kulseje és az, hogy âllandôan alkalmazott lelkésze nincs,
csak egy havonta beszolgâlô lelkésze az egyik szomszéd falubôl. Az
egyhâzi anyakônyvek âttekintését rôvid lâtogatâsunk nem tette
lehetôvé.

Amikor Sôlyom Amerikâban szûletett fia, Mr. Herbert L. (Louis)
Sôlyom 1938-ban szârmazâs igazolâst kért a budapesti Orszâgos

Levéltârtôl, onnan azt a vâlaszt kapta, hogy a Gali'ciâba kikeriilt ôsnek,
Antalfai Sôlyom Kârolynak, a mi Sôlyom Lajos Kârolyunk nagyapjânak a csalâdja Gyôr vârosâban élt.

Tudjuk azt is, hogy Sôlyom Lajos Kârolynak voltak lânytestvérei
is, akikkel még Amerikâbôl is levelezett, de mâr lengyelûl. Az egyik
testvér, féijezett Széchyné, csalâdjâval egyiitt ott élt Galfciâban.

Énmagam ùgy kerultem ôssze a csalâddal, hogy miutén dr. Kardos
Béla barâtom, a Kongresszusi Kônyvtâr akkori magyar szakértôje,
1951 augusztusâban tôrtént bevândorlâsunk utân elvitt megmutami a
kônyvâr magyar gyiijteményét, megemlltette, hogy volt ott egy Sôlyom

Lajos Kâroly nevû, sok nyelven katalogizâlô magyar kônyvtâros is.
Ezutân Vasvâry Ôdôn reformâtus lelkésszel ismerkedtem meg, aki
megajândékozott Lincoln magyar hôsei clmû, 1939-ben megjelent,
kétnyelvû kônyvével, amely Roosevelt elnôk tetszését és gratulâlô
levelét is elnyerte. Vasvâry megmutatta kônyvében a Sôlyomrôl frt
részt, amit tovâbbi kutatâsom alapjâul hasznâlhattam. Ugyanekkor
felhivta râm a hires kônyvtâros menyének a figyelmét, Mrs. Herbert L.
(Louis) Sôlyomnak is, aki hamarosan elvitt a Sôlyom-leszârmazotak
„fészkébe", a ma mâr Washingtonnal ôsszeépQlt Bethesda nevû vârosrészbe. A Sôlyom Lajos Kâroly âltal vâsârolt 12 holdon (amelybôl
ekkorra mâr csak 8 és Vz hold maradt) hârom hâzban laktak a nagy

kônyvtâros leszârmazottai, kôrulvéve gyônyôrû zôld fâkkal, bokrokkal.
Ezt a csalâdi telepet Sôlyom a nemzetség eredetének a helye utân
Antalfânak nevezte el, és a fâk, bokrok, sot a virâgok kôzt is voltak
olyanok, amelyeket Magyarorszâgrôl, sot egyenesen Szentantalfârôl
hozatott. Ilyen, hazulrôl hozott virâgok magvaibôl nôttek késôbb azok
a virâgok is, amelyek lâtogatâsomkor éppen beboritottâk a csalâdi hâz
kôzelében domborodô csalâdi sirokat, amelyek kôzt egynek az igen
egyszerû, nehézkes sirkôvén ott van az amerikaias és ugyanakkor
magyaros névfelirat: Louis Charles Sôlyom De Antalfa.

Mâr évek ôta ismertûk egymâst az idôs hôlggyel, mikôzben 1955ben én magam is a Kongresszusi Kônyvtâr tisztviselôje lettem. Az ôreg
Mrs. Sôlyom meg-meglâtogatott a kônyvtârban is, és kôzben sokat
elmondott az egész csalâdrôl.

Egyik alkalommal, amikor kocsijât valamelyik szomszéd utcâban
hagyta, s gyalog jôtt a kônyvtâr felé, eléje mentem, hogy kôimyebben

megtalâlja a hivatali szobâmat. Éppen a kônyvtâr délnyugati sarkânâl

jôttilnk el, amikor Mrs. Sôlyom megâllt, és felmutatott az elsô
szoborfejre:

,Az pedig ott az én apôsom feje". - Azutân elmondta a szoborfej
tôrténetét, majd megfogadtatta velem, hogy ezt soha senkinek el nem
mondom, ami'g kônyvet nem irok az apôsârôl.

Megfogadtam, meg is tartottam, egészen a mostani idôkig, amikor
mâr hazajârva, Magyarorszâgon elôkészi'tettem a Sôlyom-kônyv
megi'râsât és kiadâsât. De errôl majd késôbb.

Most azonban hadd mondjam el Sôlyom Lajos Kâroly élettôrténetének azokat a részeit, amelyeket a menyétôl hallottam, itt-ott
kiegészi'tve néhâny mâs forrâsbôl eredô adattal is.
Sôlyom korai, 1852-ben, tehât 16 éves korâban kezdôdô katonâs-

kodâsa egy szép, eredményes diâkéletet szaki'tott félbe, amely alatt a
Jârâsi

székhelyen,

Zbaraj

(Zbarazs)-ban

levô,

Szent

Bemâtrôl

elnevezett rômai katolikus lyceumba jârt. Elsôsorban a nyelvek terén
mutatott szép elôrehaladâst. A hivatalos âllamnyelv a német volt, aztân

jôttek a tôbbiek: a latin, a klasszikus gôrôg, francia és olasz, meg az
otthon elsajâtitott magyar. A vâros és kômyéke, kôzel lévén az orosz

hatâr, tele volt mindenféle - vegyes szârmazâsù - katonasâggal, akiktôl
és a kômyék lakossâgâtôl a kônnyû felfogâsù és kitûnô nyelvérzékû fiù
eltanulta majdnem az ôsszes szlâv nyelvet: a lengyelt, az ukrânt, oroszt,
szerbet, horvâtot és szlovént. Kôzben megtanult hegedûlni és
magânùton festeni is.

Ezt a szép tanulmânyi fejlôdést szakitotta félbe 1852-ben egy
kôrmyen végzetessé vâlhatô esemény. Tudnivalô, hogy az 1848/49. évi
szabadsâgharc felkavarta és âtforrôsitotta a hangulatot az osztrâk
birodalom egész kôzszolgâlatâban, a katonâkban és a civilekben

egyarânt. Kùlônôsen az osztrâkok és egyes szlâvok sértegették,
gyalâztâk a ,/ebellis" magyarokat. A fiatal Sôlyom fm is ôsszeûtkôzôtt

egy ilyen gyalâzkodô osztrâk tisztviselôvel, és amikor tettlegességre is
sor kerUlt, azerôs fiatalember eltôrte az osztrâk néhâny bordâjât.
A helyzet fenyegetô volt; ha az ugy bfrôsâg elé kerUl, kônnyen
tôbbéves bôrtônbùntetés lehetett voina a dolog vége. De a kôzelben
âllomâsozô magyar huszârezred, az eredetileg I. Jâszkun ônkéntes

huszârezred néven ismert egység magyar parancsnoka meghallotta a
Sôlyom fiù esetét, felajânlotta neki, hogy csak lépjen be az ô ezredébe,

akkor semmiféle polgâri hatôsâg nem nyùlhat hozzâ. (Megjegyzendô,

hogy - ekkor a szabadsâgharc utâni években - az ezrednek volt egy
,diivataIosabb", nem magyar neve is, amelynek a betoldâsâval az ezred
teljes neve igy hangzott: Kaiserlich- und Kônigliches Fûrst Friedrich zu
Liechtenstein - Jazigen und Kumanen l.s (Erstes) Freiwilliges
Huszaren Regiment. (A Liechtensteinek ugyanis nagy méneseket
neveltek morvaorszâgi birtokaikon, amelyekbôl gyakran feltôltôtték a
csâszâr lovasezredeinek a meg-megcsappant lôâllomânyât, cserében a
megtisztelô „ezredtulajdonosi" cimért.)

A fiatal Sôlyom Lajos Kâroly természetesen ôrômmel elfogadta a
magyar huszârezred ajâniatât. Hogy azutan a katonasâgnâl a lâtszat
kedvéért indult-e ellene valami eljârâs, arrôl az ô amerikai menye nem
tudott.

A katonasâgnâl azonban egészen ûj vilâg vârt az intelligens fiùra.
Rendszeres kozépiskolai tanulâsa éppen a befejezés elôtt félbeszakadt.
Ô azonban csalâdja eszményképét, Kossuth Lajost vette kôvetendô

példâul - aki a bortônben a Bibliâbôl és Shakespeare mûveibôl tanulta
meg a kulturâlt irodalmi angol nyelvet -, beszerezte a mâr korâbban
tanult nyelvek szôtârait és nyelvtanait, hogy amit megtanult, el ne
felejtse, hanem minden nyelvtudâsât elmélyitve, gyarapitsa. Eszében
tartogatta korân elhalt apja tanftâsât is: .J^iam, a nyelvek gyakorlâsât
soha abba ne hagyd. Ahâny nyelvet tudsz, annyi embert érsz!"

Ebben az ônnevelésben, a tankônyvek, szôtârak beszerzésében
egész csalâdja, fôleg anyja és nagyanyja, de nôvérei is, âllandôan
segitségére voltak.

De ezek mellett komoly neveléssel szolgâlt neki maga az élet. A
katonasâg soraiban nagy szâmmal voltak - fôleg a kômyékbeli szlâv
lakossâg fiai - lengyelek, ukrânok és kisoroszok, akiket mi ruszinoknak neveziink, de ugyancsak a tâvolabb élô szlâvok, csehek, tôtok,

szerbek, horvâtok, szlovének is. A kivâlô eszû magyar fiù ezekkel is
beszélgetve, elsajâtitotta még az ô nyelveiket is. Néhâny év mùlva mâr
egy tucatnyi nyelvben volt otthon, irâsban és szôban is.

Amikor ezredét elôszôr a politikailag nyugtalankodô Csehorszâgba, majd Olaszorszâgba helyezték, ott sor kerult harcokra is az

egyes olasz âllamok elszakitâsâra paîtra szâllô finnciâk és a velùk

szôvetkezett Habsburg-ellenes olaszok csapatai ellen. Az osztrâk
oldalon harcolô magyarokat elôzônlôtték az olasz szabadsâghôs,

Garibaldi oldalân szervezkedô Magyar Légiô rôplapjai. Erre szigorù
parancsban megtiltottâk a rôplapok olvasâsât, még a birtoklâsât is.

Amikor Sôlyom ,4câplâr" holmijai kôzt megtalâltak tôbb ilyent,
lefokoztâk kôzlegénnyé. Majd amikor mâsodszor is ugyanabba a
„bûnbe" esett, kitették a hadseregbôl.

Sôlyomnak - bar elbocsâtô levele szerint, amely a hivatalos
menetlevele is volt - eredeti, galici'ai illetôségû helyére kellett voina
visszatémie, mâr elege lett a 8 évig, 4 hônapig és 12 napig tartô osztrâk
katonâskodâsbôl és megprôbâlt a Sziclliâban szervezkedô garibald-

istâkhoz eljutni. Ebben nem volt szerencséje, mert késôn ért oda
hozzéjuk; az olasz felkelôk ekkor mâr Nâpoly és Gaeta birtokâban
voltak és akkor éppen nem vettek fel ùjabb jelentkezôket.
Abban a reményben, hogy sok nyelvtudâsa birtokâban talân

Kossuth Lajos elfogadnâ ôt levelezô titkâmak, elment Angliâba; de ez
sem sikekriilt neki, mert Kossuth éppen akkor utazott el az eurôpai
kontinensre, hogy a magyar emigrâciô ottani vezéreivel megtârgyalja

ggyegységes terv ûgyéta haza felszabaditàsàra.
Sôlyom szâmâra nem maradt mâs hâtra, mint Amerika. Egy angol
hajôn munkât vâllalva érkezett meg New Yorkba 1861 jûniusâban.
Itteni tartôzkodâsânak elsô hônapjaiban egy gazdag, idôs hâzaspâmâl
kertész volt; ùj bevândorlôkat oktatô nyelvtanâr, banktisztviselô és esti
ôrâiban kônyvârùs is egy antikvârius ûzletben.

A amerikai polgârhâborù sodra azonban ôt is magâval ragadta és
oktôber 7-én mâr beâllt a frissen szervezett 31. New.York-i ônkéntes

gyalogezredbe. Rôgtôn killdték ôket a déliek ellen, és Sôlyom
hamarosan nagy hasznât vette eurôpai katonai tapasztalatainak. Ezt
felettesei is rôvid idô alatt észrevették, mert két év utân, amikor

ezredével egyiitt befejezte katonai szolgâlatât, fôhadnagyként szerelt le.
Kôzben azonban 11 utkôzetben vett részt, fôleg a vâros,
Washington védelmében, Virginia és Maryland âllamokban. Utolsô
ûtkôzete Fredericksburg kôzelében volt, amelyben megsebesûlve 1863.

mâjus 4-én a 9. alabamai gyalogezred fogsâgâba kerUlt. Ebbôl azonban
sikeriiltmegszôknie, ùgy, hogy âtùszta a Rappahannock folyôt.

Ekkor azonban ismét kôzbeszôlt a sors. A Sôlyom csalâd tagjai —
még mint valami tôrténelmi érdekességet —ma is emlegetik a nagyapa
megismerkedését egy Georgetown-i lânnyal, Sarah Jane Good-dal, akit
azutân hârom évvel késôbb, 1866. augusztus 21-én feleségill is vett. A
sebesult Sôlyom fôhadnagyot ugyanis lovasszekéren szâllitottâk be
Georgetown-on keresztul Washingtonba, és a magyar tiszt igy lâtta

meg az ablakban az amerikai lânyt. Habozâs nélkul leszâllt a szekérrôl,
bernent a hâzba és bemutatkozott. Ebbôl a talâlkozâsbôl alakult ki

egész késôbbi élete. A fiatal pâr elôbb még visszakeriilt New Yorkba,
ahol Sôlyom ismét mint banktisztviselô talâlt munkât. Ugyancsak
csalâdi hagyomâny szerint, amikor a polgârhâborù utàn a New York-i
Dime Savings Bank olyan tisztviselôt keresett, aki tôbb eurôpai
nyelven beszél. Sôlyom az âllâsért folyamodô levelében minden
mondatot mâs-mâs nyelven irt. Meg is kapta az âllâst.

Hogy azonban jôvedelmét nôvelje, Sôlyom esténként folytatta
korâbbi kônyvârùsi mûkôdését is. Ebben a foglalkozâsban sikerult
megismerkednie Ainsworth Rand Spofforddal, a washingtoni Kongresszusi Kônyvtâr fôkônyvtârosâval, aki meglehetôsen gyakran jârt
New Yorkba, személyesen kutatva értékes, régi kônyvek utân. Ez a
kapcsolat olyan kedvezôen alakult, hogy az Alaszka megvâsârlâsakor
amerikai tulajdonba kerult orosz kônyvek âtvétele utân szervezett, mâr
emlitett szlâv kônyvtârosi âllâsra 1868 âprilisâval kezdôdôen Spofford
Sôlyom Lajos Kârolyt alkalmazta.

Sôlyom sokoldalù nyelvtehetségét, amelyet ô âllandô tanulâssal
tovâbb is fejlesztett, és aminek legelsô kônyvtâri alkalmazâsât is
kôszônhette, 32 esztendôvel késôbb Spofford utôda, a nagyhirû Herbert
Putnam igy jellemzi sajâtkezûleg l'rt naplôjâban:
„Can converse in Bohemian, English, French, German, Hungarian, Italian, Polish, Ruthenian, Spanish, Slovak and Turkish. For
cataloging purposes knowledge in addition of Arabie, Armenian,

Bulgarian, Chinese, Croatian, Danish, Dutch, Latin, Persian and
Portuguese."

Nem csoda tehât, hogy Sôlyom valôsâggal nélkulôzhetetlen
oszlopâvâ vâlt a hatalmasan fejlôdô kônyvtâr egyre nôvekvô szervezetének. Amint emlitettem, az ô szolgâlati ideje alatt tôbb, mint tizszeresére nôvekedett a kônyvtâr âllomânya, amely kb. 200,000 kôtetre
tehetô Sôlyom szolgâlatâba lépésének idején, viszont 1913-ban Sôlyom
halâlakor mâr tôbb, mint kétmilliô kôtetet szâmlâlt. Ugyancsak ez alatt
a 4 és V^ évtized alatt telepûlt ât a kônyvtâr gyûjteménye a Capitol
egyre szûkebbé vâlô helyiségeibôl az ùj, impozâns méretu és mûvészi
tervezésû épiiletbe.
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Nagyméretû, kéziratoskatalôgus-lapokkinai, orosz és angoi nyelvûkiadvànyokrôl
(kicsinyitve). Sôlyom iràsa.

Sôlyom életében teremtôdôtt meg a kônyvtâr sajât, modem,
tudomânyos kônyvosztâlyozô rendszere, és amikor a szâzadfordulôn
erre âttértek, megkezdték a régi, kézzel l'rt, nagyméretu kônyvlapok
helyett a Kongresszusi Kônyvtâr kôzismert nyomtatott katalôguskârtyâinak elôâiii'tâsât is. Természetesen az ùj, nyomtatott cédulakataiôgus aiapvetô âilomânyât Sôlyomnak és az ô kora kônyvtârosainak a kézzel irt katalôguslapjai alkottâk. Sôlyom élete tehât
valôban ùgy alakult, hogy rajta és munkâjân keresztUl is jelentôs

mértékben gyarapodtak az Egyesûlt Âllamok és a vilâg kultùrâjânak
alapintézményei kôzé tartozô hatalmas kônyvtâr gyûjteményei.

Ennek a vâltozatos, gazdag életû magyamak kiilônôsen négy
teriileten maradtak kitôrôlhetetlen nyomai. Ô volt az, aki szâmos mâs
gyûjtemény mellett - amelyeknek az alapjait ô rakta le a kônyvtârban kulônôsen fontos katalogizâlô, gyûjteményalapitô és szervezô munkât
végzett a kônyvtâr magyar, tôrôk és kinai âllomânyâval kapcsolatban,
nem feledkezve meg a szlâv nyelvû kiadvânyokrôl sem.

Az 1800-ban alapitott Kongresszusi Kônyvtâmak a magyar kultùra
és tôrténelem irânti érdeklôdése viszonylag igen korai keletû. Lucy
Salamanca, a hatalmas intézmény egyik tôrténetirôja, aki személyesen
ismerte Sôlyom Lajos Kârolyt, ,J'ortress of Freedom; the Story of the
Library of Congress" cimû, Philadelphiâban 1942-ben megjelent
kônyve 183. lapjân iija:

amikor 1848 sikertelenségre itélt forradalmai végigsepertek
Eurôpân, kérést intéztek a Kongresszusi Kônyvtârhoz, hogy szerezzen
be rôgtôn minden valamit érô kiadvânyt, amely Magyarorszâg és
Németorszâg ùjabbkori tôrténetére, jelenlegi viszonyaira és lehetôségeire vonatkozik".

Bâr a tovâbbiakban a magyar szabadsâgharc elbukâsa és
Magyarorszâg osztrâk katonai megszâllâsa majdnem kizârta annak a
lehetôségét, hogy a megszâllt orszâg bârmiféle kapcsolatot is
fenntarthasson nyugat-eurôpai és amerikai intézményekkel, az 1867.
évi kiegyezés utân fokozatosan mégis csak kialakultak bizonyos
ôsszekôttetések egyes amerikai és magyarorszâgi intézmények és
hivatalok kôzôtt. Igy pl. a magyar kormâny is hozzâjâmlt ahhoz a
mintegy 7,000 kôtetre menô gyûjteményhez, amelyet a Kongresszusi
Kônyvtâr, a Smithsonian Intézet és az amerikai kuliigyminisztérium
egy kôzôsen megbizott beszerzôje vâlogatott ôssze 14 eurôpai kormâny
kôzremûkôdésével. A lassan nôvekvô magyar gyûjteményt a

fôkônyvtâros 1901. évi jelentése 220 kôtetre rugô egység részeként
emli'ti, amelybe viszont abban az idôben még Tirol és Bohémia
(Csehorszâg) anyaga is beletartozott. Sokkal jelentôsebb volt azonban
egy, mintegy 700 mûbôl allô, vâlogatott magyar tôrténelmi, alkotmânyés jogtOrténeti gyûjtemény, amely hivatalos magyar ajândékként 1909ben a Kongresszusi Kônyvtâr birtokâba jutott. (Mindezek azonban
kevés kivétellel magyar nyelvû kiadvânyok voltak, amelyeket, mivel
Washingtonban akkoriban alig akadt néhâny magyar, nem sok
eredménnyel tudtak hasznosi'tani az elsô vilâghâborù elôtt, mâr csak
azért sem, mert a Washington! osztrâk-magyar kôvetségen sokâig nem
volt magyar.)
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Gôrôg, magyarfinti, s francia katalôgus-lapok (kicsinyitve).
Lâsd Sôlyom vâltozatos iràsmôdjât és S betûjét.
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Ez a mintegy ezer kôtetes kis magyar kônyvtâr volt tehât Sôlyom
magyar vonatkozâsù mûkôdésének és gondoskodâsânak a târgya.
Ahogy Félix Neumarm, Sôlyom egyik kartârsa îija 1913-ban, Sôlyom
halâla alkalmâbôl, a mâr hetvenhét éves ôreg kônyvtâros ezeknek a
kônyveknek a katalogizâlâsâval tôltôtte élete utolsô éveinek a jôrészét.
Még ma is megvannak a kônyvtâr birtokâban azok a régi, nagyméretû
katalôguslapok, amelyeket Sôlyom sajâtkezûleg l'rt; legtôbbjén egy-egy
fmom lenduletu S betû jelzi készi'tôjének a nevét.

A torôk nyelv irânti érdeklôdését Sôlyom abbôl a meggyôzôdésbôl
alaki'totta ki, hogy a tôrôk a magyamak legkôzvetlenebb nyelvrokona.
Washingtonhoz kôzel levô otthonâban Sôlyom szâmos alkalommal
lâtta vendégiil a tôrôk kôvetség tagjait. A csalâdi hagyomâny szerint,
meg a fentmaradt fényképek tanùsâga szerint is sokszor az egész
hétvégét tôrôk vendégeivel saikkozva, pipâzgatva, anekdotâzva tôltôtte;
kôzben fôzték az erôs tôrôk kâvét. J6I megtanulta a tôrôk nyelvet is és
szâzâval katalogizâlta a kônyvtâr tôrôk, perzsa és arab kônyveit. Hogy
mennyire megbecsûlték amerikai barâtai és feljebbvalôi Sôlyom
ezirânyû munkâssâgât, kivilâglik abbôl az ajânlô levélbôl, amelyet

William M. Rockhill, az Egyesûlt Âllamok kulûgyi âllamtitkâra (maga
is elismert orientalista) irt az Egyesûlt Âllamok konstantinâpolyi
kôvetéhez, Alexander W. Terrell-hez, abbôl az alkalombôl, hogy
Sôlyom, a tôrôk nyelv gyakorlâsa és bizonyos helyi tanulmânyok
céljâbôl 60 éves korâban Konstantinâpolyba utazott.
Az 1896. mârcius 12-én kelt levélben Rockhill âllamtitkâr azt iija,
hogy „S61yom Lajos ùr a Kongresszusi Kônyvtâr hârom alkônyvtârosa
kôzûl az egyik és rendkivûl tekintélynek ôrvendô orientalista tudôs.
Sôlyom ùr még ebben az évben meg akaija lâtogatni néhâny hêtre
Konstantinâpolyt, hogy az oszmân-tôrôk nyelvbeli tudâsât fokozza, és
én (Rockhill) a magam személye irânti szivességnek tekinteném, ha On
lehetôvé tenné szâmâra, hogy meglâtogathassa a szultân kônyvtârât és
mâs olyan helyeket, amelyek kulônben nem hozzâférhetôk az utazô

kôzônség szâmâra,

hogy nyomtatott vagy kéziratos mûveket

tanulmânyozhasson..."

Nem csoda, hogy Sôlyom munkâssâgât a tôrôk kormâny is megbecsûlte és a megbecsûlés jeleként 1899. november 23-i keltezéssel II.
Abdul-Hamid szultân kituntetésben is részesitette. Sôlyom ezt a
kituntetést, amely az adomânyozô diszes okirattal egyutt ma is megvan

a csalâd birtokâban, ùgy kapta, mint az elsô amerikai kônyvtâros, aki
tôrôk nyelvû anyagot katalogizâlt és rendszerezett.

Az Abdul-Majid szultân âltal Sôlyomnak adomânyozott ,>Iajid"
lovagrend 15 ésl/2 x 22 inch méretû hivatalos okirata a rendkiviil
di'szes Divani l'râsmôdban készUlt, arannya! van festve és négy részbôl
âll: a csâszâri monogrambôl, vagy tughra-bôl, amely a szultân nevét és
cîmét tartalmazza di'szes formâban, és amelyet a birodalom hivatalos

pecsétjeként hasznâltak; egy diszes ékitmény van jobbrôl balra, és
alatta diszes frâs a baloldalon; aztân a szoveg fô része; és a cikomyâs
ékitmény a balkéz felôli sarokban.

Az okirat lefordftâsâra és a hozzâ tartozô megjegyzések megfogalmazâsâra felkértem dr. Mehmed A. Simsart, a U.S. Information
Agency Nemzetkôzi Filmszolgâlata Kôzel-keleti és Dél-âzsiai Alosztâlyânak a fônOkét, a Cleveland Muséum of Art kutatô tagjât
(Research Fellow). Az ô angol fordltâsa alapjân a magyar vâltozat a
kôvetkezô:

„A Gyôzedelmes 'Abd al-Hamid Khân, a Hôdltô 'Abd-al-Majid
Fennkôlt, Magasztos, Nagyrabecsûlt, Birodalmi Parancs és

Vilâghôdltô Csâszâr Illusztris Névjele - isteni elrendelésnél fogva
gyôzedelmes - a kôvetkezô:

Mivel Sôlyom tir, a Washington! Kongresszusi Kônyvtâr Helyettes
Kônyvtârosa az én Csâszâri Birodalmam jôakarôi kôzé tartozott, és
kiérdemelte az én kirâlyi kegyemet, kitUntettUk ôt, csâszâri rendele-

temnek megfelelôen, a Majidi Rend negyedik fokozatâval; ennek
megerôsltésére e csâszâri okiratot kiadtuk. Kelt Konstantinâpoly

fôvârosâban, A.H.1317, Rajab hônapjânak nyolcadik napjân (Kr.u.
1899. november 23-ân).

Ezen a ponton érdekes és fontos tisztâzni még azt a kérdést is,

hogy honnan keriilt a Kongresszusi Kônyvtâr épuletén levô magyar
szoborfejre (azaz Sôlyom fejére) egy, alapjâban véve fez-szerû, bâr

bârânybôrôsnek lâtszô kucsma. Amint emlltettem, Sôlyom hâzânâl
ezekben az években gyakran megfordultak a tôrôk kôvetség fiatalabb
diplomatâi és ezzel a fejûkôn sakkoztak, kâvéztak, anekdotâztak A
beszélgetés fôleg tôrôkiil folyt. A kônyvtâr épltésének ezekben az
utolsô éveiben a târsasâgnak szinte âllandô tagja volt az ethnie headeket mintazô két szobrâsz, William Boyd és Henry J. Ellicott kôziil az

egyik - hogy melyik, az mâr elmosôdott az engem tâjékoztatô Mrs.
Herbert Sôlyom emlékezetébôl.

^'i'À^jéc>j(

Sôlyom tôrôk kituntetési okmânyànak eredeti, kéziràsos példânya (kicsinyitve).
(Azokmàny aranyos és sztnes irâsù.)

Éppen egyûtt ûlt a târsasâg, kôztuk a szobrâsz is - aki maga is
nagy sakkjâtékos volt, ahogy Mrs. Sôlyom elbeszélte -, amikor a
sakkozô partnerek csendjét a szobrâsz hangos felkiâltasa zavarta meg:
- Ez az! Megvan!

Mindenki csodâlkozva nézett râ, mire ô elmagyarâzta, hogy mâr
hetek ôta foglalkoztatta ôket (a szobrâszokat), hogy milyen fejjel

kezdjék az ethnie head-ek sorât: lehetôleg fehér fajbôl, de olyan
személyt vâlasztva modelnek, akinek az arckifejezésében megvan a faj
nyugodt, esetleg évezredekbe visszatekintô beisô hatârozottsâga, aki
azonban nem egy hadvezér vagy âllamférfi, sôt még csak nem is egy
nagy tudôs, forradalmâr vagy egyhâzalapftô, mert ilyen kiemelkedô
személyiségek mûvészi megôrôki'tésére iesz elég môd az épQlet

frontjân és beisô részeiben. Ennek a fejnek nem szabad tùlsâgosan
elkiilônulnie az utâna kôvetkezô harminckét arcnak egy-egy faj

sajâtsâgait magâba tômôritô, âltalânosithatô kifejezésétôl, hanem
évszâzadok mùlva is érvényesen kell képviselnie a fajâban kifejezôdô
âltalânos emberit.

- És ezt én - folytatta a szobrâsz - itt talâltam meg, hâzigazdânk,

Sôlyom ùr arckifejezésében, amint a sakktâbla folé hajolva, teljesen
ennek a jâtéknak az intellektus beisô mélységeibe nyùlô, szôtlan

dinamikâjâba kapcsolôdik. És mert a magyarok, akik - amint hallottam
-, a tôrôkôk tâvoli rokonai, még fezt is hordhattak valamikor, tehât ez
esetben ez a fejviselet is helyénvalô volna.
-

Emlékszem -

mondta ezzel kapcsolatban Mrs. Sôlyom -,

apôsom erre elnevette magât, és azt mondta, nem hiszi, hogy Magyarorszâgon volna olyan sziiletett magyar, aki fezt hordana. Az csak talân
valami bosnyâk vagy eltôrôkôsôdôtt szerb lehet. De talân télies fejviseletben bârânybôrbôl készi'tve, van ilyen a magyaroknâl is, hiszen a
fez formâja annyira alapvetôen egyszerû, hogy ha a kucsma téli
hasznâlatra készUl, valôban csak ebben a formâban készi'thetô.

- Az nem probléma - jegyezte meg a szobrâsz -, én kônnyen

„megbârânybôrôsitem" a fez feluletét, és azzal egy nagyon is elhihetô
„tôrténeti" fejviseletet alkotok majd.
- Ebben meg is âllapodtak - folytatta a tôrténetét Mrs. Sôlyom. A szobrâsz még kijôtt egy pârszor hozzânk, kiûlt a hâtsô verandâra
apôsommal és elôbb papfron mintâzta meg apôsom fejét, aztân benn, a

mûhelyukben szobomak is. Bâmulatos, hogy valôban csak azt a
bârânybôrôsitett fezt és a két fïil elôtt elôrehùzott hajat kellett hozzâ-

adnia, meg az arcot megfiatalitania egy évtizeddel, és apôsom arcât ùgy

megvâltoztatta, hogy senki sem ismert râ. Csak Spofford ùr, a fôkônyvtâros tudott a dologrôl, meg egy ùr a Smithsonian-bôl, aki az ethnie
head-ek készitésének a tudomânyos felQgyelôje volt, de kulônben
senki. A Sôlyom-csalâd tagjainak is szigorûan meghagyta Spofford ùr,
hogy senki se ârulja el, mert esetieg még ùgy fel talâl hâborodni ezen
valaki a Kongresszusban, hogy botrânyt csinâl a dologbôl. Akkoriban
ugyanis tôbb, befolyâsos és hiù ember szerette voina ott lâtni a sajât
fejét a vilâg legszebb kônyvtârânak a falân.

- Ezért hallgattam én is a dologrôl - fejezte be Mrs. Sôlyom - még
a csalâd elôtt is, de most mâr mégis âtadom, mert ha nem vigyâzok,
magammal talâlom viimi a sirba is. Pedig ez fontos része apôsom
tôrténetének

Sôlyom munkâssâgânak talân legjelentôsebb része (az orosz és
mâs szlâv nyelveken nyomtatott anyag katalogizâlâsân kivul) mégis
csak a kinai gyûjtemény alapjainak a lerakâsa volt. Olyan korszakban,
amikor a Kongresszusi Kônyvtâmak ô volt az egyetlen tisztviselôje, aki
rendszeresen foglalkozott a keleti nyelvekkel, Sôlyomnak az a
teljesitménye, hogy teljesen kônyvekre tâmaszkodvamegtanultaa kinai
nyelvet, nagy tekintélyt szerzett mind neki, mind pedig a kônyvtâmak.
Amikor a Sôlyom-leszârmazottak birtokâban levô hagyatékât âtnéztem,
kezembe akadt az a kinai nyelvtan, amelybôl Sôlyom elsô leckéit vette.

A nyelvtan szerzôje, Stanislas Hemisz, lengyel szârmazâsù amerikai,

aki az Egyesûlt Âllamok kinai kôvetségének az attaséja is lett, azzal a
céllal irta kônyvét, hogy a nôvekvô kinai kereskedelemre valô

tekintettel minél tôbb amerikaival megismertesse a Mennyei Birodalom
nyelvét.

Sôlyom kinai vonatkozâsù munkâssâga sorân elsôsorban a hires
Cushing-féle gyûjtemény mintegy két- és félezer kônyvét rendszerezte,
majd tovâbbmenve ezerszâmra katalogizâlta a kônyvtér tôbbi kinai
kônyvét is. Ebben a munkâjâban idônként a washingtoni kinai kôvetség
tagjai is segitségére voltak. Sôlyomnak hallatlan nehézségeket kellett
lekiizdenie, hiszen a kinai nyelv és kultùra rendszerezésének alapjâul
még évekkel Sôlyom halâla utân is az 1782-ben kiadott kinai csâszâri

katalôgus szolgâlt. És amikor 1917-ben a Kongresszusi Kônyvtâr,
akkor mâr tôbb kivâlô szakértô bevonâsâval végre megirhatta
zârôjelentését a kinai gyûjtemény rendszerezésérôl, bûszkén mutatott
râ, hogy „nincs még egy mâsik kinai kônyvtâr, legalâbbis a nyugati

A: „elbàrànybôrôsilett ", eredetileg „fe:es " szoborfej, amely az elôbbifénykép
felhasznàldsàval készult. A Kongresszusi Kônyviârfôépuletének, ma Thomas Jejferson
Buildingnek a déli falàn kezdôdô „ethnic head"-ek sorkezdô alkotâsa.
Kôkai Kun Tamàs felvétele.

orszâgokban, amely akâr meg is Idsérelte volna, hogy hasonlô

vâllalkozâsba fogjon", ennek a ragyogô sikemek az alapjait
kétségtelenûl a Sôlyom Lajos Kâroly szakértelme és odaadô munkâja
rakta le.

A magyar embert bizonyâra érdekli még egy mâsik vonatkozâs is.
Ez a kitûnô kônyvtâri szakember, a vilâg legnagyobb kônyvtârânak
magyar szakértôjeként ùgy élt le egy hosszù életet, hogy minden
valôszmûség szerint sohasem fordult meg Magyarorszâgon, de âllandôan és gondosan âpolta csalâdja tâvoli szârmazâsi helyének, a
Veszprém megyei Szentantalfânak az emlékét. Amint veje, dr. George
Morton Churchill, volt washingtoni egyetemi tanâr irta, nemcsak kis,
Washington melletti birtokât nevezte el Antalfânak, hanem ott is

temettette el magât feleségével és két, koràn elhalt fiâval egyûtt.
Lehetséges az is, hogy a Kongresszusi Kônyvtâr északnyugati
sarkâtôl vagy 15 méterre levô, killôn tâblâval megjelôlt „Hungarian
Oak" elnevezésû fât maga Sôlyom ultettette, kevésse! a halâla elôtt.

Sôlyom 1913. âprilis 28-ân tôrtént elhunytânak 75. évfordulôjéra
emlékezve én (aki tôbb mint 30 éves mûkôdés utân, mint a kônyvtâr
,J'irmo-Ugrian Area Specialist"-je 1985 végével mentem nyugâllomânyba), azt javasoltasm a Kongresszusi Kônyvtâmak, hogy a

Sôlyommal kapcsolatos, nevezetes évfordulôn a kônyvtâr Eurôpai
Olvasôtermében emlékkiâllitâssal adôzzunk a nagy magyar kônyvtâros
emlékének, felajânlva ehhez a sajât ônkéntes kôzremûkôdésemet is. A

kiâllitâs anyaga, amelyhez Sôlyom Washingtonban és kômyékén,
valamint New Jersey âllamban élô leszârmazottai is hozzâjârultak,
nemcsak az ô életére és mûkôdésére vonatkozô korabeli bizonyftékokat

tartalmazott, hanem azokbôl az eredeti, régi, nagy méretû kônyvtâri
lapokbôl is bemutattam egy vâlogatâst, amelyeket ô sajâtkezûleg irt,
némelyiket tôbb, mint egy évszâzadda! ezelôtt.

A kiâllitâs lâtogatôi megkaptâk egy-egy példânyât annak az
illusztrâlt életrajzi tanulmânynak is, amelyet én irtam „Louis C.
Sôlyom, Collector of Languages" cimen a kônyvtâr „Quarterly Journal

of the Library of Congress" cimû negyedévi folyôiratânak 1965 âprilisi
szâmâban, hogy a késôbbi nemzedékek szâmâra is hirt adjon az elsô
amerikai magyar kônyvtâros életérôl és munkâssâgârôl.

Ezzel azonban remélhetôleg még nem fejezôdôtt be a „SôIyom
story" eddig fel nem târt részleteinek a felkutatâsa és publikâlâsa. Ez
évben otthon jârtam, s felkértem az Orszâgos Széchenyi Kônyvtâr, az

Orszâggyûlési Kônyvtâr, a Hadtôrténeti Intézet és Kônyvtâr, valamint a

Magyar Tudomânyos Akadémia Kônyvtârânak fôigazgatôit, hogy
fogjunk ôssze és iijuk meg egy emlékkôtetben Sôlyom Lajos Kâroly

életének és munkâssâgânak tôrténetét. Ôk elfogadtâk meghi'vâsomat, és
reméljûk, hogy a kôtet a 2,000-ik évre, amikor az 1800-ban alapi'tott
Kongresszusi Kônyvtâr a 200-ik évfordulôjât ûnepli majd, mi,
magyarok is hozzâ tudunk jârulni az ûnnepléshez egy maradandô
mûvel.

A Kônyvtârral szemben levô parkon tùl, a Capitolban ott van
Kossuth Lajos szobra, Cleveland kivâlô szobrâszânak, Kùr Csabânak
mûvészi alkotâsa. Most, Sôlyom szoborfeje létének a tudatositâsâval

bevonul az amerikai magyarsâg emlékezetébe egy mésik nagy
magyamak, Sôlyom Lajos Kârolynak a neve is, aki mâr Eurôpâban
kereste a Kossuth-tal valô talâikozâst, de Washingtonig kellett jônnie,
hogy szoborfeje ott, a park tûlsô oldalân legalâbb Kossuth szobrânak a
szomszédsâgâba keriiljôn.

Molnâr Imre

"JELENKELL LENNÛNK
MINDEN FONTOS FÔRUMON"
Beszélgetés Chàszàr Edével, a Pennsylvaniai (Indiana) Egyetem
nyugalmazott tanâràval

Châszâr Ede professzor az Észak-Amerikâban mûkôdô Szlovâkiai
Magyarok Nemzeti Bizottmânyânak a fôtitkâra. Ebben a minôségében sokat tesz a Szlovâkiâban és a mâsutt élô magyar és nem magyar
kisebbségekért.

Hogyan keriiltél ki Amerikàba, honnan szàrmazol, és mivel
foglalkozol mostanàban?
Magyarorszâgon annak idején a jog- és âllamtudomânyi karra
jârtam (akkor még Pâzmâny Péter Tudomânyegyetem volt). Alighogy

letettem az elsô szigorlatomat, 1944. oktôberében behi'vtak katonânak.
Magyar katonai szolgâlatom kb. 6 hônapig tartott. Akkor visszavonultunk Ausztriâba, ahol mâr menekiilt lett belôlem. Az amerikai, majd

az angol zônâba kerûltem, orman pedig Olaszorszâgba. 1950-ben
vândoroltam ki az Egyesûlt Âllamokba, ahol gyâri munkâsként dolgoztam 4 évig, mikôzben esti egyetemre jârtam. Hârom diplomât
szereztem Amerikâban. az ùn. bachelor degree-t, majd jôval késôbb a
filozôfia doktora cimet, ami a legmagasabb tudomânyos fokozat az

Egyesillt Àllamokban. A Pennsylvaniai Egyetemen tôltôtt 22 év alatt fô
tantârgyam a memzetkôzi jog volt, de oktattam még a nemzetkôzi
szervezetek tôrténetét és mûkôdését, vilâg- és dél-amerikai politikât is.
Igy hivatalbôl foglalkoztam az emberi jogok és a kisebbségi jogok
tanulmânyozâsâval. Mivel a Vâg-mellékrôl, Magyarsôkrôl, az egykori
Nyitra megyei Châszâr csalâdbôl szârmazom, kûlônôsen érdekelt a
felvidéki magyar kisebbség, sot az egész Kârpât-medence sorsa.

Ezenkiviil tudomânyos kutatôként és szerzôként az egész vilâg kisebbségeivel tôrôdtem, a kurdoktôl és az ôrményektôl a bahaiakig, akik egy

vallâsi kisebbséget alkotnak. Évek hosszû sorân nemcsak tudomânyos
munkâkat irtam a kisebbségekrôl, hanem aktivan részt vettem a

kisebbségi jogokért vivott kûzdelemben is. 14 éven keresztùl minden
évben részt vettem Genfben az ENSZ Embeijogi Bizottsâgânak az

illésein. Itt tagja voltam a kisebbségi jogok nyilatkozatât elôkészitô

munkacsoportnak. Mint tudjuk, ez a nyilatkozat hosszù elôkészitô
munka utân, 1992-ben jôtt létre.

Eimek utôrezgése most, hogy az ENSZ Embeijogi Bizottsâga
felâlh'tott egy ûjabb munkacsoportot, amely kisebbségi ûgyekkel foglalkozik. Pontosabban azzal, hogyan lehetne ezt a nyilatkozatot minél
effekti'vebb môdon betartani az egyesûlt nemzetek tagâllamaival. Mert
a nyilatkozatot mindenki elfogadta, de nem mindenki tartja be.

Râadâsul ez a nyilatkozat pusztàn ajânlàs, aminek a
betartàsa nem kôtelezô. Mit lehet ebben az esetben tenni?

Ez politikai és erkôlcsi kôtelezettséggel jârô, tehât jogi értelemben
nemkôtelezô érvényû nyilatkozat, amelybôl remélhetôleg az évek

folyamân nemzetkôzi jogi szempontbôl is kôtelezô szerzôdés lesz vagy
ahogy ezt nevezik: konvenciô. A mi szervezetunk, az Észak-Amerikâban mûkôdô Szlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizottmânya tâmogatja azt

az elképzelést, hogy a hârom szlovâkiai magyar koaliciôs part kiildjôn
Genfbe egy-egy megbizottat annak tanulmânyozâsâra, hogyan mûkôdik az ENSZ-en belûl ez a bizonyos kisebbségûgyi bizottsâg.
Mi az oka annak a - itteni nézôpontbôl tekintve - tïilzott

ôvatossâgnak, amellyel ezt a kérdést a legtôbb nemzetkôzi
szervezet keretében kezelik?
Nem minden nemzetkôzi szervezet ilyen, de az ENSZ valôban

nagyon ôvatosan kezeli az ûgyet, mégpedig azért, mert ôriâs szervezet,
amelynek tôbb tagnemzete maga is elnyomja a sajât kisebbségeit.
Tehât a kisebbségi jogok biztositâsa azokra a kormânyokra van bizva,
akik maguk is enyhén szôlva, „nem ârtatlanok" az ùgyben. Sajnos, az

egyes komânyok részérôl hiânyzik az akarat, hogy a kisebbségeket a
tôbbségi nemzet tagjaival egyenrangù félként kezeljék. Nem tekintik

ôket orszâgépitô, nemzetépitô elemnek. Az egyik fâjô példa erre éppen
Szlovâkia, ahol a magyarokat nem tekintik âllamalkotô népnek, és a
szlovâk alkotmâny kimondja, hogy Szlovâkia a szlovâk nemzet âllama.
Tôbbmemzetiségû orszâgban az ilyen alkotmâny eleve anakronizmus.

Hol lâtod a kitôrési pontot ebbôl az ôrdôgi kôrbôl?
Egyelôre nem lâtjuk a pontes megoldâst,. de ha a kérdést âllandôan életben tartjuk, remélhetô, hogy aprôcska kis lépésekkel ugyan,
de lesz valamiiyen elôrehaladâs. Jelenleg ùgy néz ki, hogy ezeket a
problémâkat a kisebb regionâlis szervezetek, az Eurôpa Tanâcs vagy az

Eurôpai Uniô (amelynek remélhetôleg Magyarorszâg is tagja lesz)
jobban tudnâk kezelni, mint az olyan amorf szervezetek, mint az
ENSZ. Ettôl fûggetlenQl jelen kell lennUnk minden fôrumon, ahol a

kisebbségi Ugyekrôl van szô, kQlônben nem jutunk elôre.

A dél-szlovàkiai embereknek olyan érzésiik lehet, hogy
problémàikrôl a nemzetkôzi szintéren nem szereznek tudomàst.
Milyen szerepet toit be e téren a Szlovàkiai Magyarok Nemzeti

Bizottmânya, amely tudvalevô tôbb, a szovâkiai magyarsâggal
kapcsolatos beadvànyt készitett a nemzetkôzi fôrumok szâmâra.
Milyen a fogadtatâsa ezeknek a dokumentumoknak?
SzervezetQnk fô mûkôdési terillete a szlovàkiai magyar kisebbség

érdekeinek védelme. Mivel ezt a munkât az Egyesûlt Âllamokon belûl
végezziik, âllandô kapcsolatban vagyunk a Fehér Hâzzal - azon belûl a
Nemzetbiztonsâgi Tanâccsal, a Kûlûgymmisztériummal, a Kongreszszussal, illetve a Helsinki Bizottsâggal. Ezeket a szerveket rendszeresen tâjékoztatjuk. Ezért fontes a kommunikâciô a szlovàkiai magyar
politikai pârtok, kulturâlis és egyéb szervezetek vezetôivel és a

magyarorszâgi hasonlô érdeklôdésû szervezetekkel, mint pl. a Râkôczi
Szôvetséggel, mert a hozzânk befutô informâciôkat rendszeresen
tovâbbadjuk az amerikai dôntéshozôknak.

Nemzetkôzi sikon az Egyesûlt Nemzetek Embeijogi Bizottsâgâban, az Eurôpai Biztonsâgi és Egyûttmûkôdési Szervezetben, az
Eurôpa Tanâcsban és a nemzetkôzi konferenciâkon szoktunk megjelenni a beadvânyainkkal. Ezeket âltalâban jô néven veszik, mert igyek-

szûnk târgyilagosan hozzââllni a dolgokhoz. Olyan beadvényokkal
érkezûnk, amelyekben bizonyitjuk, hogy milyen môdon sértik meg az
érvényes nemzetkôzi normâkat, a jogi, politikai egyezményeket. A
tôrténteket dokumentâlni tudjuk, ezért az objektivftâsért hitelûnk van a
vilâgban.

Tôrtént-e munkâtok nyomân a szlovàkiai magyarsâg
érdekében olyan konkrét lépés, amelypozitlv kimenetelûvolt?
Hogyne. A példa kedvéért visszaugrok kicsit a tôrténelemben.
1984-ben Duray Miklôst mâr mâsodszor bôrtônôzték be Szlovâkiâban.

Vizsgâlati fogsâgban, vâdemelés nélkûl, majdnem egy évig tartottâk
fogva. Mi koordinâltuk azt az akciôt, amely mozgôsitotta az Amnesty
International 21 tagorszâgât, egy ùn. „Urgent Action" elnevezésû
vilâgakciôval. A vilâg kûlônbôzô részeibôl ôzônlôttek a levelek Cseh-

szlovâkiâba, a kôztârsasâgi elnôkhôz, a szlovâk fôQgyészhez, a miniszterelnôkhôz stb. A mentôakciôt én koordinâltam az egyetemi irodâmbôl. Az Amnesty International akciôjânak nagy voit a hatâsa. A mi

kôzbenjârâsunkra tortént, hogy az amerikai kûlûgyminisztérium
embetjogi ûgyekkel megbizott âllamtitkâra Ottawâban, az akkori

EBEÉ-kôzgyûlésen

kôzôlte

amennyiben Duray Miklôsnak

a csehsziovâk

nagykôvettel,

hogy

nem adnak azonnali amnesztiât, az

Egyesiilt Àllamok ebbôl nemzetkôzi diplomâciai Ugyet csinâl majd. A
nagyobb nyomaték kedvéért ôriâsi tûntetést tartottunk a kanadai
csehsziovâk kôvetség elôtt, amelyre eljôttek az USA-bôl is. Ezért
Hàmos Lâszlô, a Magyar Emberi Jogok Alapitvânyânak igazgatôja

szervezte meg New Yorkban. Igy tehât tôbb olyan esemény is
ôsszejôtt, aminek a kôvetkeztében 1985. mâjus 8-ân, amikor a
vilâghâborù befejezésének 40. évfordulôjât ùnnepelték Szlovâkiâban,
amnesztiât hirdettek. Ennek elôre kiadott névsorâban Duray Miklôs

neve még nem szerepelt, de môdositottâk a rendeletet, és igy Duray
kiszabadult. Ez a példa kézzelfoghatô illusztrâciôja armak, hogy ha az
ember szivôsan harcol, eredményeket érhet el.

Hogy lâtod, ebben a helyzetben a szlovàkiai magyar
pàrtoknak hogyan kellene megjelenniûk a nemzetkôzi téren?
Nem politikus vagyok, hanem nemzetkôzi jogâsz. A szlovàkiai
magyar pârtok a kisebbségvédelem terén olyan hâtrânyban vannak a
Meciar-kormâny intézkedéseivel szemben, amin a sajât erejilkbôl nem
tudnak vâltoztatni. Erre legfeljebb egy év miilva, a '98 oktôberi vâlasz-

tâsokon lesz esélyuk. Amennyiben az ellenség nagyobb szavazati
arânnyal keriil a parlamentbe, mint a jelenlegi Meciar-féle kormânykoaliciô, akkor a hârom koaliciôs magyar pârt a jelenleginél
elônyôsebb helyzetbe kerillhet, mert néikuluk a szlovâk ellenzék nem
tud kormânyt alakitani. Elôâllhat a româniaihoz hasonlô helyzet. A

magyar kisebbség életében megindulhat egy olyan fejlôdési folyamat,
ami vaiôban a kisebbségek érdekeit szolgâlja. Persze, elképzelhetô az

a folyamat is, hogy amennyiben Meciar pârtja gyôz, ha nem is abszolùt
tôbbséggel, akkor a szlovàkiai magyarsâg még a mostaninâl is szorongatottabb helyzetbe kerùlhet. A magyar pârtok egységére ebben a hely
zetben még az elôbbinél is fokozottabb szukség lesz.
Mit adott szàmodra a felvidéki szârmazàs? Hoztàl-e

magaddal innen valami olyant, ami hosszû éveken keresztûl
megmaradt benned?

A szârmazâsom késztetett arra, hogy ebbe a munkâba egyâltalân

belekezdjek, és mostanâig lelkesedéssel tegyem, amire képes vagyok.
Végzem ezt annak dacâra, hogy most mâr egyre fârasztôbbak a nagy
eurôpai kôrutak. Most lâtogattam meg Magyarorszâgot, a Felvidéket,
Pozsonyt, onnan Genfbe, majd Briisszelbe megyek és vissza az

Egyesiilt Àllamokba. Az ilyen ùthoz és a môgôtte rejlô célok eléréséhez a hit és a szârmazâs jelenti azt a hâtteret, amelybôl lelkierôt kap az
ember.

Isten éltessen és âldjon meg jô egészséggel ezen az ûton és tovàbbi
munkàikodàsodban is. Kôszônôm a beszélgetést.

Bàtky Zoltàn akadémiai tagunk kitùntetése
A pâpai kittintetéshez egy alapitô latin nyelvû okmâny tartozik.
Magyar nyelvre forditva igy hangzik:

II. Jânos Pâl papa a magasztos Szent Kereszt jelvényét, amelyet az
Egyhâzért és a Pâpâért kiemelkedô és rendkivUli tevékenységért
alapitottak.

Bâtky Zoltân ùmak, aki méltô arra, hogy kinyilvânitsâk és adomânyozzâk, egyszersmind szâmâra megadva azt a lehetôséget, hogy
magât ezzel a kitiintetéssel ékesitse.
Vatikân Vârosbôl 1997. december 7.

Az adatokkal egy fontos magyar kôzpont tovâbbi egyiittmûkOdési
szândékât szeretném elémi, s azt a célt, hogy minden magyar oszthatatlanul egy és megbonthatatlan erkôlcsi kôzôsséghez tartozik, s a jôvô
ezt, biztosftsa.

vin.
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KERETÉBEN RENDEZETT ÛLÉSEK ÉS
ELÔADÂSSOROZATOK

A mérnôkôk talâlkozôja

Az Ârpâd Akadémia mérnôktudomànyi osztélya a Magyar
Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetségével egyiitt 1997. november 29én, szombaton megtartotta ûlését.

Ûrmôs Antal okl. gépészmémôk, a Vilâgszôvetség fôtitkâra és
pénztàrosa kôszôntôtte a megjelenteket.

Az Ârpâd Akadémia orientalisztikai
osztàlyânak iilése

Az Ârpâd Akadémia orientalisztikai osztâlyânak ûlése - dr. vitéz
Lengyel Alfonz osztâlyelnôk vezetésével — 1997. november 29-én
kezdôdôtt.

Dr. vitéz Lengyel Alfonz, mint osztâlyelnôk, megnyitotta az ûlést,
és kôszôntôtte a jelenlevôket.
Csôkné Veress Etelka (Plattsburgh, NY)

yiZ ÔS MAG7 HITELMÉLETAZ ÔSSZEFOGLALT
MAGYAR MITOLÔGIA ANYAGBAN
Mai elôadâsom târgyât ismét az ôsmagyar elfelejtett torténelmi
mùltunk anyagâbôl emeltem ki. Az eddig ismertetett „Tûndér Ilona és a
Szél Urfi", a ,3ârâny és az Oroszlân" a magyar hitvilâg legendâs
alakjai, csak mint regéinkben szâjrôl szâjra fennmaradt mesébe ûltetett
valôsâg magjai szerepelnek. Ezen ismertetésre szânt maganyag, a
Mag'ar ôsszetett szavunkban a MAG és az AR szavak mélyebb

értelmének a tudatosîtâsa. Egyben a nemzetté vâlt 'MAGYAR' âllamneviink csodâlatos isteni eredetének megvilâgitâsa.

A „Mag" és az „Ar" a Mag'ar szôbôl, mindkettô az ôsmagyar
mitolôgiai vonalon mozgô tôrténelmûnk anyagâbôl valô. Mindkét szô
mélyebb értékének értelme csak abban az esetben bontakozik ki, ha
kôzelebbrôl,

ôsibb miiveltségunk anyagismeretével vizsgâljuk s

tanulmânyozzuk a meghatârozandô mondanivalôjânak jelentôségét.
Sok ôsi szôkincsUnk szilletésének eredeti értelme a feledés végpontjân

âll - hogy csak néhânyat emlitsek-, ilyen pl. az ârpa, a bùza, a mag.

Az ôs - feledésbe âgyazott - magyar szavunk értelmének értéke,
fôként a MAG szavunké, mâr azért is nagyon fontos szâmunkra, mert

ezzel nagyban igazolhatjuk 1.) ôsvallâsi alapra épltett népi eredetilnket,
2.) a napjainkra 'magyarrâ' vâltozott nemzetnevunket, 3.) és nem
utolsô sorban a pogânynak hirdetett hitvallâsunkat. Vilâgviszonylatban
ôsmûveltségre telepedô sémita-ârja népkeverék - ezred évek lassu
leforgâsa alatt - teljesen megvâltoztatta szînre, mind a fôldi, mind a
mennyei vilâg hangulatàt. Ezeknek a primitiv tômeges szaporulatoknak
esett âldozatul - feltehetôleg - akkor még vilâg viszonylatban
aranykorât élô , a Mag'ar - magi=mâgus'i (mag'us, urbân'us,

technic'us politik'us stb) Eurôpâban, a Mag hitvallâsnak a kôzponti
teolôgiai alakulata a Kârpât-medencében volt, az egyes âsatâsok âltal
szinre kerult anyagismeret utân itélve. Eurôpa ùjabb fbldbirtokosainak
segi'tségével a kereszténység az ôsi „magmitolôgiât" irott emlékével
egytitt a tudatos gyakorlati életbôl teljesen kiégette. Ettôl az idôtôl
kezdve kapja a Kârpât-medencében élô Mag'ar magyar népkôzôsség a

Hun'gâr nevet. Ahogy kôzeledûnk a mâr teljes feledésbe merillô
ôsmagyar tôrténelmi mùltunk ismeretéhez, olyan arânyban ismét
kôzeledûnk a Mag'ar-Magyar-râ vâltozô nemzeti nevunk tudatalatti
felkarolâsâhoz. Ezt az idôt megragadva ismertetem részletesen a

Mag'ar - Mag-nép foszlânyokban megmaradt ôsi mitolôgiai anyagât.
A ,A^ag" szavunk az egyedûli az âltalam ismert vilâgnyelvek
szôtârâban, amely a foldûnkôn valô emberi életrekelést a nemzete
meghatârozô népkôzôsségének nevében hordja, mint Mag'ar=Magyar=
Magi-nép.

A Mag'ar olyan két kulônbôzô értelmet magâba foglalô hiânyjellel ôsszevont szô, mint pl. a hâl'Isten. Mivel hiânyjellel van
ôsszekôtve, igy az eredeti gyôkszô ismerete nélkûl kônnyen magyarâzhatô hamis értelemmel. A tévedések elkerûlése - és a mâr futo-

szalagon rohanô hamis hirkôzlések megâllitâsa - végett talâlom

sziikségszerunek a kôzelebbrôl valô foglaikozâst a mag szavunkkal.
Dehât a mag szô felboncolva a kôvetkezôképpen hangzik és érthetô: A
mag, egyszeru alapértelmû jelentése 'MAC, mint pl. gyUmôics,
vetemény vagy bârmeiy mag. A konyhanyeivbôl ismert 'mag'
felbecsûlhetetlen valôdi isteni kuldôttségének értelme a mitolôgiai
vilâgban bontakozik csak igazân ki.

Mindenféie MAG magâba foglaija az MINDENSÉG-nek képzô

egységét az „Isten-ni Él-nek az anyagegységét, beleértve a mérhetetlen
és feifoghatatlan isteni erôt. A Mag'ar hittan eiméletén keresztû! a
Mindenség feletti fejedelem, mint egy egység âllapoténak halmaza,
soha nem volt és nem is lehet megszemélyesiteni. A végtelen nagysâga
nem szûkithetô le, bârmeiy formatikusnak az egy-nek mint szâmbelileg

meghatârozô egységébe. Az egy oszthatô (fél, negyed, tized stb.). A

Teremtô oszthatatlan. Az „É1-Ô maga az irâny, az idô az anyag és az
anyag nélkûliségek létezettje.
A XX. szâzadban, egyetlen egy irodalmi, politikai vagy mitolôgiai

feljegyzésben sincs még véletleniil sem emlftve a maggal kapcsolatos
Magyar Mag'ar mitolôgiai legenda. Sajnos, az én apai âgrôl gyûjtôtt
anyagom irott emlékei mind a mâsodik vilâghâborù bombatâmadâsânak a martalékai lettek. De nem régen talâltam kettôt. Igaz, egyik

sem igazolja kôzvetlen a Mag'ar Magyarrâ valô âtalakulâs folyamatât,
csak a kôvetkeztetésnek a lehetôségét vilâgftja meg. Az egyik ilyen

fényt adô anyag, 1046-bôl az „Ô-Magyar Ima", a mâsik az 1541-bol a
Szilveszter Jénos âltal az Ùj-Testamentum forditâsâhoz irt ,Ajânlô
levél".

Nézziik meg, hogyan is tôrtént a szavakban és âbc-ben gazdag
ôsmagyar szôkincsiink torzitâsa.
Példânak okâért megemlitem az 1046-ban keltezett „Ô-Magyar
Imâ"-bôl; a 2. sorban h-i-vôk=hyueum, itt az i „y"-nal van jelôle, a 3.
sorban... a n-y-elvôn=nhelweun az y-,di"-van jelôlve, a 15. sorban
a
vag-y-ok=wagouc, az y- nem is jelzi, érdekes még az is, hogy a sz-ûzek=zyzek-nél az û-hangzâsa a gôrôg âbc-bôl âthonosftva hasznâlja az
upszolont-ypszolont. Nagyon sokszor egyszerûbb forma âtvitelnél
hiânyjeleket alkalmaztak, ami sokszor kônnyebbé tette a kiilOnbôzô
hang értékekre valô betû keresést, de fôleg az olvasâst. Sajnos, a hangutânzô betûk tômôrulésének âtfrâsâval sokszor tôrtént elfrâs. A MagMâgus-Magi ôsi népmûveltségiinknek elég nagy visszaesést jelentett az
„ilyen magas" kulturâlis, latinositott vezetôségi irânyzat. De menjunk

tovâbb az 500 évvel késôbb irôdottra. 1541-be ugorva Szilveszter

Jânos az Ojszôvetséghez l'rt ajânlô levelében a Mag'ar szôban Mag és
az Ar szavak kôzé hiânyjelet tett. Szerintem ô a nemzetté vâlt
'Magyar'nevUnkkel jelzi a Kâqjât-medencében élô hungâria Iakosokat.
A hiânyjel szerintem egy 'i'-t jeient. Meliéknevet jelzô i-t. Mint pl.
apa-i, vilâg-i, egyhâz-i, mag-i. A Mag-i leszârmazâs a lelkitalajba vetett
magra értendô, ezért a jeientôségét hatârozô értelme a Magyar nép ôskôzôsségének mitolôgiâja teriiletén mozog.

A vilâgviszonylatbani ôsi magyar lét igazolâsâra tôbb vitân feluli
kézzelfoghatô adat âll rendelkezésùnkre. Pl. Niven Vilmos, Mexico
fôrégésze a szâzad elején tôbbezer vésett kôtâblât âsott ki, a Magyâk
emlékeit. Babilon Magya alapitâs, régi neve Ka-ra. A Nap Vârosa
Egyiptom mâr Magya alapitâs. A Halottak kônyvében Arru-fbld=Mfbld a térképen. Ris! atya India ôsi templomânak kônyvtârâban a
„Szent Sugallatù Iratok" beszélnek a Kr.e. 11.542 mâjus 13-ân tôrtént
nagy katasztrôfa borzalmas pusztitâsârôl, amikor 64 milliô lakosâval

egyiitt a tengerfenék lângolô krâterében darabokra szaggatva eltûnt az
ôriâsi magaskultùrâval rendelkezô fôldrész. Az iratok sorai szerint

mûveltségi szinten olyan fejlett volt, hogy âllamformâjû kirâlysâgi
rendszerrel

uralkodott.

Vallâsa az

Egyistenhit,

az

évszâmitâsa

pontosabb volt a mainâl. Hajôit, repUlôgépeit Fôldtlnk mâgneses ereje
tartotta uzemben. E Csendes-ôceânban eltûnt 'titokzatos' birodalom

'M'-betûvel, négy sâvval és hârmas halommal jelzett cimeres képei
tanùskodnak az ôsi magas mûveltséggel rendelkezô Mag'ar- Magyar
voltrôl. Vitathatatlan tanùbizonysâg jeléûl igazolja cimeres egyiitt
tartozâsunkat a hârmashalommal ôsszekôtôtt „M" betu. Ne értsiik
félre. Nem vérbeli rokonsâgra gondolok (ami nem lehetetlen), csak

legrégebbrôl igazoltan ôsszekôthetôôsi kulturâlis azonossâgunkra.

Az Élet és Tudomâny 1966. 38. szâmâban olvastam a 'Magarok
Nepâlban' cimû cikket. A Nepâlban élô kis ôsi magyar hitelméletbôl
megmaradt tôredék tukrôzi nem a rég-ôst, hanem csak a kôzel mùlt

valôsâgât. Annak a létezô valôsâgât, amit mi, magyarok ma mâr csak a
nevunkben hordunk, de azt is tudatlanul. Déliât Nepâlban az orszâg
kôzépsô és nyugati vidékén élô, kb. 430 ezer lelket szâmlâlô, ônmagât
magamak nevezô népcsoport él. Nyelvuk a tibeti-burmai nyelvcsalâdhoz tartozô, de sajât nyelvjârâsukkal erôsen kiilônbôznek a

kôrUlôttuk lakôktôl. Szinte klasszikus ôsâllapotâban lelhetô nâluk a
tâltosi

sâmânizmus

tisztelet.

A

magarok

tôrzse

a

brahminok

kézmûvesei kôzé kulon kasztként épult be. Vallâsuknak jellegzetes

eleme, hogy forrâsok mellett, fâk tôvében vagy sziklâk aljâban emelt
oltârokon âldoznak a természet folôtti lényeknek, akikkel az életûk
szoros kapcsolatban âll. A kulonbôzô mennybenlakô felsôbb lényeken
kivul hisznek olyan fontos hatalmakban, amelyek egykor, ûgymond,
magarok voltak, a magnak szellemei. Hogy ôk voltak-e az ôsibb hontelepesek vagy a kôrulôttiik élô milliôs tômeg, ma mâr a legenda sem
érzékelteti.

Talân nem art, ha rôviden a mitolôgiâban élô MAG-rô! beszélUnk.
A hitvilâgban tôbbek kôzôtt hallottunk Napistenrôi, Viharistenrôi, az

Élô istenrôl, a Magyarok Istenérôl, a Héberek Istenérôl. Egyesek azt
mondjâk, kulonbôzô névvel hirdetett istenek, de valôjâban Egy Istenrôl
van szô. Szerintem ez az elmélet sântit. De az is lehet, mivel a

Mindenhatô megkôzeh'tôleg képzeleten feliili, ezért minden faj sajât
jelleme arculatâval ismerteti. Mikor ônmagârôl, az erôhatalommal
felruhâzottakrôl, a Naprol, Holdrôl, Viharrôl beszélûnk, ott nem a

Mindenek feletti EGY isten, hanem az isteni Erô szerepel. Mikor a

Magyarok Istenét ôseink emlegették, akkor nem az egyes népcsoportok
tôrzs istenére gondoltak, hanem a Vilâg ôsszMag-ar= magnemze-

dékére, a magokbôl életrekelt teremtmények istenére. A napot
tisztelték, mint isteni erejével a fôldôn élô megtermékenyillés
elôsegltôjét. A Nap az élet egyik legnagyobb erôsugara, de nem Isten,
csak isteni erô (isten) az ôsi Mag'i -magyarvallâs- tana szerint is.

Egyes tùlbuzgô magyar mitolôgiât felkarolô imokaink, kissé
tétovâzva, de hirdetik a 'Napisten' fogalom létét. Ez éppen olyan, mint
amikor nagy bôszen a Kârpât-medencében hirdetik a magyarok ôstelepedését, ugyanakkor igazoljâk a vilâg minden tajâra valô
kirajzâsukat. Dehât a primitiv tôrzseknél a sok istenség kialakulâsânâl a
Napisten befogadâsa érthetô volt. A vallâsi hovatartozâst legtôbbszôr a
terulet uralkodô osztâlya Lrânyitja. Igy a kârpât-medencei vegyessé vâlt
ôstelepes egyes magyaroknâl s egyes szlâv tôrzseknél a kôzeliikben
levô idegen befolyâs alâ tartozô terilleteken a Napisten hôdolata
divatozott, mig a sziiletett magasabb fokù mûveltséggel rendelkezô
ôstelepeseknél a Nap nagy tiszteletben âllt, mint az isteni egységhalmazbôl egy egyik magvat életre keltô hatalmi elem. Mivel szabad

vallâsgyakorlat volt, igy ki-ki a felfogôképessége szerint nevezte meg a
kulonbôzô isteni Mag-hatô erôket. Tudjuk, hogy a vilâguralmi
nagyhatalmak hitmâmorban valô kéjelgésûkkel a Nap hatalmânak kisajâtitâsa képpen isteni méltôsâgra emelték. Legtôbben ôsszekavaijâk
az ôsmag'ar vallâs korszakât a judeai kereszténység âltal felkarolt

'Jézus, mint Megvâltô'val hôdi'tott' hitélet korszerûsi'tett korszakâval.
Az emberélettel szâmi'tott egy-egy korszak hosszûnak tûnik. Az ôsi
Mag'i vallâs tôbb tizezer (szâzezer) év tômeges hôbortjainak vâltozatos
sôtét korszakain keresztiil tôri ât a lelkek tiikôrfényével magât. Tôbb
mint 500 évig a Vatikân irânyitotta keresztény Magyar Alllam vezetése
alatt az Otestamentumrôl a „nép" ùgyszôlvân semmit sem tudott. A
hôditô fôalanynak elôbb Jézust, késôbb szilkségszerûségbôl Mâriât is
felkaroltâk, sot 1. Istvân keresztény kirâlyunkat is. Ezért a pokoli sôtét
rabszolgavilâgban Jézus és Maria jelenti a fényt, a kônyôruletet. Ez

nem az Ôs Mag'i vallâs, hanem csak a gâlyarabszerû életritmusnak a
visszhangja. Érdekességképpen megjegyzem, hogy az ùjabb vallâs
alakulatok évszâzadok ôta a magyar vallâsalap hittételeit politikai
hatalom kézbentartâs érdekei miatt tartjâk meg, mikôzben sajât faji
tulajdonsâgukkal felruhâzva Ultetik a killOnbôzô egy-egyes IstenIstenek uralmi trônszékébe.

A Napot miért nem nevezi a magyar vallâs hittana Istennek? Erre a

magyarâzatot ismét Veress nagyapâm csalâdi hagyomâny szerinti
legendâjâbôl ismertetem. Képzeljiink magunk elé egy embert, tudjuk,
hogy az ember megszâmlâlhatatlan magok sejtjeibôl âll és megszâmolhatô testrészekbôl. Az ember egyik ilyen testrésze a 'kéz', ami âld,
fenyit, munkâlkodik. A kéz az ember lelkivilâgânak erô kisugârzâsât
befogadô és tovâbbitô anyagtômegét képviseli. Maga a kéz, a lâb, a fej,
nem 'Ember' csak az emberi egységhalmaznak egy-egy testrésze. A

'Nap' nem - Mindenhatô Élô - Atya Ùristen - =lsten, hanem csak az
isteni egységhalmaznak egyik testrésze. Vagyis egyszeru, rôvid
meghatârozâsban, az égitestek kôziil a Nap a Magok melegâgyânak
keltetô sugara. A Mindenhatô isteni Erô megnyilvânulâsânak egyik
termelô alkata a nap. A Nap, a Viz, az Esô és a Szellô segitsége nélkiil
csak Tûz. Ezzel azt vilâgitom meg, vagyis igazolom, hogy pl. a kéz, az
ember nélkûl csak tehetetlen alkatrész. Az Agy, gondolât nélkûl halott.
Az emberi sejtek egységének kulônbôzô ritmus mozgâsâval lép életre
maga az Ember. Az isteni sejtek egységének kulônbôzô ritmus
mozgâsâval lépnek életbe a kulônbôzô megtermékenyités termelô
erejei.

A magyar vallâs ismeretlen ôsidôbe nyùlik vissza megannyi
vâltozatos legendâban. A Mag'i Magyar vallâs egyik elismerten isteni
Mag-eleme a Naptisztelet imâdatnâl mutatkozik. A nap isteni hôdolata
legutôbb a rômaiaknâl égmagassâgig emelkedett (Mitrâs). A Nap tôbb
jellembeni imâdata ismeretes. Ilyen pl. a Tûz, a fehér 16, a Turul

madâr.Arpâd nagy fejedelmûnk fehér lovon ûlve jelezte a hitvallâson
keresztuli mennyei joggal képviselt tisztségét. Jézus (szent âllatként
tisztelt) fehér szamâron vonul be Jeruzsâlembe. Azért szamâron és nem
lovon, mert keieten ez a nagyobb méretû szamâr képviselte a fehér 16
jelképes hitelméletét. Dehât Jézus a Nap tiszteiô Mag'i nemzedék
uralkodô (kirâlyi) rangképviseletének jegyében ûlte meg a fehér
szamarat. Ezt a biblia sem tagadja, csak éppenséggel eltitJcolja az

eredeti jelentôségének mondani valô értékét. Jézus ezzel is kihang-

sûlyozta a nem zsidôkhoz valô tartozâsât. Jézus nem annyira a faji
megkulônbôztetést szândékozta érvényesiteni, mert az az ôs-magi
hitelmélet alapjân nem jâtszott nagy szerepet, hanem a lélektani
hovatartozâsât. Feltételezhetôen Horthy Miklôs, mint Magyarorszâg
kormânyzôja, a fehér lovon valô megjelenésével nyiltan, nem az ôsi
magyar vallâst jelképezte (tudatosan), mert ez a judeai keresztény
uralom alatt tiltva volt és van, hanem csak a Mag'i nemzedék uralkodôi
rangbirtoklâst.

A fehér 16 az angoloknâl és a gôrôgôknél is kimagaslô tiszteletet
képvisel.

Személyi vonalon a Magi'ar magyar vallâs kôvetôinél a faji
hovatartozâs, zsidô vagy nem zsidô nem volt és mai szemmel sincs

megkulônbôztetett értékkel kihangsùlyozva. A magyar vallâs a
mennyek orszâgânak lelki kôzôsségét foglalja-foglalta magâba faj és
nemzeti ktilônbség nélkul. A fôldi hatalomra tôrôk a tomeget, a népet
csak céljaik elérésére âldozati bârânyként tartottâk és tartjâk fïgyelemben.

Legtôbben elfogadjâk, hogy kezdetben nyelvben és fajban az ôsi
Mag'i hitelmélet szerint az ember magva éppen ùgy, mint bârmely
termények magva, egymâstôl kulônbôzôtt. Tehât a Idnai, japân, ârja,
turâni és a sok-sok mâs faj sajât kiilônbôzô magvainak nemzedékei.

Angolban talân ez jobban kimutathatô. A magokat mâr formâjâra
nézve is kiilônbôzô nevekkel lâtjâk el: aprô szem; grain, almâé, kôrtéé,
narancsé: pit, emberé: sperm. Altalânos meghatârozâssal, mindennek
az érlelôdési kezdete magbôl fejlôdik, lép életre.-.Az embert ha a lélek

magzata szerint hatârozzuk meg, akkor a magyar ôsnép az 'ârpa'
magzatja. Mint pl. az egyiptomi holtak kônyvébôl tudjuk, hogy a
bùzamag nâluk milyen nagy felbecsûlt értéket élvezett. A 'bùza'-mag
jelképesen az igaz Isten lelkiiletét képviselte ùgy annyira, hogy aki a
bùzamagot vagy a bùzakenyeret ette, az az Igaz Isten szimbolizâlt
testével tâplâlkozott (hasonlô az Isten igéjével valô tâplâlkozâs kitétel).

Egyiptomban, de âltalâban keleten, komoly irott emlékek tanùskodnak
egyhâz szertartâsât végzô Mag-mâgusi tisztségek viselésérôl. Pillanatnyilag az 'arpavaP kapcsolatban kifejttt vallâselméletre még nincs
kôzvetlen irottan igazolhatô tanùnk. Egy rôpke kivetités az ârpa ârpâddâ valô âtalakulésâra pl. haz-hazâd vagy ârpa-ârpâd, bùza-bùzâd stb.
névmâst képzô rag. Mint ahogy tObb mint 20,000 évvel ezelôtt Osiris
Atlantisz vagyis Egyiptom isteni trônra emelkedett papja a bùza-magban az Isten jelképességét karolta fel, ugyanùgy feltehetô, hogy az
ârpa-mag-ban 50,000 évvel ezelôtt jelképesen hitbelileg trônviselt
apârôl fuira papi tisztség emlékét ôrzi.

Ha figyelembe vesszUk, hogy a judeai kereszténység a meglevô
vallâsok meggyôkeresedett hittanainak âtvételével szerezte meg érvé-

nyesulését, akkor nem meglepô az sem, hogy a Magyar Korona - Szent
Korona mind vilâgosabban igazolja az ôsibb Mag'i kereszténységhez
tartozôsâgât. Most nem térek ki a Magyar Koronâra részletesebben.
Mivel a Mag'ar szô fejtegetésem nemcsak népkôzôsségileg érint,
hanem hitvallâsilag is, ezért ùgy érzem, hogy legalébb vâzlatosan meg
kell emlltenem a Magyar Koronât is. Illyés Gyula szavaival élve:
„Utôdaink nem csak testbôl szârmaznak - szellemukbôl is. Vagy igazat

kell adnunk Ibrânyi Tôth Bélânak... ,JVIilyen sok nagy titok van a mi
mùltunkban!... A titkok nemzete is vagyunk..." A magyar szentté
avatott Korona (ami nem a Vatikân, hanem Szent Lâszlô âltal lett

szentesitve) utôbbi vizsgâlatânak eredménye szerint (1980-1983-ig),
amit Csomor Lajos aranymûve és csoportja végzett el, megâllapitja,
hogy eredetileg az abroncs és a keresztpânt ôsszeâllftâsa egy idôben

készQlt. Feltehetôleg a magyar Korona mâr jôval Àrpâd bejôvetele
elôtti, amin eredetibb formâban négy(4) „Mag" hitvallâssal kapcsolatos
Jézus kôzvetlen tanitvânya, vagyis mâgusok szerepelnek. Tamâs
Andrâs Bertalan és a negyedik Fûlôp, Szent Fûlôp diagon tôbb
jelmagyarâzat kôzôtt egy Mag-tartôval és egy nagy M-betûvel lâthatô.
A képe az elsô lâtâsra megfogta figyelmemet, éreztem, hogy ez a

beszédes âbrâzolâssal valô hirkôzlés valamiképpen témailag ôsszefugg
az âltalam felderitésre induitôsmagyar torténelmi anyaggal.
Csak a Mag hitelméletnek az ismerete alapjân kap igazolâst az,
hogy a magtartô edény és a judeai keresztények âltal is elfogadott,
vagyis hirdetett „Szent" Fulôp kezében levô nagy 'M', amire a mutatô
ùjjâval râszegezve hirdeti a magtartô feletti jelentôségét a két târgy
ôsszefiiggését. Ebben az ôsszeâllitâsban vitathatatlanul a Mag'ar
ôsvallâst hirdeti. A magtartô és a nagy M-betû azért is fîgyelemre

méltô résziinkre, mert a Mag-ot egyedùl csak a mai magyar nyelvunkben talâljuk a „mag"-gal ôsszekOthetô minden értelemben. A magtartô
feletti „M"-betû csak a magyar nyelv szô-értékével egyeztethetô a
Fûlôp diagon ujjâval jelezni-mondani szândékozô értelmet. És ezzel
megvilâgftva igazolom a mâgusi (pogâny) vallâshoz valô tartozâsât.
Dehât ezek szerint is, ismétlem, a rômai keresztények âltal szentesi-

tettnek hirdetett Magyar Korona és szentesi'tett FUlop (minkettôjUknek)
a jelképes jelenléte, a Mag'ar magyar ôsi hitkôzôsséghez valô tartozâst
vitathatatlanul igazolja. Azoknak âllitâsa, akik a jégkorszakot hozzâk

tanùnak a Mag'ar magyarok nem létezô idegen nemzedékek betelepitése elôtti ôstelepedésre, azok az ârja és a judeai kereszténység frta
maszlag tôrténelmi vilâgâban élnek.

Az ôsi magyar tôrzs mind nyelvileg, mind fajilag a Szentfôld
gyermeke volt. Ez az édeni szentfôld a Kârpâtok és a bérceivel

kôriilvett medence. Milliôs évekre visszamenô ôslakôknak, termé-

szettel âldott hontelepe. Nincs olyan szent, amelyik nem hajlana
magafelé a keze, mondja az arany kôzmondâs. A tôkéletesség furcsa

jôszâg. Én nem âllitom azt, hogy a magyarok vagy éppenséggel én
szent vagyok. Csak azt bizonyitom, hogy a Kârpât-medence ôslakos-

sâgânak a magyarsâg a kôzvetlen leszârmazottja, vagyis az Ôs Nép
Mag-saija.

Mi kôzunk az 'M'-betûvel jelzett tôrténelmi, mitolôgia feljegyzésekhez? Rengeteg, mind néprajzi, mind vallâsi vonalon. A szélesebb
tâjékozottsâggal rendelkezô tôrténelem imokai a titokzatosan ôsmùlt-

ban élô magyarsâgrôl bizonytalan hatârozottsâggal magyarâzzâk a
szegrôl-végrôl valô rokonsâg hova, hova nem tartozandôsâgât. Talân
némelyek féltik a tekintélyQket, népszeruséguket. Az M-betû a régi
kônyvtârakban és az âsatésok âltal napvilâgra keriilt târgyakon és
târgyakban tôbbszôr jelentkezik. Ha az âija vagy mâs népkôzôsségnek
tulajdonâban lerme, nem ennyi kézzelfoghatô adattal, mintnekûnk van,
hanem sokkal kevesebbel is mâr gâtlâs nélkûl nem kônyvpolcokat,
hanem kônyvtârakat tôltôttek volna meg a hozzâfûzôtt ùjonnan
szerkesztett legendâkkal bôvitve, de igy csak mint titokzatos
érdekességet ôrzik, amikor és aboi ôrzik a vaskos tôrténelem

kônyveinek szerény sorai. Igy van ez, ha a magas kultùrâjù ôntudatot
egy nemzedékbôl kiôlik, biiszkeség helyett szégyenlik elfogadni a
magasabb rendûséget.

Mivel vagyunk kôzelebb az ôsi Mag'i vallâstan ismeretéhez, ha az
eddig meglevô, sot az ùtban nyilvânossâgra készulô krônikâkat.

mitolôgiai „tanulmânyokat" olvassuk és belôliik egyéni ôsszeâlli'tâsunkban hozzuk a nyilvânossâg elé? Annyival, hogy igy minél tôbben
megismerik a magyarok ôskeresztényi mag mitolôgiâjânak hitelméleti
termékeit, amelynek fâjân, mint ùj hajtas-âgak formâlôdtak és formâlôdnak a megszâmlâlhatatlan kiilônbôzô vallâsfelekezetek. A milliôs
éveknek vâltozatos korszakaitôl napjainkig mind jobban az anyagias

élvezetek elônybe jutâsânak elfogadâsâért âll harcan a mennyei
szellemvilâg. E harcok folyamân az ember ôsi hite elkorcsosulttâ vâlva
tartja kôzvetlenebb ôsszekôttetését a mennyei vilâggal. A kivâltsâgosabb felsôbb szellemi erôvel rendelkezôket nevezték Magi-mâgusi
személyeknek a 'pogâny' vallâs egyhâzkôzségén beltll. Az ôsi Mag'ar
mitoszvilâg egy olyan gyôkeres hitelméletaek alapjâra épûlt, amely
nem csak mennyei, hanem a fÔldi élet egyes tôrvényeit is magâba
foglalja. A késôbbi vallâsalapitôk, fôldi személyilk halhatatlan
nagysâgâra, fôldi kincstâruk mérhetetlen vagyonânak megszerzésére, s
a fôldi személyek âltal valô dicsôség hatalmi élvezetének hatârtalanabb
kielégûlésére hoztâk életre az ùjabbnâl ùjabb tôrvénybe iktatott

jogszabâlyaikat. A tôrténelem nagykônyvébôl tudjuk, hogy minden
ilyen ùjabb hôditâs szâzezrek, sokszor milliôk vérfUrdôivel lépett

életre.E vâltozatos vallâsi hôbortok mindegyikében megtalâljuk az ôsi
hitvilâg alapelemeinek Mag anyagât. Természetes jelenségek, égitestek
mint istenek, szentek foglaltâk el helyuket.

Egy elkobzott ôsi hitvallâs és ôsi néptôrténelem visszaszerzett
tulajdonjoga adhatja csak meg a nemzedék ôntudatât, szabad gondol-

kozâsât. Amely orszâgban a szeretet gyûlôletbe van âgyazva, és hamis
tôrténelem anyagâba a mùltnak gyôkere, ott addig csak Jézus példâja
szerint mâsok bûneiért vérâldozatként pusztul a lélekben rabva tartott
nép.

Az Ôs mennyei hit Magva a magyar Lélek fôldjében Jô talajra
talâlt, csak az a baj, hogy a termést a sâskâk hada pusztitja. Mi
magyarok, akiket a Mindenhatô a szabadabb légkôrbe segitett, nekunk
kell bebizonyitanunk azt, hogy mi nem csak hisziink a holtak feltâma-

dâsâban, hanem hisziink és élunk az Ég Istenének igéjével, amelynek
birtokâban levôk legyôzhetetlenek.

Luk.8:11,-Példabeszéd: A Mag az Isten beszéde.

Tomory Zsuzsa (Silver Lake, WI):

KÀRPÀT-MEDENCEIÔSHAZÂNK
A Magyar Kongresszus keretén belùl az Àrpâd Akadémia immâr
37.

kozgyûlésén

a

magyarsâggal

kapcsolatos

elôadâsokat

az

„orientalisztika" cimszô alatt hirdetik és tartjâk meg. Mâr ez a tény is
jellemzi azt az ellenségeink âltal meggyôkeresi'tett tévhitet, hogy
magyar mùltunkat valahol tâvolkeleten kell keresnûnk vagy talân
Szibériâban vagy a Kaukâzusnâl vagy bârhol a nagyvilâgon, a Kârpâtmedence kivételével. Ellenségeink alatt a Habsburg, majd ennek
folyomânyaként a Trianonban kiteljesedô, szovjet megszâliâsba vezetô

mindenkori erôpolitika hivatott munkâsait értem, akik a Széchenyi
tervezte magyar megùjulâsi folyamat fenntartâsâra kezdeményezett
intézmény - a Magyar Tudomânyos Akadémia - hatôkôrét népùnk
lelki leigâzâsâra hasznâltâk fel. Mindezek môgôtt pedig a vallâs
mezébe oltôzott rômai erôpolitika emlékezetirtô tevékenysége kényszeritette vaksâgba nemcsak népûnket, hanem a vilâgot is. Valô
ôshazânk fel nem ismerése sarkalatos pontja minden kôrulôtttink
mûkôdô erôpolitika szâmâra.
Ha felismerjuk azt, hogy a magyarsâg élete a Kârpât-medencébôl

induit, el kell ismemi ôsiségét is; ezen a ponton bukik meg a hatezer
évvel ezelôtti teremtés legendâja, a rômai erôpolitika egyik sarkalatos
tétele, de megbukna a buszke, bennunket el-, s fel nem ismerô eurôpai
népek maguk dicsôségét hirdetô vilâgszemlélete és tôrténelme is.
Puszta létQnk kényelmetlen Eurôpa szinterén. Kârpât-medencei ôs-

honossâgunkat felismerô, s ennek bizonyftô anyagât a legnagyobb
tudomânyossâggal feldolgozô magyar tudôsok elhallgatâsa, majd a
„délibâbos, âlmodô, tudomânytalan", s ezekhez hasonlô jelzôkkel valô

nevetségessé tétele olyan egyénektôl szârmazik, akik a délibâbos ôshazagyârtâs nagymesterei voltak. Mert az âltaluk megjelôlt teriileteken
nemcsak, hogy nem voltak „ôshazâk", de nem is lehettek, amint azt
majd a késôbbiek sorân lâtjuk. Nem ismerték fel azt a tényt sem, hogy
amint a természet rendje szerint édesanyja csak egy lehet az embemek,
ôshazâja is csak egy van. Az ezen kiviili teriileteket benépesftô magyar
csoportok lakhelyei csak ideig-ôrâig hasznâlt szâllâshelyek még akkor
is, ha ezeken a teriileteken hatalmas mûveltségi kôzpontokat hoztak
létre, amely tényrôl jelképrendszerukben, regéikben, tôrténelmi munkâikban mindig megemlékeztek.

Kârpât-medencei ôsi jelenlétunket bizonyi'tô adathalmaz megdôbbentôen nagy. E mondât vâratlanul éri a magyar hallgatôt, hiszen a
legnagyobb ôsiség, amibe bepiilantâst engedtek tôrténelemgyârtôink, a
rômai romokig terjedt csupân. A tudomânyok valamennyi âga szûkséges Kârpât-medencei ôstôrténelmUnk hatalmas anyagânak a feldolgozâsâhoz. Most csak a iegkézzelfekvôbbeket emlitem: a foldtan,
élettan, régészet, néprajz, paleoasztrolôgia lâtszôlag hangtalan, s a rege
és irott tôrténelem immâr hangos bizonysâgait. Mindezen bizonysâgok
ismerete nem csak szâmunkra fontes, de igen fontos az emberi
tôrténelem szâmâra is, mivel ennek a tûkrében fel kell szâmolniok a

sôtét kôzépkor ôta beléjûk gyôkereztetett tévhitek sorozatât. Ilyen pl.
az âllati szinten élô-mozgô, bunkôs ôsember képe az embertani tegnap

idején, s felismemi az eddig meg nem értett, s a babonâk vilâgâba
sorolt, vilâgszerte egységes ôsi legendâk valô értelmét és igazât.

Fôldtôrténeti bizonysâgok

Mindenek elôtt meg kell âllapi'tanunk, hogy mûveltség kialakltâsâhoz ember kell, az embemek jôl termô fold, hogy lâbât megvethesse,

életét fenntarthassa. Amikor az ôstengerben dajkâlt szârazfoldi szigetek
alakulâsât, egymâshoz valô kapcsolôdâsât klséq'ûk figyelemmel, két
tény ôtlik szemtlnkbe. A Gondwana-nak nevezett ôs-fôldrész és az
alakulô Eurôpa kôzôtti hatalmas tengerben ùszô parânyi, mai helyére

igyekvô szigetet Pannôniânak hivjâk a ma térképkészltô szakemberei, s
a majdan Eurôpa szârazulatât képezô fôldet pedig - az ott megjelenô
elsô, âltaluk is ismert komoly mûveltség megalapitôi utân Szkitiânak.
Pannônia és Szkftia neve elmaradhatatlan az ôseurôpai szârazulat
kialakulâsânâl. E két fÔlddarab elhelyezkedése, s igen korân nyugvôpontra kerUlô fôldtôrténeti multja az alapja Eurôpa, s minden valôszinûség szerint az elsô emberi mûveltség kialakulâsânak, hiszen fôld
nélkiil emberi mûveltségrôl nehezebben beszélhetunk. Azért mondom

nehezebbnek, mert ôsemlékeink az eurôpai szârazfold kialakulâsa elôtti
idôt is szâmon tartjâk. Ennek târgyalâsa viszont jelen dolgozatom
keretein messze tùlvinne. Regéink fôldtôrténeti mùltunk legkorâbbi
idejétôl kezdve folyamatosan jelzik a hazânk foldjében beâllô
vâltozâsokat, s ezeket a regéket a régészet, kôzettan legùjabb
eredményei csak alâtâmasztjâk. E regék kialakulâsâhoz és
megôrzéséhez âllandô, egy nyelvet beszélô, letelepedett életet élô
lakossâgra van szûkség. Vegyûnk szemûgyre néhâny ilyen példât.

„Ma mâr feltehetô, hogy a Kârpâtok pompâs - bârmely méretû és
kivitelû Eurôpa-térképen szembeszOkô - kôn'vén belUl esô terUlet

fbldtani és foldrajzi egységét, sot valôsâgos egyéniségét, még a politikailag elfogult szemlélô is elismeri" -

l'rja Asztalos Miklôs a

„Tôrténeti Erdély" ci'mû mûvében (V.4.), majd folytatja: „S ugyancsak
mâr a foidtani térkép is elmondja, hogy a Kârpâtok l'vén beiul esô

terulet délkeleti sarka valôsâgos ùjabb egység az egységben. A

sztratoszférâig emelkedô léghajôs, ha vizsgâiôdâsânak légkôri
akadâlyok nem âllanâk ùtjât, Erdélyt a Kârpât erôdi'tmény bâstya
tomyânak lâthatnâ. Semmi sem volt természetesebb tehât, mint
Erdélynek a magyar tôrténelemben betôltôtt bâstya szerepe". Szerinte
ôs-Eurôpa magva a tâgabb értelemben vett „orosz tâbla". A
foldtôrténeti ôkorban a Szudéta-vidék, Spanyol-, Angol-, Francia- és

Németorszâg teriilete még nem létezett, s ezek jelentékeny darabjaival
csak a foldtôrténeti ôkor végén gyarapodott ôs-Eurôpa szârazfôldje. Az
l'gy ôsszeâllt foldteriilet, s az indoafnkai szârazulat kôzôtt a geolôgusok
nyelvén Thetysnek nevezett ôstenger foglalt helyet. A mesozoikum

idején, feltôltôdés ûtjân a Thetys kétfelé vâlasztôdott, s nagyobb
teruletek és hegytômegek kerUltek a vfz fôlé. Ilyen: BelsôMagyarorszâg, Kelet-Szerbia, Dél-Bulgâria és Kis-Âzsia. Ez a TisiaRhodope szârazulat, amelyet a kréta idôszakban a Thetys vize ôvezett".

Majd a tovâbbiakban Asztalos Miklôs igy folytatja: „A kôzbeesô

teruleteknél gyurt hegységek talâlhatôk, de ...megtôrt a gyûrôdés ereje
az ôs-Eurôpa szilârd épftményû peremén. Igy nem tôrténhetett mâs,
minthogy a fold kérge a Tisia-tômb, s az ôsi perem kôzôtt kezdett
fôlgyûrôdni. Ennek a râncolôdâsnak a lefutâsa pedig nem lehetett mâs

alakù, mint az a szembeszôkô kôriv forma, amely a Kârpâtoknak olyan
egyéni vonâsa. Ha tehât az elmondottak alapjân egy pillanatra rôgzitjûk
a mesozoikum végén kialakult helyzetet, azt talâljuk, hogy
Magyarorszâg magvât ôsi hegytômb alkotja, amelynek szerkezete maghegység jellegû; ezt a tômbôt pedig fiatal lânchegység redôinek
fonadéka kezdi kôrulvenni". (V.4:14) Ez az az Istenadta védett fészek,
ahol magyar életunk elindult.

A Gyôri-medence és az Erdélyi-medence a kôzép-eocénben ismét

tenger alatt van. Az Erdélyi-medence miocén korabeli sûllyedése

kôvetkezményeképpen felszabadult vulkanikus erôk alkotta tûzhânyôsor a Gyergyôi- és Csiki-medencét hârom oldalrôl keriti. Ilyen vuikânkitôrés emiéke a Gôrgény-i Tatârkô vulkân, a Borgô-vidék és Maros

vôlgye kôzôtt emelkedô, 25 km âtmérôjû Kelemen-havas, s a Tatârkô
1777 méter magas, 40 km âtmérôjû tômege" (V.4:17).
Tamâskô Ôdôn Zemplén megye foldtani ôkorâval kapcsolatos,
kôzettanra alapozott lei'râsa a kôvetkezô:
"25-30 milliô évvel ezelôtt hiâba keresnénk még itt a mai hegyek
kùpjait, meghitt vôlgyeit... dûs délszaki nôvényzet boritja az alacsony
paladombokat. Pâlma zôldel, gazdagon di'szlik a babér és pazar,
rôzsaszin virâgpompât ôlt a magnolia. Bambuszok, szantâlfâk,

mimôzafélék virulnak. Filge és gesztenyeerdôk vâltakoznak nyir-, fûzés égerfaligetekkel. Hatalmas gyertyânok, juhar- és platânsorok
kiilônféle fenyôkkel. Az ôsfolyôk keskenyebb âgainâl az elefânthoz
hasonlô mastadonck csillapitjâk szomjukat. Kardfogù tigris leselkedik
az ôslovak - anchiteriumok - ôsvényein. Ezemyi aprô élôlény, bogâr,
csiga, kagylô nyilzsôg a mezôk ftlvein, a vizinôvények ùtvesztôi
kôzôtt. Az ôsi szârazfold mindennapi életét éli".
Nem kôltôi tùlzâssal irt elbeszélés ez, hanem a tudôs eszkôzei
segitségével megelevenedô ôsi vilâg valô képe.

Mi màs ez, mini ôsi emlékeink tûndérkertje?
Datolyapâlmâk nyomât âsta ki az AlfÔld homokja alôl Môra
Ferenc, az emberszabâsû majmok is a Kârpât-medencében fordultak

elô a legnagyobb szâmban, amely tényrôl hivatalosaink mâig is
hallgatnak.

Ôseink kôvetkezô emléke az alfôldi tenger elvonulâsânak idejébôl
szârmazik, amelynek tanùja volt, s ennek emlékét a ,JDélibâba szûletése" cimû ôslegendâban ôrizte meg. Rôviden ismertetve: Az ôsz
pus2da felesége, a kékszemû tenger, beleszeretett a déli szélbe, s végUl

is utâna ment, de hazakuldte szerelmûk gyûmôlcsét, a szép Délibâbât.
E rege megôrizte alfôldi ôstengerunk létét, s annak tudatât, hogy a
délibâbhoz hasonlô fényjelenség csak tengerek fôlôtt talâlhatô, kivéve
Nagyalfbldûnket.

Tamaskô Ôdôn e vidék fôldtôrténetével kapcsolatban még a
kôvetkezôket mondja idézett mûve 6-9. oldalân; „A zempléni hegység
legrégibb kôzeteit Vilyvitâny és Felsôregmec kômyékén, a Mâtyâshegy oldalâban talâltâk. Ez a kicsiny, kristâlyos palâkat tartalmazô
terillet utolsô maradvânya annak az ôsi szârazfôldnek, amely még a
Fôld ôskorâban keletkezett és amelyet 300 milliô évig gyalult, koptatott
a viz, a jég és a szél egyuttes pusztitô munkâja". A miocénben a Tisia

kôriil voltak erôs foldmozgâsok, az Alfbld sUllyedni kezdett, s
megjelentek az elsô tûzhânyôk - Szentendrétôl Eperjesig. Nyomân
betôdult a tenger. Ma a tufa rétegben talâlhatôk meg e tenger lakôi: a

cerinthium csiga, arca, cardium és pectenek. Kûlônôsen gazdag
lelôhely Sârospatak tâjân a Megyer-hegy, a Hajagos és a Kâdas-gôdôr
riolit tufâja.
jégkorszakban e viszonylag alacsony hegyeken
(Zsôlyomka -vôlgy, Fekete-hegy, Nagy Hallgatô, a Sâtor csoport és a
Radvâny-hegy) nem képzôdtek gleccserek. A tokaji Kopaszt hô
bon'totta, lejtôjén tundra nôvényzet" (V.9:9).

Emberi emlékezetunk e vidéken tehât a miocénig vezet, de
mennyivel korâbban kellett itt mâr letelepedett târsadalomnak
kialakulnia ahhoz, hogy ezek az emlékek szâjhagyomâny ùtjân
napjainkig fennmaradjanak?

Jogosnak lâtszô kérdés; mit akarunk mi a 300 milliô évvel ezelôtti
tâjképpel. Hol voltak még akkor az emberek? De hogyan maradtak
volna fenn ezek az emlékek emberek nélkiil? Ugyanakkor felvethetem

a kérdést: mit akarunk az anyagelvû vilâg majom-embereivel, e

fejlôdés mellékvâgânyaia tévedt, s kipusztult emberpéldânyok csontvâzaival, amikor ôsi emlékû népUnk FôldUnk egész torténetét megôrizte szâmunkra?

Idôjârâs szempontjâbôl tudjuk, hogy a Kârpâtok egy része, a
Retyezât el voltak bizonyos fokig jegesedve. Biharban viszont mâr
kétséges, hogy volt-e eljegesedés.
Az alluvium idején az éghajlat, nôvény és âllatvilâg mâr a maival
egyezô képet mutât.

Âllatvilâg szempontjâbôl fontos megemliteni bârô Nopcsa Ferenc
- aki a paleophysiologia tudomânyânak megalapitôja - âltal feltârt
ôshullôk Erdély teruletén talâlt nyomait. Ezen lényt „Strutiosaurus
Transsylvanicus"-nak nevezte (V.24:151).
A homo primogenitus néven ismert elsô erdélyi szerszâmos ôs-

ember maradvânyât Mallâs Jôzsef talâlta meg 1923-ban a Hunyad
megyei Ohâbaponor egyik barlangjâban, mellette moustieri tipusù
kôszerszâmok pihentek. Ugyanebben a barlangban a kôvetkezô âllatok
maradvânyai voltak:

-

ôsfarkas (canis lupus fossilis)

ôsvadmacska (felis silvestris fossilis Schreb.)

-

ôsorosziân (felis leo fossilis)

-

barlangi medve (ursus spelaeus Ros.)

-

ôsborz (meles meles fossilis L.)

-

ôsvidra (iutra lutra fossilis L.)

-

barlangi hiéna (crocotta spelaea Goldf.)

-

hidegvérû ôslô (equus aff.Abeli Ant.)

-

kôzéptermetu ôsvadlô (equus férus fossilis Pall)

-

ôstulok (bos primigenius Boj.)

-

ôsjuh (ovis argaloides Nhrg.)

-

âzsiai ôsvapiti (cervus canadensis asiaticus fossillis Lyd.)

-

ôsrén vagy karibu (rangifer articus fossilis Rich.)

-

ôsorrszarvù (coclodonta sp.) (V.4:31 )

Ha ôsszehasonlîtjuk e gazdag vadâszteriiletet a nyugati irôk
készi'tette ôskori gazdasâgi térképekkel, azt kell lâtnunk, hogy hazânkat

igen sok esetben mellôzik. Ennek kettôs oka a kôvetkezô: hazânkban
ôstôrténetiinkkel foglalkozô rendszeres âsatâsok nem voltak, s ami volt
is, ritkân keriilt feldolgozâsra, nyugati szaklapokba pedig még

ritkâbban keriiltek ezek az értesûlések. Amennyiben egy-egy hazai
tudôs sajât erejébôl szép eredményeket el is ér, azt rendszerint az illetô
tudomânyâgak tudôs képviselôi nem karoljâk fel, s munkâjukat halâluk
utan nem folytatjâk. Azzal pedig, hogy az igy elért szép eredményeket
nem tudatositjâk a nyugati szakirodalomban, nemcsak hazânkat, de az

egész mûvelt vilâgot is megkârosi'tjâk. A jégkorszak moustieri
vadâsztelepeinek térképére tehât râvetftendô az ohâbaponori gazdag
vadâszteriilet is.

A fenti, ônmagâba-fordulô tudomânyos élettel valô szakitâs
kezdeti szép példâja prof. Evan Hadingham, s Gâbor Miklôs kôzôtti
tudomânyos kapcsolat az érdi és tatabànyai ôskori âsatâsokkal kapcsolatban.

Nyugaton az ôsember mûkôdési idejének felulvizsgâlâsâra az elsô
félénk lépések mâr megindultak. William R. Corliss tudôsftâsaibôl a

kôvetkezôket emelem ki e târgyban: (V.14) Idézi az American Journal
of Science 1:5:223-230 szâmâban megjelent cikket, amely ôsi emberi
lâbnyomokkal foglalkozik, Henry R. Schoolcroft tolmâcsolâsâban. Az

USA teriiletén, a Mississippi vôlgyében Harmony és Wabash

helységekhez kOzel mâsodlagos mészkôrétegben talâltak emberi lâbnyomokat.

Alan L. Bryan cikke (Archeology 26:146.147,1973) Managua,
Nicaraguâban talâlt, foldfelszint alatti 16-24 inches mélységben,
homokkôbe âgyazva 50-200.000 évesnek tartott megkôvesedett emberi
lâbnyomokat.

H.L.Armstrong (Nature 255:668 âprilis 17) a tôrôkorszâgi ôsi
lâblenyomatok kérdését tisztézza, s ezeket a Texas Paluxy folyôban
talâlt emberi lâblenyomatokkal azonos korùnak tartja. Ez utôbbi érdekessége az, hogy az emberi lâbnyomokkal egy rétegben talâlt ôshQllônyomokat is. Ime néhâny félénk, de folytatâsra vârô kezdeményezés az
emberiség ôstorténetének teljes megismerése érdekében.

Fôldtôrténeti szempontbôl fontos tâjegységûnk a Nyirség. ,dlatal-

mas hordalékkùpjât a Pleistocénben, a Wûrm jégkorszak végén

épitették fôl a keresztiilhômpôlygô folyôk..." Nôvényzete, âllatvilâga

„alhavasi jellegû...amelyek kisebb részben a jégkorszakban, nagyobb
részben a jégkorszak utân honosodtak meg". (V.10:6) „Nagymohos
meg igy is fontes teimeszeti kincsnek szamit. Legismertebb neveze-

tessége az ùszôlâp vagy ingôlâp, ami korhadt nâdbôl, zsombékbôl,
kQlônbôzô mocsâri nôvénybôl szôvôdôtt egybe és embert, âllatot
megbir a hâtân. Ma mâr a mohosi lâp nem ùszik, véglegesen parthoz

kôtôdôtt, de alatta most is viz van". (V.10:7) Ezek az ùszô ôslâpok is

szerves részei ôsi emlékezetUnknek, s népUnk azok rOgzitését, termô-

folddé vâltoztatâsât - sok mâs ismeret meliett - Magor Napistentôl
nyertnek tudja. A vilâg valahai egységes mûveltségét idézi, hogy az
emberiség s^letését a legtôbb nép hagyomânya ùszô szigetekhez kôti.
Ezek a mûveltségek gyakran tengerparti terilleteken értk el fô

virâgzâsuk idejét; ùszô szigetek, ùszôlâpok viszont tengerparton nincsenek, kialakulâsuk édesvizhez kôtôtt. Igy az emberi elindulâs

ùszôszigeteit a Kârpât-medencéhez kell ezen ôsi fôldtôrténeti korban
kôtni. Ezen belûl a Csallôkôz szigetéhez, amelyet Sanudo XV. szâzad-

beli térképe Eurôpa-méretûnek tuntetett fel, bizonyâra az akkor még
ismert ôseredet fontossâga miatt.

Szûkebb hazâm, Dombôvâr ôstôrténetével kapcsolatban dr. Szôke
Sândor a kôvetkezôket mondja: (V.8) „Mfg a Mecsek és a Dunântùli

Kôzéphegység (Bakony, Vértes stb.)

teriiletét a tenge elbo-r

ritotta... addig a két teriiletet elvâlasztô Somogy-Tolna-i terilleteken az
eredeti kristâlyos kôzetekbô! és paleozôi Uledékbôl âllô szârazulat

hùzôdott. Tehât terUletunk a tengerbôl kiemelkedô sziget volt". - „Az

erôsôdô endogén erôknek a harmadkorban a Kârpât-medence kôzponti
tômegét képezô Tisia masszi'vum serti tudott ellenâllni és a tôrések
mentén fokozatosan sullyedni kezdett... - engedve az endogén erôknek
a méiybe sullyed és elônti a tenger. Ezt az utolsô nagykiterjedésû
beltengert Pannôniârôl Pannon-tengemek nevezték el". (V.8:ll) .A
Kapos diluviâlis terraszai a Béka-tô puszta, Szuhaj-domb magasabb
teriiletei. Ezeket az ârtérbôl néhâny méterrel kiemelkedô magaslatokat

az ember ôsidôktôl fogva telepiilési célokra hasznâlta fel". Szôke itt
nem emli'ti a Szuhaj-domb nyùlvânyât képezô Sziget-erdôt, amelynek
magyar neve, s jellege a Pannon-tenger idejéig visz bermûnket vissza,
azôta folytonos, magyar nyeivû lakossâggal. E teriiletek elmocsarasodâsa a holocén korban kezdôdôtt. A kârpât-medencei beltenger
mondâink kiegészi'tôje Szeged vârosunk sziget értelmû neve, amely
ugyancsak tanùsi'tja magyar lakossâgunk ettôl a kortôl valô folytonossâgât.

Fentiek aprô szemelvények a fôld, magyar ôshazânk kialakulâsâval kapcsolatban. Ennyibôl is lâthatjuk, hogy élettér szempontjâbôl a
Kârpât-medence elsôrangùan fontos. Az itt kialakulô mûveltségek
emlékei ezt csak alâtâmasztjâk. Ennek ellenére a MTA hivatalosai a
Kârpât-medencét lakatlan teruletnek mondtâk.

Az eredetileg egy ôrâs elôadâs 82 oldalas anyagât négy oldalra
leszûkiteni lehetetlen, t'gy a fentiekben elôadâsom bekezdése olvashatô

csupân. Elôadâsom vâzlata a kôvetkezô kérdésekre felel kârpât-

medencei ôshazânkkal kapcsolatban: Fôldtorténeti okok, Élettani okok,
Belsô szervezeti okok, Szfnszâlaink kifejezô eszkôzei: Hang és dallam,
Beszéd és nyelv, Jelképek - vallâs - mûvészet, Vallâs: Rabonbânok,
Regék és regôsôk, Tôrténelem, Nemzetségeink, A jégkorszaki tùlélés
eldorâdôja a Kârpât-medence, Régészet: Telepûléseink, Lakôhâzak,
Fôldmûvelés, Viselet. A jégkorszak irâsbelisége. Déli irânyû
vândorlâsaink: Aegei-tenger, Etruszkok, Szicilia, Folyamkôz.

Telepûléseink kialakulâsânak idôbeli sorrendje, hivatalosan hitelesitett ôstelepeink Jegyzékének ismertetése, a Jégkorszak nôvény- és
âllatâllomânyânak bôsége, pannon és Jâsz ôsnépeink pannôniai ôslakos
voltânak bizonyitâsa egy Jôvô elôadâs târgya, remélhetôleg egy magyar
szakosztâly megértô keretein belUl.

Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA):

AZ 1997. ÉVIKULTURÂLIS ALAPELLÀTÂSRÔL ÉS A
KULTURÂLIS TÂRGYIÔRÔKSÉG VÉDELMÉRÔL
SZÔLÔ TÔRVÈNYBÎRÂLATA
Az âltalânos rendelkezéseknél a tôrvény, mint alapelvet meghatârozta, hogy a tôrvényben foglalt jogok minden személyt megilletnek
nem, kor, vallâs, politikai vagy mâs vélemény, nemzeti vagy târsadalmi

szârmazâs, vagyoni, szâiletési vagy egyéb helyzet szerint. A tôrvény e
hosszù felsorolâsâban viszont nem emli'ti, hogy a szellemi vagy fizikai
fogyatékossâg sem szenvedhet hâtrânyos megkulônbôz-tetést.

A tôrvény szôl a ,aiemzeti szârmazâs"-rôl, de nem hatârozza meg,
hogy mit ért ezalatt. Sziiletett magyar âllampolgâr, aki magyar
szârmazâsûnak vallja magât vagy Magyarorszâgon sziiletett, de
szlovâknak, szerbnek, românnak vagy cigânynak vallja magât. Ebbôl
az sem deriil kl, hogy védelmet kapnak-e ebben a tôrvényben azok

akik Erdélyben român megszâllâs alatt szûlettek és az anyaorszâgbà

âttelepedve magyar âllampolgârok lettek. Amennyiben a ,3emzeti

szârmazâs" alatt fajt értenénk, azt ki kell mondanunk. A nyugati
âllamok nagy tôbbsége a faji megkiilônbôztetést is uldôzi. Igy nem kell
félni ettôl a meghatârozâstôl.

A tôrvény ebben a paragrafusban még szôl târsadalmi szârmazâsrôl is. A kommunizmus alatt volt csak ilyen kategôria. Miért van
pârhuzamba véve „nemzeti vagy târsadalmi szârmazâs"? Talân nemzeti
helyett nemzetiségi szârmazâst akartak a tôrvény szerkesztôi kiemelni?

Azt is tisztazni kell. Igen hasznos lenne, ha a tôrvény elsô
paragrafusâban szakszavak vagy âltalânosan nemhasznâlatos szavak
magyarâzatét is adnâk.

Amennyiben a „târsadalmi szârmazâs" terminus technicus nem a

kommunista jol ismert frazeologiajat jelentene, amely meghatârozza a
kulônbôzô tâsadalmi kategôriâkat, akkor viszont nem szUkséges a
,,vagyoni, szûletési vagy egyéb helyzet megjelôlése, mert ezek a
fogalmak a „târsadalmi szârmazâs"-ban bentfoglaltatnak.

„Egyéb helyzet" meghatârozâs a tôrvényt annyira fellazftja, hogy
abba minden beleférhet. Ez az ûgyvédek Mekkâja. Kibùvôra adô és
kétértelmû szavakat komoly tôrvény nem tartalmazhat.

A tôrvény azon része, hogy kiteijed minden személyre, szintén
kiegészi'tésre szorul. „Minden személy" meghatârozâsâhoz hozzâ

kellene tenni, hogy „minden jogi személy". Âltalâban gyâmsâg alatt
levôk vagy kiskoniak nem jogi személyek.

A harmadik paragrafusban a tôrvény kimondja, bogy „az âllami és
a belyi ônkormânyzati fenntartâsù kôzmûvelôdési intézmény, kônyvtâr
vagy mûzeum nem lebet elkôtelezett egyetlen vallâs, vilâgnézet vagy

politikai irânyzat mellett sem". Ide bozzâ kellene tenni, bogy
„tudomânyosan meg nem bizonyitott tézis" mellett sem lebet
elkôtelezett az âllami vagy belyi ônkormânyzat âltal fermtartottak. Ha
mégis bemutatâsra keriil, akkor csak az ellen-tézisével lebet azt
bemutatni. Példâul: a Darwin evolùciôs vs. keresztény teremtési
elmélete.

A tôrvény negyedik paragrafusânak (b) pontja megbatârozza, bogy
„mûvelôdési céijai megvalôsitâsâhoz kôzmûvelôdési kôzôsségi
szinteret szervezô és szervezeti segftséget kapjon". Nem lehetne Jobb
szôt a „szinteret" megjelôlésre kitalâlni? Talân jobb lenne a ,Jielyett"
szôt basznâlni. Ez a kitétel meg magâval bozbatja azt, bogy valaki
„kôzmûvelôdési joga cimen" kôvetelje a belyi kôzigazgatâstôl, hogy
ebben a paragrafusbôl eredô joga alapjân alapftott szervezetének a
kôzOsség székbâzat adjon („kôzmûvelôdési kôzôsségi szinteret"), hogy
ott „a kôzôsség kôzmûvelôdése céljâbôl" a „lesbianok és homoszexuâlisok" védelmében elôadâsokat tartsanak.

Az ôtôdik paragraflis a „tôrvény batâlyârol" ùgy intézkedik, hogy

kiterjed tôbbek kôzôtt a ,jogi személyiséggel nem rendelkezô
gazdasâgi târsasâgokra", de „nem teijed ki e tôrvény hatâlya a viszonossâg esetén a diplomâciai mentességet élvezô kiilfôldi âllampolgârok
tulajdonâban ievô kulfôldrôl behozott kulturâlis emlékekre".

Milyen gazdasâgi târsasâg az, amely nem jogi személy? Ha egy

szervezet nem bejegyzett, illegâlis, akkor hogyan lebet râkényszeriteni
ezt a tôrvényt? A bejegyzett târsasâg pedig a nyugati âllamok jogszabâlyai szerint a bejegyzéssel - a szerzetesrendek kivételével - jogi

személlyé vâlik. A szerzetesrendek pedig nem tekintbetôk „gazdasâgi
târsasâgnak". Jô lenne, ba a tôrvény a ,jogi személyiséggel nem ren
delkezô gazdasâgi târsasâg meghatârozâst megmagyarâznâ.
A harmadik paragrafusban mùzeumokrôl is volt szô, de a „tôrvény

batâlya" alatti listârôl a mùzeumok kimaradtak. Ameimyiben tôrvény
nem jogi személyekre is kiteijedhet, akkor miért nem teijed ki a

mùzeumokra? Késôbb a tôrvény, bâr a hatâlya kiterjesztésében nem
emliti meg a mùzeumokat, mégis a tôrvény negyedik része, elsô
fejezetének 69. paragrafusâban a mùzeumokrôl is tesz rendelkezést.
Nem jobb lenne ezt a részt csak a ,4nùzeumi tôrvényre" utalô megjegyzéssel ellâmi?

Ha a „kônyvtâri tevékenységrôl" a tôrvény hatâlya kiterjed a „nem
nyilvânos kônyvtârakra", akkor meg kellene szabni, hogy milyen
minimâlis tevékenységet vâr el a tôrvény. Ebben a tôrvényben bol van
utalâs a „kônyvtâri tevékenységrôl"? Ha van erre vaiami mâs

jogszabâiy,akkor azt itt mint hivatkozâst meg kellene emliteni.
Ez a tôrvény nem teijed ki a diplomatâk âltal behozott mùzeâlis

értékekre. Ez igen helyes, mert belefér a diplomâciai mentesség
kôlcsônôs tiszteletben tartâsâba. Ebben az esetben is a tôrvénynek elô
kellene l'mia a behozott mùzeâlis értékû târgyaknak a vâmhatôsâgokkal
valô regisztrâlâsât, és annak ellenôrzését, hogy a memtességet élvezô
személy, levâltâsakor a legâlisan behozott mùzeâlis târgyakat ki is
viszi.

A tôrvénynek hasonlôképpen ki kellene teijednie azokra a kulfëldi

nem diplomatâkra is, akik Magyarorszâgon huzamosabb idôt tartôzkodva idôszakos letelepedési engedéllyel sajât lakâst tartanak fenn. A

tôrvény viszont teljesen elfeledkezett azokrôl a kiilfôldiekrôl, akiknek
kettôs âllampoigârsâguk van, és az év egy részét Magyarorszâgon
tôltik.

A II. rész elsô fejezetében a „Kôzmûvelôdés âltalânos szabâlyait"
jelôli meg a tôrvény. A hatodik paragrafusban elôirja a tôrvény, hogy a
,jogok érvényesûlését az âllam és helyi ônkormânyzatok biztositjâk".
A tôrvény viszont nem hatârozza meg, hogy milyen mértékben kell
biztositania az âllam és a helyi ônkomânyzatoknak az elôfrt jogok
pénzugyi alapjait. Az âllamsegély mennyiségében a tôrvénynek figyelembe kellene vennie a gazdag és szegény kôzôsségeket. Ellenkezô

esetben a tôrvény nem érheti el az alapelvekben lefektetett céljât.
A nyolcadik paragrafiisban a tôrvény kihangsùlyozza, hogy a
kôzmûvelôdéshez valô jog gyakorlâsa „kôzérdek", amelynek tâmogatâsa kôzcél. Ennek ellenére sehol sem talâlunk utalâst, hogy az âllam
és a helyi ônkormânyzatokon kivûl mi a vârmegyék, valamint a 42-es
paragrafuson ki'viil a székesfôvâros kôzigazgatâsânak pénzUgyi
kôtelezettsége. Ebben a részben is csak a kôzmûvelôdés elôsegltésére
valô pâlyâzat kôltségeinek fedezését rendeli el a tôrvény, elôirânyozni.

Valôszi'nûleg a tôrvény a Budapest székesfôvâros viszonylatban mint
helyi ônkormânyzatot a keriileti ônkormânyzatokra érti. Persze az sem
ârtana, ha a tôrvény ezt hatârozottan kijelentené. Késôbb a III. fejezetben utalâs van a megyei (fôvârosi) kôzmûvelôdési szakmai tanâcsadâsra és a 31-es paragrafusban intézkedés tôrtént a „tanâcsadâs és
szolgâltatô feladatok ellâtâsâra valô" finanszirozâsra, de mâs hozzâjârulâsra nincs utalâs.

A 13. paragrafusban a tôrvény megâllapitja, hogy a ,4ielyi kôz
mûvelôdési intézmény jogi személyiséggel rendelkezô szervezet,

kôzôsségi szinten kôzmûvelôdési intézménynek minôsûl". Mint példât,
a tôrvény megemliti a klubkônyvtârakat, szabadidô kôzpontot és
kôzôsségi hâzakat, de nem emliti meg ezeknél is fontosabb régészeti,
valamint a természetvédelmi parkokat.

A 14. paragrafusban a tôrvény arrôl szôl, hogy ki lehet ,dcôzôsségi

szinten, ilietve kôzmûvelôdési intézmény mûkôdtetôje". Érthetetlen,
hogy miért marad ki a mûkôdtetôk kôzul az âllam megnevezése, amely

fenntartja az Àllami Operahâzat, a Magyar Nemzeti Szinhâzat, az
Orszâgos Szécheni Kônyvtârat, az Orszâgos Csillagvizsgâlô Intézetet, a
Magyar Nemzeti Mùzeumokat és sok mâr kulturâlis intézményt.

A 15. paragrafus értelmében „amennyiben a kôzmûvelôdési fel
adatok fenntartâsâra a feltétel nem teremthetô meg, akkor „egyéb"
fenntartâsban ûzemelô létesftmménnyel is biztosi'thatja a kôzmûve
lôdési tevékenységek megvalôsitâsât". Az viszont a szôvegbôl nem
derUl ki, hogy mit ért a tôrvény a „fenntartâsban ûzemelô létesitmény"
alatt?

A 21. paragrafus szerint az ônkormânyzat pénzûgyi tâmogatâsban
részesithet jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetet, gazdasâgi
târsasâgot". Itt ismét felmeriil a kérdés a jogi személyiséggel nem
rendelkezô szervezettel kapcsolatban. Hogy lehet nem jogi személyi
séggel nem rendelkezô szervezetet pénzûgyi tâmogatâsban részesiteni?
A 22. paragrafus szerint a nem kôtelezô kôzmûvelôdési tevékenységet ônkormânyzati tâmogatâsban csak akkor lehet részesiteni, ha az a

kôtelezô feladatok ellâtâsât nem veszélyezteti. A tôrvényben pedig
sehol nem talâlni utalâst arra, hogy mit ért a tôrvény „nem kôtelezô és
kôtelezô mûvelôdési tevékenységnek". A kôzmûvelôdés egyéni igényt
jelent és nem lehet kôtelezô, mint az âltalânos iskolâba jârâs.

A IV. fejezetben a tôrvény meghatârozza a kôzmùvelôdési âgazat
irânyi'tésât. Igy megnevezi a szakminisztert, aki ,4neghatârozza a szakdiplomâk, bizonyi'tvânyok elismerésének és honositâsânak szabâlyait".
Sehol a „kdzmùvelôdés" alci'm alatt nincsen utalâs az iskolai oktatâsra,
szakiskolâkra, diplomâkra és kiilfbldi diplomâk honosîtâsâra. Miért

kell a „nem strukturâlis kô2mûvelôdést" a stukturâlis iskolâk és egyetemek oktatésât és azzal kapcsolatos diplomâk elismerését ebbe a

paragraflisba belekevemi?

A II. rész eisô fejezete a nyilvânos kônyvtâri ellâtâssal kapcsolatos
âltalânos szabâiyokrôl szôl. Itt ugyanazon fogalomnak két kuiônbôzô
meghatârozâsât talâljuk. A 45. paragraflis (a) pontjâban a tôrvény
ugyanabban a mondatban „egyetemek" és „universitâsok" szôt hasznâlja. Ezt az egész fejezetet ât kelI dolgozni, amelyben ki kell emebii a
kônyvtârak „kôzmûve!ôdési" tevékenységgel valô kUlônleges tôrvé-

nyét és nem ôsszekevemi a mâr meglevô Kônyvtâri tôrvénnyel. Egy
mâsik lehetôség pedig az, hogy a kônyvtârak „kôzmûvelôdési
tevékenységet" bennehagjmi a Kônyvtâri tôrvénybe és itt csak utalâst

tenni a megfeleiô paragrafusra. Amennyiben a kônyvtâri tôrvény
elavultnak mutatkozik, akkor azt ùjra kell imi.

A IV. rész a Kulturâlis târgyi ôrôkség védelme és a mùzeumokrôl

szôl. Az I. fejezet „Âltalânos Rendelkezések" 69. paragrafusâban a
tôrvény meghatârozza az âllam szerepét a „kulturâlis târgyi ôrôkség
védelmében". Itt talân meg kellene emiiteni azt a részt is, amit az
UNESCO a nemzeti értékek kihozatalânak ellenôrzésére és védelmére
nemzetkôzi tôrvénybe iktatott, ami a magyar jog részévé is vâlt. Ennek

az UNESCO âltal készitett nemzetkôzi jogi védelemre utalô tôrvényét
minden UNESCO-ba tartozô âllam, igy Magyarorszâg is ratifïkâlta.

A II. fejezet: A kulturâlis târgyi ôrôkség védett nyilvânitâsârôl
szôl. Ennek 70. paragraftisa is kiegészitésre szorul. A nem kôz-, de
magângyûjteményben levô mûkincseket is védelem alâ kell helyezni.
Ezt a ratifikâlt UNESCO Nemzetkôzi Konvenciôja is elôirja.
A 111. fejezet: A kulturâlis javak kulfôldre tôrténô kivitelérôl hoz

rendelkezést. A 79. paragrafusban a tôrvény meghatârozza, hogy
milyen târgy nem vihetô ki Magyarorszâg teruletérôl. A részleges
listâhoz hozzâ kellene tenni, hogy nem vihetô ki a Szent Korona, a
koronâzâsi ékszerek, de a Szent Jobb sem.

A 80. paragrafus kimondja, hogy engedély nélkul kivihetô az

orszâgbôl 50 évné! nem régibb mûtârgy. Talân ezt a tilalmat fel kellene

emelni 100 évre vagy kimondani, hogy az 1900 elôtt késziilt mûtârgyak
csak engedéiiyel vihetôk ki. Amikor az elsô mùzeumi tôrvényt
megalkottâk, azôta mâr 50 év eltelt és akkor hatâroztak ezt meg 50
évben. Egyes orszâgok a kiviteli tilalmat az 1850 elôtt késziilt
mûtârgyakra értelmezik.

A 83. paragrafus meghatarozza, hogy végleges kiviteli engedély
nem adhatô ki ham isi'tvânyokra, illetve a megtévesztésre lehetôséget
adô mâsolatokra. talân ezt a paragrafust ûgy kellene môdositani, hogy
csak abban az esetben lehet végleges kiviteli engedélj^ adni a mâso

latokra, ha a mûvészeti târgyra vagy annak hâtiapjâra el nem
mozdi'thatô môdon râi'rtâk, hogy „mâsolat" vagy „eredetirôl valô

mûvészi elgondolâs". îgy hatârozta meg az ICOM/ICMAH a mâsolatokrôl, igy a mùzeumi mâsolatokrôl hozott hatârozatâban.
A IV. fejezet „Régészeti védelemrôl és feltârâsrôl" szôl. A 88.

paragraflisban meghatarozza, hogy a ,/égészeti ôrôkség elemei eredeti
ôsszefûggéseikbôl csak régészeti feltârâs keretében mozdi'thatôk el". A

tôrvény annyira merev, hogy megakadâlyozhatja egyes mûtârgyak
restaurâciôjât. Ezért ehhez a ponthoz még hozzâ kellene tenni, hogy;
abban az esetben is részekre bonthatôk, ha a restaurâlâs azt
megkôveteli, pl. mozaik vagy freskô restaurâlâsa.

A 94-es paragraflisban a tôrvény a ,jrégészeti feltârâs"-nâl nem
emliti a Tudomânyos Akadémia Régészeti Intézetének, valamint az
egyetemek régészeti intézeteinek jogait.

Az V. fejezet a „Mùzeâlis Intézmények"-rôl rendelkezik. Itt is
ùgyanùgy, mint a kônyvtâraknak, a mûzeumoknak is csak a „kôzmû-

velôdéssel" kapcsolatos jogszabâlyt kellene szabâlyozni és utalâst tenni
a mùzeumi tôrvényre.

A tôrvény ebben a formâban a ,dCulturâlis ôrôkség védelmében"
nehézségeket kelt. Ide keveri a tôrvény a mùzeumi, kônyvtâri és
levéltâri tôrvények egyes részeit. A duplikâtumok értelemzavart is
hozhatnak magukkal. A kulfoldi példâkat nézve a „Védettség" kategôriân belûl még meg kell hatârozni és listâba venni (1) Tôrténelmi
értékeket és (2) Természettudomânyi értékeket. A tôrténelmileg fontos
személyek hâzaira vagy ha elpusztultak, akkor arra a teruletre, ahol a
tôrténelmi személy mûkôdése „transcendent", oda tenni az emléktâblâkat. Ebben a tôrvényben az emléktâblâkrôl semmiféle paragrafus
nem rendelkezik.

Talân a kulfoldOn élô magyar szârmazésù szakemberek bevonâ-

sâval a tôrvényt ât kellene fésUlni és kijavi'tani, mielôtt az hatâlyba lép.
Dr. Lengyel Alfonz nyug. amerikai egyetemi tanâr. A Fudan Egyetem
(Shanghai) egyetemi tanâcsosi ranggal kinevezett professzora és a
Xi'an Jiaotong Egyetem, Sino-American Eield School of Archaeology
amerikai igazgatôja. Volt vallâs- és kôzokta-tâsûgyi minisztériumi
mùzeumok és konyvtârak, valamint tudomânyos intézetek fôosztâlyânak fôelôadôja (1948-1950).

A Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetségének ûlése
A XXXVI. Magyar Talàlkozô programjâban a SZMUSZ megtartotta évi rendes kôzgyûlését. Az idei megbeszélést Soôs ydz^e/fôtitkâr

(Baltimore, MD) beszâmolôja indftotta el. Elsôként felolvasta Stirling
Gyôrgy elnôk levelét, amelyet a SZMUSZ tagjaihoz intézett. Ebben a
levélben lemondâsât jelenti be, mivel Magyarorszâgra kôltôzik,
életének alakulâsa miatt. Elkôszônt a Szôvetség tagjaitôl, de tovâbbi

egyilttmûkôdést és segitséget igért. Lemondâsa nem jeient teljes
visszavonulâst a kôzUgyekrôl. Bfzunk benne, hogy otthonrôl tovâbbra

is kûzd és harcol kôzôs ûgyeinkért. Kôszônet bâtor hangjâért és biztatô
frâsâért, cikkeiért, minden munkâjâért. A kôzgyûlés, a két volt

elnôknek (a Szôvetség alapitôi): Flôriàn Tibor és Stirling Gyôrgy,
„tiszteletbeli elnôk" cimet adomânyozta.
A kôvetkezôkben Soôs Jôzsef fôtitkâr 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 tôrôkbûzât" - Dancs Rôzsa (Kanada); II. dij (megosztva), „40 évvel ezelôtt"

- Benkô Istvân (USA) és „Menekûlés a Vasfiiggûmy môgûl" - Soôs
Jôzsef (USA); ///• dij (megosztva) „Ungvâr, 1956" —Fodor Istvân
(USA) és ,>legtalâlt forradalom" - Harangozô Judit (Kanada). A
birâlôbizottsâg tovâbbi ôt pâlyâzatot dicséretben részesitett. Szivbôl

gratulâlunk a nyerteseknek.
A fôtitkâr beszâmolôjâban javasolta, hogy fogalmazzuk ùjra a
SZMUSZ alapszabâlyait. Ugyanakkor bejelentette, hogy Stirling

Gyôrgy lemondâsakor felkérte Fr. Kiss G. Barnabàs ferences atyât

(Détroit, MI), hogy ideiglenesen - a tagok szavazâsâig - vâllalja az
elnôki tisztséget. A fôtitkâr hangsùlyozta, hogy ùj tagokat kell toborozni a SZMUSZ munkâjânak tâmogatâsâra. Ezt kOvetôen felkérte
Bamabâs atyât, hogy kôszôntse a megjelenteket, akik szép szâmmal
vettek részt a gyûlésen.

Az ùj elnôk, Bamabâs atya iidvôzôlte a résztvevôket és rôviden
vâzolta a mai magyar helyzetet. Szeptemberi és oktôberi személyes
tapasztalatai alapjân megâllapitotta, hogy meimyire szûkséges a sajtô és
hirkôzlés ûgye. Szomorùan vetette kôzbe, hogy most érti és érzi a

Katolikus Magyarok Vasàrnapjânak hiânyât, amit Ligeti Angélus
atyâval majdnem 10 éven keresztiil szerkesztett és teijesztett. Szôlt a
meglevô magyar kiadvânyokrôl is, amelyek kisebb-nagyobb sikerrel
még mûkodnek, élnek... de sajnos, nem nagy âtutô erôvel és sikerrel.
SzUkséges lenne egy talâlkozô vagy kôzôs gyûlés azokkai, akik ma
szerkesztik, teijesztik és kézben tartjâk a magyar lapokat. Ermek soksok akadâlya van, pedig jô leime megérteni, hogy egységben a hatalom,
az erô, az eredmény.

Ezutân rôviden emlékezett magyarsâgunk 1100 éves, és kereszténységUnk 1000. évfordulôjâra, valamint

a dicsô 1956-os magyar

szabadsâgharc 40. évfordulôjâra. A kôzgyûlés ideje nem engedte meg a
hosszabb méltatâst, de egyébként is a Magyar Talâlkozô mindezen
évrodulôk jegyében tôrtént. Jobbnâl jobb elôadâsok és
megemlékezések hangzottak el a Talâlkozô alatt. A kôzgyûlés elnôke
hangsùlyozta: „Magyamak leimi - erkôlcsi lendûlet. Magyamak leimi
- hit. Hit a magyarsâg hivatâsâban. Hit abban, hogy az Isten akar

veliink valamit, és hogy a magyarsâg képes megvalôsitani ezt az isteni
feladatot. Magyamak lenni - szeretet, egyuttérzés, âtfogâs, âtôlelése
mindaimak, 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. Kùzdeni mindazért, ami
magyar"...

A kôzgyûlés elsô hozzâszôlôja dr. Hasznos Miklôs képviselô volt
(Budapest), aki egyùttal a Szôvetség egyik alelnôke is. Lendûletes
hozzâszôlâsâban reményeinkrôl, osszefogâsunk fontossâgârôl beszélt.
A majdani magyarorszâgi vâlasztâsok elôkészftését szolgâlô „ellenzék"
vagy mâs szôval, nemzeti vonal, nemzeti egység életbevâgô szerepérôl

szôlt. Kézbeadta a jelenlevôknek a „Magyar Nemzet" azon cikkét,
amelyben
A Kereszténydemokrata Néppârt programnyilatko-zatât
kôzôlték (1996. november 9.) ,d'olitikai és gazdasâgpolitikai fordulat
és ùjrakezdés" cimmel. A képviselô ugyancsak szôlt a nemzeti érdekrôl

és az alapszerzôdésekrôl, majd tartaimas hozzâszôlâsât Reményik
Sàndor. „Mint Jôb" ci'mû versével zârta.

A gyùlés - ameiyen résztvett Bessenyei Lâszlô, a Szôvetség
kanadai alelnôke is -, a szépszâmmal megjeient tagok és érdeklôdôk
ôszinte, magyar hazânkért aggôdô hozzâszôlâsaival foiytatôdott.
Aggôdô sôhaj: Baj van! Nincs megoldâsl, - valamint pozitiv és konkrét
javaslat hangzott el valamennyiûnk tovâbbi munkâjâhoz. Fel-adataink

meghatârozésa és a nemzettudat âpolâsa sùlyos feieiôssége
mindannyiunknak, amit a SZMUSZ is tâmogat és sokban segi't. A vilâg
minden pontjân éiô magyarok, fôieg Magyarorszâgrô! érkezettek
hasznos és praktikus hozzâszôlâsaikkal tették érdekessé és tartalmassâ
a kôzgyûlést. A nemzeti sajtô fontossâga mellet az informâciôs lânc
kialakftàsâig, a hatârainkon tùl élôk sorsâig szô volt sok mindenrôl.

Lassan Gyôrgy (Los Angeles) és Nt. Fodor Dénes (Los Angeles)
beszamolt az ùjonnan felâlli'tott 1956-os emiékmurôi. Budapesten
végre készen âll az 1956-os szabadsâgharc monumentâlis emléke, de
még anyagi segitségre lenne sziikség, hogy a tervezett munkadijakat
kifizethessék.

A kôzgyûlés mâsik hozzâszôlôja Nândor Istvàn volt Budapestrôl.
A Kapu fômunkatârsaként vett részt a Magyar Talâlkozôn. A

fômunkatârs l'gy nyilatkozott: „A lap egyik célja, hogy tâmogassa a
hatâron ki'vuli magyar kultùrât, fôleg a fiatalokat... Brâdy Zoltànndàa, a
KAPU fôszerkesztôjének az a célja, és a terve, hogy kialaklt 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 egy olyan forrôdrôtos kapcsolatot kialakitani

kulhoni magyar szerkesztôségekkel, amely révén kôlcsônôsségi alapon
egyUttmûkôdnének a KAPU-val, és igy kialakulhat egy olyan ùjsâg,
amibôl a vilâg egyetemes magyarsâga pluralista alapon megtudhatja
egymâs bajait, ôrômeit és hireit".

Zârâsként ismét az elnôklô Bamabâs atya szôlt, azaz a kôzgyûlés
iizenetét egy vers szavaival foglalta ôssze. Az erdélyi ferences kôltô,
Papp Asztrik: „A hegyek uzenete" ci'mû verse méltô zârôszô volt a
sikeres kôzgyûlésen. A magyar Hiszekegy elmondâsâval erôsftettuk
meg kôzôs hitunket és feladatainkat. BKG.

A Szabad Magyar Ûjsàgirôk Szôvelségének kôzgyûlésén dr. Hasznos Miklôs, az
Ujsâgirô Szôvetség aleinôke beszédet mond. Mellette fr. Kiss G. Barnabds ofm, a
delroili katolikus magyar egyhàzkôzség plébânosa, a Szôvelség elnôke. (Somogyi Lél)

Balrôl: Juhàsz Ferenc és felesége (Erie, PA), mellettiik Sôs Jôzsef (Baltimore, MD), az
Amerikai Magyar Ujsdg szerkesztôje, a SzMUSzfôtitkâra.

Elôadâsok

Kô Andràs (Budapest):

„NEM VAGYUNK ITTHON E VILÂGBAN"
Az utolsô beszélgetés Làszlô Gyula régészprofesszorral

A helyszîn a Vôrôsmarty tér, jùnius 5, péntek. Az ûrmnepi kônyvhéten Lâszlô Gyula professzor a PQski Kiadô pavilonja elôtt dedikâl.
- Szeretnék onnel beszélgetni az ezredévi kôzérzetrôl —mondom.

- De hiszen én festô vagyok és régész! - feieli.
- Ez miért volna kizârô ok? - kérdem.

- Hât ha nagyon megerôltetem magam, akkor lehet, hogy valami
eszembe jut —mondja.
Jùnius 9-én, kedden délelôtt 10 ôrakor a lakâsân fogad. Àll mâr az

ajtôban, amikor az emeletre felérek. A beszélgetés végén megâllapodunk, hogy jùnius 18-ig elolvassa az elkészult inteijùt. Ezen a csûtôrtôki napon ugyanis elutazik... Jùnius 17-én reggel 10 ôrakor telefonon
hivom, hogy indulhatok-e. A lânyâtôl megtudom, hogy „apuka az
eredeti tervtôl eltérôen két napja elutazott Székelyfôldre és jùnius 23ân érkezik haza".

Jùnius 17-éneste bemondjaa televiziô, hogy meghalt.
Hazament meghalni.

-A.C. Clarke irja „A jôvô korvonalai" cimû kônyvében: „Minden

kegyességunk és tudâsunk erôtlen ahhoz, hogy megvâltoztassa a mùltat
vagy legalâbb môdositsa azt a tempôt, amellyel a jôvô elé rohanunk".
Az ùj évezred ùgy kôszônt rânk, mint egy idôszakadék.
- Ûj évezred szâmomra nem létezik. Egyszeruen âtmegyiink egy
olyan folyamaton, amit mi osztunk be napokra, évekre. Az idôfolyâsban nincs évezred, mert a idô mindentôl fuggetleniil halad, tôlUnk
fuggetlenùl homogén.
—De a napok s az évek kapaszkodôk, s akâr akaijuk, akâr nem, az
ùj évezred is az, ugyanakkor vâltozâs és bizonytalansâg.

- Minden idôben ezt mondjâk az emberek: hogy ami elôttUnk van,
az mâs lesz, mint ami môgôttunk van. Nem hiszem. Az ember ugyanis
vâltozatlanul ember marad.

- Igen, de ha a kôriilmények vâltoznak, megvâltozik az ember
gondolkodâsmôdja és egész életvitele.

- A kôriilmények valôban vâltoznak, de az ember alig.

- Mi az, ami az idôtôl fiiggetlenUl a legfontosabb kérdés marad,
ami az on életében is a legnagyobb izgalmat okozta?
- Az, hogy élek. Eszembe jut egy vitâm Asztalos Istvànnal, a ki-

vâlô erdélyi irôval, meghalt mâr. Én azt mondtam, hogy az élet
megtôrténik bennilnk. És minden korban. Minden idôben. Minden
ùgynevezett évezredben. Az élet megtôrténik bennUnk. A csecsemôkor,
gyermekkor, érett kor, ôregkor és halâl. Ô viszont azt mondta, hogy mi

irânyitjuk az életiinket. Ha! Ez olyan naiv felfogâs...
- Egyszer azt nyilatkozta:

mùltat szûntelenûl megeszi a jelen.

Én tehât âllandôan ajelenben élek". És ajôvô?
- Nem vagyok jôvôbelâtô.
- Nem is szereme az lenni?
- Nem.
- Fél tôle?

-Nem, nem félek. Egyszerûen nem veszem tudomâsul.

- Mi az, ami a gondolatvilâgâban lépten-nyomon jelen van? Ami
nagyon fontos az ôn szâmâra?

- Példâul az, hogy most hazamegyek a szulôfoldemre. Budapesten
jô ideig csak laktam, de nem voltam itthon. Aztân néhâny éve diszpolgârrâ vâlasztott az ôrôdik keriilet, s azôta mondhatom, hogy itthon
vagyok. Kosztolànyi jut ilyenkor az eszembe: ,JVIert nincs meg a kincs,/
mire vâgytam/ a kincs, amiért porig égtem/ /Itthon vagyok itt e
vilâgban,/ s mâr nem vagyok otthon az égben". (Boldog, szomorù dal.)
Nehéz kérdések ezek. A kôltôink azért életunk részei, mert megfogalmaztâk azt, ami bennûnk csak ùgy gomolyog, csak ùgy feszit, de nem
tudjuk megfogni. Ôk megfogjâk. Helyettunk. Ôrôk ùtitârsaink a XXI.

szâzadban is. Hiszen a komolyan gondolkozô nagy embertârsaink elismerték, hogy a civilizâciôt anélkûl teremtették meg, hogy tekintettel
lettek volna az emberre. Tehât: nem vagyunk itthon itt e vilâgban.

- Lehetséges talân, hogy embemek és vilâgnak ez az ôssze nem
illése mégis kikiiszobôlhetô?
- Hât nem tudom. Mindenesetre az életvitelùnk abban az irânyban

fejlôdik, hogy legyiink otthon ebben a vilâgban. Valahogy a magunk
képére formâljuk. Mi tudunk a vilâgrôl, de amit tudunk, az nem a vilâg.
A Nobel-dyas német fizikus, Heisenberg fogalmazta meg egyszer
nagyszerûen, hogy a természettudomâny nem a természet tu-domânya,

hanem a rôla valô ismereteinké... Ôriâsi kUlônbség! Meggyôzôdésem,
hogy ha most nem én ûlôk itt, hanem valaki mâs, ugyanolyan gazdagon
lehetne kérdezni a témârôl, és ugyanolyan botla-dozva felelne.
Tudniillik az emberi élet nem szô, az mâsként tapinthatô.

- Kozmikus vilâgban élunk, de valljuk be: nem erre késziilt tôrténelme sorân az emberiség. Hogy fennmarad-e, ez most attôl fugg,

milyen gyorsan és milyen helyesen tud alkalmazkodni. Ât tudja-e épiteni eszméit és elgondolâsait, târsadalmi, gazdasâgi, politikai szerve-

zetét. Jelenlegi helyzete elônytelennek lâtszik.
- Nem tudhatom, hogy az emberiség errôl mit gondol. Egyénekre

vagyunk atomizâlva, mindenki csinâlja a maga dolgât, s ebbôl adôdik
aztân utôlag szâmot vetve egy bizonyos tôrténeti korszak. De ez nem
ùgy tôrténik, hogy én most tudom, hogy benne élek, tehât ennek a
jegyében cselekszem; én ùgy cselekszem, ahogy a mindennapi élet
megkôveteli. Mindenesetre rettegve hallgatom, hogy az ember

elpusztfthatja ônmagât. És nem tudom, mit lehet tenni, hogy ez a
szorongâs megszùnjôn.

- Professzor ùr négy évtizeden ât tanitott kiilônbôzô egyetemekent, ezért kérdezem: mi a nevelés kulcskérdése napjainkban?

- Nagy hatâssal volt râm Rudnay Gyula, a festô. A nôvendéke
voltam. Egy példân érzékeltetem, hogy nevelt ô minket. Mert nemcsak
festônek nevelt, hanem embemek is. Koffân Kàrollyal ùltunk egyutt a
rajzteremben, egy ôregasszony volt a modell. Koffân is, én is ùgy
ftéltûk meg, hogy nagyon jô rajzot csinâltunk, de Rudnay a korrigâlâs
helyett egyszer csak felâllt és elkezdett beszélni a gyerraekkorârôl. Az
édesapja Pelsôcôn volt kocsmâros, s minden kôdorgô ritter, csalôdott
szfnész, rossz kôltô ott gyûlt ossze a kocsmâjâban. Rudnay elmesélte,

hogy volt ott egy ember, aki naponta jôtt és minden pénzét elkôltôtte, a
felesége meg csak kônyôrgôtt, hogy menjen haza, mert a gyerekeknek
nincs ennivalôjuk. Az ember nem fogadott szôt, s a veszekedés mindennapos volt, szegény asszony igy élte le az életét. S ekkor Rudnay

visszafordult a rajzaink felé, és azt mondta: „Ez nincs benne,kérem"!
Hiâba volt formailag tôkéletes a rajz, az élet hiânyzott belôle, a mindennapok szegénysége, ôrôme, bânata, egyszôval az ember nem volt
benne, csak a forma.

- Azt akaija ezzel mondani, hogy jaj annak a târsadalomnak,
amely nem alaki'tja ki a fiatalokban az értékrendet, amely a cselekedeteiket, a gondolkodâsukat irânyitja?
- Ezt akartam mondani.

- Freud bemutatta azt, hogy az âlmok hogyan csôkkentik a

szorongâst, amely abbôl kôvetkezik, hogy egy idegen vilâgban élûnk.
Bemutatta, hogy az âlmok hogyan kuzdenek meg ennek a vilâgnak a
szômyeivel és hogyan regenerâljâk bennûnk azt az érzést, hogy végûl
is itthon vagyunk ebben a vilâgban; hogy ez a mi vilâgunk. Mert nem
aludni nehéz ebben a vilâgban, hanem élni. Hankiss Elemért idéztem.
Jut eszembe; on szokott âlmodni?

- Hogyne.

- Megkérdezhetem, mirôl?

- Erdekes kérdés. Fiatal koromban a Margit-szigeten, a MACpâlyân sokat sportoltam. Mivel kôzépiskolâsoknak nem volt szabad a
felnôttversenyen indulniuk, âlnéven vettem részt a tâvolugrâsban, a
diszkoszvetésben és a sûlylôkésben.
- Milyen néven?

- Lâng néven. Mondtâk is a barâtaim: Te ôrillt, nem tudtâl egy

rendes magyar nevet vâlasztani? Na, mindegy. Kérem szépen; a mai
âlmaimban nagyon gyakran nagy sportolô vagyok, és vilâgcsùcsokat

javitok. Hârmas-, tâvol- és magasugrâsban, sûlylôkésben... Érdekes,
hogy az âlmoknak ez a mondjuk fgy, fmoman fogalmazva érzelmi telitettsége, ami a nemiségre vonatkozik, ôregkoromra teljesen kimaradt.
Nahât, elsôsorban nagy sportolô vagyok. Azutân meg egy mâsik
âlmomban lehetetlen épitészeti tagozatokon keresztiil tévelygek.Eljutok egy folyosôra, kopogtatok a falon, és egyszerre benne élek Attila

udvarâban. És beszélgetek Attilâval, megfelelô méltôsâggal és magatartâssal. Vagy néha Vôrôsmartyval iilôk egyiitt, meghatottan persze.
Vagy Virâg Benedekkel vagy Kosztolànyi Dezsôvel. Vele egyébként
fogtam kezet, és jelen voltam egy beszélgetésen: Szabô Dezsô, Koszto

lànyi és én, a fiatal egyetemi hallgatô.De olyan bâmulatos beszélgetést folytattak, ami a târsalgâs mûvészetének magasiskolâja volt...

Kosztolânyi szâmon kérte Szabô Dezsôtôl, hogy miért l'rta a
„FiIozopter az irodalomban" cimû pamfletjét Babits ellen. Szabô Dezsô
mûfelhâborodâssal mondta: „Miért? Hât nem l'rtam meg, hogy egy
kotyogô vénasszony"? Szô szerint igy volt, erre pontosan emlékszem.
- S ha arrôl kérdezem, hogy a gyerekkorâba visszajâr-e godolatban?

- Sokszor visszajârok. Korâbban a nevelésrôl esett szô. Én soha

egyetlen rossz szôt nem hallottam otthon, kivéve egyszer, amikor addig
lâbatlankodtam az édesanyâm szoknyâja mellett a konyhâban, amig azt
nem mondta: „Eridj a pokolba"!

Nagyon elszomorodtam,. ôtéves

lehettem, bementem a szobâba, ôsszekôtOztem a cipôfûzôket, a cipôt a
vâllamra vettem és elindultam a pokolba. Hât mâr kint voltam

Kôhalom hatârân ki'vUl, amikor szembejôtt veiem Hartman pâter, a
katolikus pap —mi unitâriusok voltunk —és megkérdezte: ,d-lova mész,
Gyuluka"? ,JVIegyek a pokolba" - feleltem. „Hât aztân miért mész
oda"? „Édesanyâm oda kûldôtt". Na, gyere csak" Megfogta a kezemet
és hazavitt. Igy mentett meg a pokoltôl egy katolikus pap. Késôbb az

ôdôgot is kiùzték belôlem az Âthosz-hegyen, Gôrôgorszâg szent
helyén, ahol nagyon sok kolostor talâlhatô. Ûgyhogy nyugodtan
beszélhet szerkesztô ùr, nem kinozom majd...
- Félnûnk kell attôl, hogy az ôrdôg belénk kôltôzik?
- Persze. Hât ezek mind igazak, nem kitalâciôk.

- A „Kettôs honfoglalâs" cimû, nagy vihart kavart kônyvének lesze utôélete?

- Egészen biztos. A vita folytatôdik majd. Azt mondhatom, hogy
akik ellenzik, azok kôzôtt nagyon sok jô barâtom van. Az ellenkezés

tudomânyos téren nem jelent szakitâst emberi vonatkozâsban. Nagyon
jôban vagyok Gyôrjfy Gyôggyel, megôleljjûk egymâst, ha talâlkozunk,
hât gyerekkortôl kezdve figyeltiik egymâs életét; hogy ô mâsként
gondolkozik ugyanazokrôl az adatokrôl, az természetes.
- A régészet terén a kôvetkezô évszâzadban vârhatô-e olyan felfedezés, ami nagy hatâssal leheta kulturtôrténetre?
- Felfedezés talân nem, inkâbb magatartâsvâltâs. Régebben a
régészet - és a mai napig is - nagy szâzalékban elsôsorban târgytudomâny volt. A szablyâk, edények formâja, veretek mintakincse és a
tôbbi. Én mâs irânyban indultam el. Tudomâsul vettem mindent, amit

jôl csinâltak, de nem a szablyaformâkat kerestem, hanem azt kutattam.

hogyan godolkoztak azok, akik hasznâltâk. Tehât emberivé igyekez-

tem tenni a régészetet, a târgyakat idôvé oldani, munkâvâ oldani,
hasznâlat kôzben fîgyelni, emberséget tapasztalni a régészet anyagâban. Azt hiszem, hogy ez lassacskân teret hôdit majd.

- Végezetiil, professzor ùr szerencsésnek tartja magât, hogy ebben
a szâzadban élt, és nem a kôvetkezôben?

- Errôl csak azt tudom mondani, hogy ha foltennék azt a lehetlen

kérdést: ha ùjra szuletnék, hogyan irânyîtanâm az életemet, azt mondnâm, ûgy, ahogy megtôrtént. Mert hiszen nem én irânyîtottam, hanem
az élet irânyitott engem.

Dr. Bernàth Zoltàn

ENGEDNILEHET, DE ALAPÂLLÀS AZIGAZSÀG
Az Eurôpai Uniô az eurôpai népek ôsszefogâsâra tôrekszik. Ebbôl
az egyilttmûkodésbôl mi magyarok sem maradhatunk ki. Eithetô az
eurôpai âilamok igénye, a belépô tagok kôzt ne legyen ellentét, ha van,

mielôtt jelentkeznek, egyezzenek meg. Az Eurôpai Uniô kivânalma
elsôsorban Kôzép-Eurôpa felé irânyul.

Itt, a Kârpât-medencében Magyarorszâg kôzponti helyet foglal el
és elsô szâmù àldozata azoknak az ellentéteknek, amelyeket a trianoni
és pârizsi békeszerzôdések teremtettek meg. Magyarorszâg mégis arra
tôrekszik, hogy ha kell, jogai egy részének a feladâsâval is, ôsszhangot
teremtsen a Kârpât-medence népei kôzôtt. Egyetlen kôvetelése, hogy a

hatârain tùl élô magyar kisebbség kapja meg mindazt a jogot, amelyet
1945 utân a nemzetkôzi jog még azon kisebségi sorsban élô népeknek
is meg kivân adni, amelyek tôbb, mint egy ezredéven ât nem képezték
részét egy âllamalkotô nemzetnek.

Magyarorszâg (annak kormânya) abban a tôrekvésben, hogy
valameimyi szomszédjâval megegyezésre jusson, elérte a hatârât az

engedékenység bûnének. A hatârain kivûlre jutott magyar kisebbség
megkérdezése nélkiil

kijelentette; nem Idvânja a hatârok meg-

vâitoztatâsât. Nem hasznâlta ki, hogy a trianoni, illetve pârizsi
tâkolmâny ônsùlyânâl fogva ôsszeomlott (a szerzôdést kôtô felek
Csehszlovâkia, Szovjetuniô, Jugoszlâvia nincsenek tôbbé). A Duna

erôszakos elterelése miatt nem fordult a Biztonsâgi Tanâcshoz, sôt,
elsônek sietett elismemi a jogutôdlâssal nem rendeikezô Szlovâkiât.

Ukrajnâval anélkul kôtôtt alapszerzôdést, hogy a tùloldalrôl érkezô

szép szavakat l'râsba foglalta volna, ami szerint Ukrajna a
kisebbség részére biztositotta az autonômiât. Bukarest egy
papnak, Tôkés Lâszlônak kôszônheti, hogy megindult az
Româniâban, hivatalos magyar szervek és nem hivatalos

magyar
magyar
erjedés
magân

személyek ezrével mentek ât a hatâron, hogy segitséget vigyenek. A
széthullt Jugoszlâviâbôl a menekultek ezreit fogadtuk be. S mi lett a
szinte egyôntetû vâlasz? Magyar iskoiâk igazgatôinak levâltâsa, iskolâk
elvétele, elnémftjâk a magyar szôt, a szâmarâny eltorzitâsa érdekében

az âllamigazgatâsi hatârokat megvâltoztatjâk. A magyar falvakat a fôld
mélyébe forditô buldôzereknek a szerepét âtvették a helyi
ônkormânyzati vezetôk, miniszterek, kormânyrendeietek, tôrvények.
Nem tekinthetô meilékzôrejnek a sajtônak, a româniai pârtoknak,
magânszervezeteknek az a gyûlôiethadjârata, amely az intézkedéseket
kôvette, azokat kevesellte. Minden korbâcsûtést felhâborodâs kôvette:
"Mit csinâlnak megint a magyarok?"

Eddig, mi (orszâggyûlési "honatyâk") a mondottak eilenére
szentesfteni akarjuk az alapszerzôdést. Annak eilenére, hogy Szlovâkia
a magyar szempontbôl félsikemek tekinthetô alapszerzôdés igenjéhez
azonnal hozzâcsatolta az azt megsemmisitô német, România pedig nem
hajlandô elismemi a magyar kisebbség elemi jogait. Szinte hallani lehet

az alig titkolt gondolatot: Mit engedjûnk, mit adjunk, amikor az
ellenszolgâltatâst mâr
megkaptuk:
Magyarorszâg
ismételten
kijelentette, a hatârok megvâltoztatâsât nem kivânja.
Ezekutân joggal meriil fel a kérdés: jâijuk tovâbb a jârhatatlan utat,
amely nemcsak megalâzô, de célhoz sem vezet? Lehet, szabad igy
alapszerzôdést kôtni? Amikor nyilvânvalô, hogy egy ilyen
alapszerzôdés csak fehérre meszeli az ellentétek repedéseit, amely
repedések akkor szélesednének hasadékokkâ, amikor bekeriiltiink,
szomszédainkat besegftettuk az Eurôpai Uniôba. Mindezért jâma
nekiink kôszônet? Nyilvânvalôan nem.
Magyarorszâgnak mas alapokra kell helyeznie kûlpolitikâjât.
Tôbbek kôzt az igazsâgra. Még akkor is, ha az igazsâg mellettunk szôl,
és az nem tetszik mindenkinek. (Ki fogadja tetszésnyilvânftâssal,
amikor az âltala emelt épftményrôl a vakolattal egytitt a téglâk is
hullanak, de még a tartô oszlopok is huit helyilket hagyjâk hâtra, ha
ugyan idejében ki tudnak sétâlni a romok alôl?)

Halljuk tehât az igazsâgot, ha mâr az utôdâllamok ezt akaijâk, nem
az eihullt vér, elveszett élet, szabadsâg, otthon, vagyon igaz-sâgât. Ne

legyQnk hangulatkeltôk, ne emh'tsiik igazsâgât azoknak, akiket tarkôn
lôttek, élve eltemettek, akik annyit nem érdemelnek meg, hogy az
ônmaguknak megâsott sîrt hozzâtartozôik egy fejfâval megjelôljék.
Szôljunk a jogra alapîtott igazsàgrôl. Ha vâllalt âldozatunk fiistje nem
szâll az ég felé, ha a méltânyossâgra alapîtott indîtvânyaink nemhogy

az égig, de még a
felhôk magassâgâig sem émek el, akkor
helyezkedjûnk a szigorù jog âllâspontjâra, és halljâk azt nemcsak azok,
akiket érint, hanem azok, akik velùnk szemben (a trianoni és pârizsi

szerzôdésekben) egyszerre voltak itélkezô birâk és egyszerre szerzôdési
partnerek.

I. Belâthatô idôn belQl ûjabb alapszerzôdést nem kOttlnk, az eddig
kotott alapszerzôdések érvénytelenek;
a) Az eddigi alapszerzôdések érvénytelenek, azokat Magyarorszâg kényszerhelyzetben kôtôtte meg, figyelemmel a tùsz szerepét
jâtszô hatâron tùli magyar kisebbségre;

b) Ugyancsak kényszerhelyzet: Magyarorszâgnak ahhoz, hogy
talpra âlljon, elengedhetetlen kôvetelmény, hogy csatlakozzon az
Europai Uniôhoz. Az Eurôpai Uniô a csatlakozâs feltételéiil kôtôtte ki,
hogy Magyarorszâg egyezzen ki szomszédaival. Szomszédaink csak az
esetben voltak hajlandôk alapszerzôdést kôtni, ha jogaink jelentôs
részét feladjuk;
c) Az alapszerzôdéseket érvénytelenné teszi a szolgâltatâs és

ellenszolgâltatâs feltûnô arânytalansâga. Még a feltételezése is elképzelhetetlen, hogy Magyarorszâg quasi ajândékként ismerte el a
trianoni (pârizsi) hatârokat. Vârta az ellenszolgâltatâsât s ennek
elsôsorban a hatâron tùli magyar kisebbség lett volna a kedvezményezettje;

d) A hatârokat megâllapitô trianoni békeszerzôdést az antant-

hatalmak is alâirtâk, igy a hatârkérdésre is vonatkozô alapszerzôdés
hatâlytalan az antanthatalmak irânyâban.

Magyarorszâg és az utôdâllamok viszonya rendezésre vâr az
alâbbiakra tekintettel:

a) A magyar alkotmâny szerint az orszâg hatârât érintô szerzôdés
érvényességéhez az orszâg orszâggyûlésének (tôrvénybe foglalt)
jôvâhagyâsâra van szukség. A trianoni békeszerzôdést a tôrténelmi

Magyarorszâg 63 vârmegyéjének a képviselete, parlamentje helyett
csak a csonka orszâg orszâggyûlése fogadta el. (Ezek szerint a trianoni
békeszerzôdés, a jôvâhagyâs zârôkôve nélkQl létre sem jôtt: semmi, l'gy
még semmisnek sem lehet tekinteni.) Onmagâban nem tesz
érvénytelenné egy békeszerzôdést az a kôrillmény, hogy a legyôzôtt
âllam kényszerhelyzetben van (mâs a helyzet az alapszerzôdésnél,
amelyet békeidôben kôtôttunk), tovâbbâ az sem érvénytelenségi ok,

hogy a békeszerzôdés kegyetlenill szigorù, de
b) érvénytelenségi ok: a magyar békedelegâciô (a kijelôlt tartôzkodâsi helyét nem hagyhatta el) mozgâsâban, akaratânak megfelelô, az érdekei szolgâlatâban âllô valamennyi ténykedésre korlâtozott volt,

c) a szerzôdô feleket, l'gy az antanthatalmakat megtévesztették
azok a szândékosan elôadott, fontos és valôtian tényadatok, amelyeken
a szerzôdés nyugszik;

d) Magyarorszâg nemcsak eredeti érvénytelenség, hanem szerzôdésszegés ci'mén is érvényesi'theti jogât. A szerzôdésben, amely az
igazsâgra is hivatkozik, a felek feltételezhetô akarata szerint az
utôdâllamok mindazon kisebbségi jogok, igy autonômia biztositâsât
vâllaltâk, amelyeknek a teljesitését annak idején a magyar kormânytôl
igényelték, de kôtelezettségùknek nem tettek eleget.

e) A magyar âllam a trianoni békeszerzôdés tervezetét (mint quasi
ajânlatot) a francia miniszterelnôk, Mitterand levelével egyutt kapta
meg, ezt is ajânlatként elfogadta, igy a levél a szerzôdés részévé vâlt és
igy Magyarorszâgnak joga nyilt arra, hogy a trianoni békeszerzôdés
felùlbirâlâsât kéije. Annak, hogy egy ilyen felûlbirâlâsi kérelemnek

megvan az alapja, fényes bizonyitéka, hogy a szâzad elején megkôtôtt
szerzôdés épitménye, a szâzad végére, ùgy ahogy van, a levegôbe
repûlt, a romok kôzôtt kell keresni, hogy (jogi szemmel nézve) mi
maradt meg belôle.

Apàrizsi békeszerzôdés érvénytelen.
a) Eredeti érvénytelenséget (semmisséget) okoz, hogy a béke
szerzôdés tâgyalâsakor és megkôtésekor azok, akik Magyarorszâgot

képviselték, valôjâban aimak a Szovjetuniônak a megbizottai voltak,
amelyik nekunk ellenérdekû elIenfelUnk volt, s amelyik maga is
részesedni kivânt a tôrténelmi Magyarorszâg teruletébôl;

b) a pârizsi békeszerzôdés szerinti eredeti âllapotot kivânta némi
môdosi'tâssal helyreâllitani, a trianoni békeszerzôdésen nyugszik, ehhez
képest mindazok az érvénytelenségi okok, amelyek a trianoni
békeszerzôdéssel fennâllanak, ennél a szerzôdésnél is érvényesiilnek.

c) a pârizsi békeszerzôdés eredeti érvénytelenségben szenved, mert
az egyik szerzôdô félnek, nevezetesen Magyarorszâgnak nem volt meg
a jogalanyisâga, nem volt szuverén, a Szovjetuniô megszâllâsa alatt
âllt, s szuverenitâsât negyven év leforgâsa alatt sem szerezte vissza;

d) a pârizsi békeszerzôdés kôtelezte a Szovjetuniôt, hogy
Magyarcrszâg szuverenitâsât âlHtsa helyre, a Szovjetuniô e sùlyos
szerzôdési pontot (mâsokkal egyiltt) sùlyosan megsértette. Magyarorszâg az ebbôl eredô jogait érvényesi'thette, illetve érvényesi'theti.

Magyarorszâg érvényesitheti az érvénytelenségi okok folytân
bekôvetkezett valamennyi kârât is.

A trianoni és pârizsi békeszerzôdés.

A trianoni és pârizsi szerzôdések megszûntek, mert megszunnek
létezni a szerzôdô felek: Csehszlovâkia, a Szovjetuniô, Jugoszlâvia,
amely kôrulmény, miutân sok vonatkozâsban, a szerzôdések
egyetemleges jogokat, illetve kôtelezettségeket âllapitanak meg, kihat
Româniâra is.

Ônmagâban armak a kôriilménynek, hogy Magyarorszâg elismerte Szlovâkia âllamisâgât, visszamenô hatâlya nincs. Az emlftett
szerzôdések elôbb és pedig a cseh és szlovâk âllam kettévâlâsânak
pillanatâban szûntek meg.

A magyar kormânynak a fentiek leszôgezése utân kell megkezdenie a târgyalâst az utôdâllamokkal, a târgyalâsokba, mint
szerzôdô feleket be kell vonnia az antant- és szôvetséges hatalmakat
azzal, hogy a trianoni békekôtés sorân érvényesiilt bûnôs manipulâciôk
elemi kôtelességûkké teszik Magyarorszâg elszenvedett sérelmeinek az
orvoslâsât.

Magyarorszâgnak ki kell hangsùlyoznia, hogy a utôdâllamok
hatalma ez idô szerint nem a jogon, hanem a ténylegességen alapszik, a
jogi rendezés elmaradhatatlan, ennek keretében a hatâron tùli magyar

kisebbséget nem azok a jogok illetik meg, amelyeket 1945 utân a
nemzetkôzi jog minden néven nevezhetô kisebbségnek megad, az

utôdâllamok hatalma alatt magyar kisebbséget mindazok a jogok (igy
autonômia) megilletik, amely jogokat a trianoni békeszerzôdés
megkôtése elôtt az utôdâllamok maguknak megkôveteltek.

Ezùttal a Duna elterelésével és az ùn. magyar adôssâggal foglalkozni nem ki'vânok. Kettôs keresztek ezek, felsorakozva azok mellé,
amelyeket minden szâzadban nem is egyet âlHtottak fel a
magyarsâgnak.

Dr. Sasvàri Làszlô (Lausanne, Svâjc)

GAZDASÀGI EGYUTTMÛKÔDÉSI KEZDEMÉNYEZÉS

DÉLKELET-EURÔPÂBAN (SECI)
Mûltévi elôadâsom végén - aminek a cime "A balkâni hâborù

gyôkerei" volt -, utaltam rôviden arra, hogy armak otthoni, november
16-i lezârâsa utân, felerôsôdtek a hirek az elôadâs utolsô soraiban

emli'tett "Horvàtorszâgra nehezedô erôs killfôldi nyomâsrôl". Idéztem

Tudjmann elnôk nyilatkozatât:
,dIorvâtorszâg, amely kivivta helyét a nemzetkôzi vilâgrendben,
nem felel meg egyes nemzetkôzi tényezôk terveinek". Ezek folyamatosan Délkelet-Eurôpa e részének egyfajta versaillesi rendezésére

tôrekszenek. Az Eurôpai Unio Szlovéniâtôl délre és Gôrôgorszâgtôl
északra levô regionâlis tômôriilést javasolt a jugoszlâv utôdâllamok-

nak, Albâniâval és Macedôniâval, amerikai kôrôkben pedig a térség
integrâciôs terveit kiterjesztik Bulgâriâra és Româniâra, sot tâgabb
értelemben Magyarorszâgra és Szlovéniâra.
Erre azokban a hetekben a magyar sajtôban is tôbb utalàs tôrtént,

majd a témâval kapcsolatban vâratlanul megjelent —minden magyarâzat nélkiil - egy addig nem hallott szô. SECI. Senki nem tudta, hogy
mit jelent.

Ilyen elôzmények utân kaptam meg januâr 11-én egy szlavôniai
szârmazâsù magyartôl a zâgrâbi "Globus" ùjsâg 4 oldalas cikkét —amit
itt fotokôpiâban felmutatok —, amiben részletes beszâmolôt kap-tam az
addig tôrténtekrôl és a rejtélyes fogalomrôl: Southeast European
Coopérative Initiative.

Ez az ùjsâg elôszôr ir arrôl az ellentmondâsos kezdeményezésrôl,
hogy dolgozzanak ôssze a térség orszâgai a SECI-ben, aminek
szerintuk Belgrâd leime a kôzpontja. Richard Schifter, Clinton meg-

bizottja azért jôn januâr 14-én Zâgrâbba (majd Ljubljanâba), hogy a
belépés szukségességérôl meggyôzze a horvàt vezetôket. Pedig szerintiik a belépés nagy kârokat okozna nekik. Belgradot akaijâk kôzpontnak, mert a térség kôzepén van, s ez tenné alkalmassâ erre a szerepre.
A szerbeknek ez azért lenne fontos, mert igy vissza tudnâk szerezni az

elvesztett pozi'ciôkat, sôt még tobbet is. Tudjmann viszont éppen ezért
van ellene.

Genfben tavaly év vége felé volt az értekezlet, amelyen 12 orszâg
alâirta a csatlakozâst, csak Horvâtorszâg és Szlovénia nem (mert nem

elnôki szinten képviseltették magukat, s igy nem volt alâirasi joguk).
Ott volt Albânia, Bosznia-Hercegovina, Bulgâria, Gôrôrorszâg,
Macedônia, Magyarorszâg, Moldâvia, România és Tôrôkorszâg. Nem
volt ott Jugoszlâvia, mert akkor voltak Belgrâdban a nagy tuntetések.
Magyarorszâg sem akarta alâimi, de Clinton két levelet irt Hom-nak,
amiben elmagyarâzta, hogy miért olyan fontos ez és ezek utân alâirta.
Kucsan szlovén elnôk igen éles szavakkal birâlta az amerikaiakat:
„Idegen erok akarjâk a régi, szétesett Jugoszlâviât ôsszebarkâcsolni. Az
amerikaiaknak ez azért fontos, hogy Româniân és Bulgâriân keresztul

kôzelebb keriiljenek az oroszokhoz, mâsrészt egy nagy kereskedelmi
bâzist akamak teremteni, hiszen a 12 orszâgban 150 milliô ember él".
Az USA-nak az az érdeke, hogy a fejletlen âllamokat és a nem

békélôket egy uniôba tegyék. Vâmmentességet csinâlnânak az âllamok
kôzôtt, hogy kôrmyebben belemenjenek, de az igazi cél nem az, s

éppen ezért félnek tôle a horvâtok. Ôk biznak a németek tâmogatâsâban (akik âllitôlag ellenzik a tervet), s szâmitanak a Vatikânra is, alâ
is irtak vele egy fontos egyezményt, de kérdés, ebben a bizalomban
mennyi a realitâs. Franciaorszâg sem érdekelt a SECI-ben, s az EU-nak
sem jô ez. A magyar diplomâcia is mind jobban kételkedik a

helyességében, s prôbâljâk hùzni az idôt, hogy ne menjenek bele
tûlsâgosan. Kiilsô kôri konkurencia ez az amerikaiak részérôl Eurôpâval szemben. Apokaliptikus terv.
„A horvâtoknak egy kevesebb népû szôvetség jobban megfelelne,
mert pont azokat az âllamokat szedték ôssze, amelyektôl a horvâtok
szabadulni akamak. Csatlakozâs esetén Horvâtorszâg, Szlovénia,
Magyarorszâg a legelmaradottabbakkal kerûlnének egy szintre (mint
pl. Moldâvia stb.). A térképet az amerikaiak készitették, s abbôl ez
vilâgosan kikôvetkeztethetô". - Eddig a cikk!

Januâr 14 utân a sajtôban tôbb cikk foglalkozott a témâval az
alâbbi szalagcimekkel; ,yZâgrâb nem kér a Balkânbôl", - .JHorvâtszlovén ôsszefogâs a SECI ellen", - „EUensùlyozzâk-e az USA

délkelet-eurôpai tômôritési tervét"? (Ùj Magyarorszâg), - „Tudjmann
visszautasi'tâsa a Balkân-Uniô tervre" (Neue Zûrcher Zeitung).

Mâr a ci'mekbôl egyértelmûen megâllapithatô, hogy R. Schifter
zâgrâbi és szlovéniai târgyalâsai nem vezettek eredményre, annak
ellenére, hogy ô mindkét fôvârosban kezeskedett arrôl, hogy az USA
nem politikai tômôriilést, hanem gazdasâgi egyilttmûkôdést ôhajt.! (Ez

lehetôséget ad az indi'tvâny tovâbbi vizsgâlatéra, elemzésére.) Az egyik
cikk idézi a Vjesnik és a Glbous zâgrâgi lapok véleményét. Az utôbbi
azt irta, hogy Washington a SECI-n keresztui abszolùt politikai befolyâsât és az EU ellensûlyozâsât akaija biztositani a térségben. Az
NZZ pedig utal Tudjmann két nyilatkozatâra: ,>li csak az Eurôpâba

vezetô integrâciôt akarjuk, a SECI szâmunkra gazdasâgi visszalépés
lenne".

Mârcius 8-ân Gômôri Endre foglalkozott tetjedelmes cikkben a
témâval: ,^ivel Magyarorszâg a tôrôkdùlâs ôta nem tartozott a balkâni

régiôhoz, nem utôdâllama a volt Jugoszlâviânak s nem fekete-tengeri
hatalom, mint România —, a magyar kiilpolitikai joggal értékel-hette
ùgy, hogy ez a kezdeményezés mintegy kettévâgja a NATO

csatlakozâs elsô kôrében legesélyesebb Kelet-Kôzép-Eurôpât és
Magyarorszâgot valamilyen rejtelmes stratégiai elgondolâs szolgâlatâban egy kettôs (NATO+Balkân) kapcsolatrendszer felé terelné. Clinton
értesûlt az aggâlyokrôl, s 5 nap mùlva ùjabb levelet irt Homnak és

ebben elhâritotta azt a lehetôséget, hogy Magyarorszâgot a volt
Jugoszlâviâval és a Balkannal kapcsolatos problémâkkal asszociâljâk.
Ezutân R. Schifter vezetésével két konferenciât tartottak. Ô arrôl

igyekezett meggyôzni a résztvevôket, hogy az amerikai koimâny
gazdasâgi (fôleg infrastrukturâlis) programokat akar ôsztônôzni ûgy,
hogy azokhoz semmiféle anyagi tâmogatâst nem biztosit, tehât a
programokat a magântôke bevonâsâval kell végrehajtani. A mâsodik
konferencia utân Magyarorszâg a részvétel mellett dôntôtt, viszont (a
feltételezhetôen hasonlô ôsztôkélés ellenére) Horvâtorszâg és
Szlovénia eddig (1118.) nem irta alâ a szândéknyilatkozatot, s igy
Magyarorszâgon kiviil csak az iszlâm, illetve ortodox civilizâciôs
kôrhôz tartozô orszâgok vannak az alâirôk kôzôtt".

De elképzelhetô-e reâlisan, hogy a szâmtalan feszliltséggôctôl
terhes Balkânra a magântôke be mer fektetni? Ennek alâtâmasztâsâra

engedjenek meg egy idôbeli ugràst: november 4-én volt Heraklionban
hét balkâni âllamfô csùcsértekezlete, ameiyen kôvetkezetes elhatârolôdâsuk folytân sem Horvâtorszâg, sem Szlovénia nem vett részt. Ezen
kulcskérdésekben (Ciprus, gôrôg-tôrôk viszâly, Koszovo, boszniai
szerb âllam stb.) folytak ugyan kôzvetlen târgyalâsok, de konkrét megegyezés egyikben sem tôrtént. Jeliemzô a tényekre a horvât média
reagâlâsa is a krétai Balkân csûccsal kapcsolatban: „Ismét beigazolôdott, hogy Horvâtorszâg nem balkâni orszâg, hiszen meghivôt sem
kapott a talâlkozôra". -

E kis kitérô utân folytatom Gômôri eszmefuttatâsât: „a SECI-vel
kapcsolatban két kérdés vetôdik fel;

1.) Valôban csak utakrôl, hidakrôl stb. van szô vagy az USA ùj
balkâni stratégiâjârôl?
2.)

Miért csak Boszniâban kezdôdôtt az amerikai ébredés - a

vâlsâg megoldâsâra -, és az ùj stratégia megszervezése? Az utôbbira a
vâlasz: Amerika szâmâra az igazi érdekszféra a Balkân déli fele, s
benne Macedônia.

Nem véletlen, hogy ez volt a Balkân egyetlen pontja, ahol mâr a

boszniai NATO fellépés elôtt amerikai tengerészgyalogosok Jelentek
meg. A Balkânon ugyanis két tengely rajzolôdik ki: az egyik jelképe a
keleti ortodoxia kôntôse, a mâsiké az iszlâm lebemyege. A macedôniai
tôrékeny tûzfaltôl délre mâr az amerikai poziciô minden gyengUlése
veszélyezteti Washington akciôszabadsâgât (vagy beavatkozâsi lehetôségeit) a Fôldkôzi tenger medencéjében, a Kôzel- és Kôzép-Keleten", Eddig az idézet Misha Glenny „Jugoszlâvia bukâsa" cfmû kônyvébôl.
Gômôri ezutân egy magyar geopolitikust idéz: ,d4yilvânvalô, hogy
az amerikai kulûgyminisztérium âltal kezdeményezett és annyi értetlenséget kivâltô SECI nem mâs, mint a délkelet-eurôpai stratégia
elôkészitése. Létrehozâsa magyar szempontbôl a legérdekesebb és
legigéretesebb. Magyarorszâg tôbb, mint szâz év ôta elôszôr keriilhet
olyan helyzetbe, hogy a Balkânon komoly stabilizâlô szerepet
jâtsszon".

Elemzése végén Gômôri ehhez hozzâteszi: „Szâlljunk le a Fôldre.
Ha a SECI valôban csak a magântôke elképzelt befektetési ôvezete,
akkor szétfoszlik. De ha valôban része egy nagy amerikai regionâlis
tervnek, amelynek a Balkân tâtongô sebéhez (Glenny) kellene gyôgyitô

szândékkal hozzânyùlnia, akkor Magyarorszâg erre nem képes, de nem
is érdeke".

Azokban a hetekben megjelent egy név nélkûli mâsik elemzés is,
amely azt l'rta a SECl-rôl, hogy az a balkâni orszégok (ezek kôzé
besoroltâk Magyarorszégot) stratégiai egyilttmùkôdésének alapjait
kivâiîja megvetni. A térség âllamaival a SECI révén sikerult elhitetni,
hogy Magyarorszâg egylényegû a Balkânnal.

Ezutân hosszù ideig nem lehetett hallani a SECI-rôl semmit, akkor
mindenkit az a kérdés foglalkoztatott, hogy melyik âllamok keriilnek
be elsôként a NATO-ba. A kérdés eldulte utân a kôvetkezô hir a
térségbôl az volt, hogy

Tudjmann, az ùjravâlasztâs utân, augusztus elejei âllamfôi beszédébe bevette, hogy Horvâtorszâg soha tôbbé nem lép a Balkânnal
semmiféle szôvetségre, s egyùttal megigérte ismét, hogy az erre

vonatkozô alkotmânymôdositâsi javaslatot elôterjeszti. Ez meg is
tôrtént november 7-én: "az orszâg semmiféle âllamszôvetségbe nem
léphet be".

Az eiôzetes informâciôk gyUjtésében idâig jutottam, amikor végre
megkaptam a hivatalos, hiteles dokumentumokat. Ezek alapjân sok

mindenben egészen mâs kép rajzolôdik ki elôttunk, mint az eddig
hallottak alapjân.

A bevezetôben az amerikai kormâny (egyesek szerint maga
Clinton elnôk) megâllapitja: Délkelet-Eurôpa ma Eurôpânak egyik
legbizonytalanabb térsége. A kitôrt hâborù hosszù évtizedek alatt
felgyûlt etnikai, gazdasâgi, vallâsi ellentétek miatti feszUltségeket
vezetett le és Jugoszlâvia szétbomlâsâval jârt. A nemzetkôzi szerveze-

tek részérôl sok kezdeményezés tôrtént, hogy megkiséreljék az ellenségeskedések megszuntetését és a béke szellemének megteremtését és
egy kooperâciô kialakitâsât.
1995 decemberében Angliâban volt egy kezdeményezés a
stabilités és a jôszomszédsâgi folyamat megteremtésére, majd 1996.
jùliusâban Szôfiâban volt ezeknek az orszâgoknak egy talâlkozôja, ami

Bulgâria kezdeményezésére a Balkâni Stabilités! és Egyuttmûkôdési
konferenciâval folytatôdott, hogy ezzel példâval szolgâljanak.

A kezdeményezések lenagyobb része a teriiletek etnikai, politikai
problémâjâra koncentrâlôdik, illetve arrôl szôl. Tekintettel arra, hogy a
DKE-i orszâgok nagyon sok szociâlis, gazdasâgi és kômyezetvédelmi
problémâval kiiszkôdnek, fontos, hogy môdjukban legyen ôssze-

egyeztetni az elgondolâsokat, eredményeket, figyelemmel a térség
fbldajzi adottsâgaira. Tehât a békének és a stabilitâsnak feltétele, hogy
ezeknek a teriileteknek a gazdasâgi és kômyezetvédelmi problémâit
oldjâk meg elôszôr. Ezt kfvânja elôsegiteni a SECI, a délkelet-eurôpai
egyUttmûkôdési kezdeményezés. Clinton einôk azt reméli, hogy a
tartôs és gyiimôlcsôzô gazdasâgi egyilttmûkôdés révén fokozatosan
majd eltûnnek az etnikai stb. ellentétek.

Célok és tàrgykôrôk

A SECl-t mozgatô lenditô erônek teriileti târsulâst kell
kialakitania, azzai a céllal, hogy a tagâllamok kôzôtti egyQttmûkôdést
elôsegi'tse és ezâltal az eurôpai siruktùrâkba valô beilleszkedéstiket
megkônnyitse. A SECI nem segélyprogram, s nem ôhajt beavatkozni a

mâr meglevô kezdeményezésekbe, s nem akar azoknak ellentmondani,
inkâbb kiegésziteni kivânja azokat. A teriilet kormânyainak szoros

egyiittmûkôdését kivânja elôsegiteni és igyekszik megteremteni s
kommunikâciôt a politikâval foglalkozô „csatomâk" kôzôtt, és megkisérli a teriileti tervezésre valô sùlyhelyezést megvalôsitani, igyekszik
râmutatni a sziikséges kapcsolatok hiânyossâgaira és azok felszâmolâsânak szûkségességére. A privât szektorba valô jobb beilleszkedésre
tôrekszik, amely a terulet gazdasâgi és kômyezeti szempon^ait,
erôfeszitéseit ôsszehangolja. Olyan légkôrt kivân teremteni, hogy a
technikai tudâs âtadâsa meg legyen kônnyitve és amellett a privât
szektorba valô befektetést nôvelje.

A SECI célkitûzései kôzé tartozik, hogy részt vegyen a killônbôzô
teriiletek gazdasâgi és kômyezetvédelmi problémâinak kôzôs meg-

vitatâsâban, figyelembe véve a politikai, tôrténelmi, etnikai problémâkat, amelyek a kiilônbôzôséget adjâk. - Az USA az EU-val egyiitt
felkarolja azt az ôtletet, hogy a gazdasâgi és kômyezetvédelmi problémâkat elônyben részesitse és elôsegitse a kôzremûkôdést a DKE-i
orszâgok kôzôtt. Pontokba foglaltâk ôssze a SECI-re vonatkozô
amerikai és EU megâllapodâst.
A SECI-ben részt vevô âilamok 1996. december 5-6-ân Genfben

talâlkoztak és december 6-ân formâlisan is adoptâltak egy - a SECI-re
vonatkozô - szândéknyilatkozatot. December 19-én az OSCE

(EBEESZ) elnôkének, a svâjci Flavio Cottinak a javaslatâra dr. Erhard

Busek-et

(Aus2dria

volt

kancellârjât),

mint

„magas

szi'ntû

személyiséget" nevezték ki koordinâtorrâ.

Az ûlésen részt vettek a mâr felsorolt âllamok. Jugoszlâvia is
meghivâst kapott, de azt - az akkori belgrâdi nagy tûntetések miatt -

visszavontâk. Azonban késôbb mégis sor kerillt a meghi'vâsra, az eset
befejezte utân.
Struktura

A SECI-nek fontes érdeke, hogy az egyes témâkban a hatârozatot

hozôk kôzôtt ôsszhang legyen a gazdasâgi, kômyezetvédelmi problémâk megkôzeh'tését illetôen. Ehhez tervezeteket készi'tenek, konferenciâkat tartanak és munkacsoportokat hoznak létre. Ezek a kezdemé-

nyezést elindi'tô erôk. A bizottsâgok magas rangù kormânyzati személyekbôl âilnak (a tagâllamok részérôl) a Tervezési Bizottmâny szervezésében. Ez felelôs a kôzôs teruleteket érintô problémâk felkutatâ-

sâért. Azonki'vill elsôbbségi, fontossâgi listâkat kell kidolgozniuk,
aszerint, hogy milyen tervek vannak készen.

A SECI szorostm dolgozik majd ôssze az UNO eurôpai gazdasâgi
bizottsâgâval (ECE), valamint az OSCE-vel=EBEESZ (Eurôpai
Biztonsâgi és Egytittmûkodési Szervezet). Az ECE technikai segitséget
nyùjt majd a SECI-nek és a tervcsoportoknak megadja a szûkséges

szakértelmet. Ôsszehozza a tagâllamoknak a szakembereit, a
nemzetkôzi pénzugyi intézmények szakértôit, az ùn. „magas szintû
személyiség (Buzek) égisze alatt. Az egyuttmûkôdésnek eiô kell
segi'tenie a tervezô csoportok megteremtését, amelyek azutân sajâtos
ajânlatokat tesznek a cselekvésre. A koordinâtor ismeiteti az ECE âltal
tett javaslatokat a Tervezési Bizottmâny felé és vezeti ezek
bekapcsolôdâsi erôfeszi'téseit. A koordinâtor mozgôsitja a két- és tôbb
oldalù pénzugyi forrâsokat, beleértve a privât szektort is, amellett
ôsztônzi a segitô âllamoknak (pl, az USA és az EU) bekapcsolôdâsât,
amelyek hajlandôk egyuttmûkôdni a SECI-vel, hogy céljaikat elérjék.

Tervek, javaslatok

A SECI felveszi programjâba a kovekezô szempontokat és a
csoportoknak ajânlatait: az infrastruktùra fejlesztése (szâllitâs, utak,
Duna), a kereskedelem megkonnyitése (a hatârokon tôrténô âtkelés, az
ârùk szâllitâsa, vâmeljârâs), az energia (olaj, gâz, elektromossâg), a

kutatàs és a gyakorlat (a kivâlôsâgok ôsszpontositâsa, kômyezetvédelmi nevelés, a hivatâsok gyakorlâsa, tovâbbképzés), kommunikâciôs csere, média, informâciôk, konferenciâk, privatizâciô,

technolôgia âtadâsa, gazdasâgi potenciâl, befektetési lehetôségek,
tôrvényi struktùrâk, hitelbiztositâsi sémâk, adôkedvezmények, banki
problémâk, stb.

Az UNO szakemberei 12 tervezetet dolgoztak ki, amelyeket a

Tervezési Bizottsâg 1997. januâr 29-i ûlése alkalmâval targyaltak meg
Genfben. Ezekbôl 6 tervezetet emeltek ki, amelyek elsôbbséget kaptak.

A munkacsoportok legelsô tevékenységeként kivâlasztottak egyes

orszâgokat védnôkségre. A tâmogatô orszâgok felelôsek az ad hoc
tervcsoportok ûlésének technikai megszervezéséért.

1.) A kereskedelem megkôimyitése: akciô a fontes nehézségek
lekiizdésére. Tâmogatô; Gôrôgorszâg.

2.) A SECl terilletein levô nemzetkôzi folyosôkon a nehézségek
szûk keresztmetszetének feltârâsa és a kôzeli-tâvoli lépések kidolgozâsa elhâritâsukra.

3.) Pénzûgyi politika a kis- és kôzépvâllalatok fellenditésére, aprô
hitelek és hitelgarancia sémâk âltal. Tâmogatô: România.

4.) A DKE-i hâlôzatban az energia hatâsossâgânak bemutatâsi
zônâi. Tâmogatô: Magyarorszâg.

5.) A természetes gâzhâlôzat viszonyai. A gâzszolgâltatâs vâltozatossâga és annak javitâsa, DKE biztonsâga érdekében. Tâmogatô:
Bosznia-Hercegovina.

6.) A Duna feljavitâsi terve. Pârtfogô: ECE és a Dtma Bizottsâg
titkârsâga.

Egyiittmûkôdés

A SECI buzditja majd az eurôpai és amerikai iparokat, a SECI a
tervekben tôrténô tényleges részvételre azâltal, hogy technikai szak-

tudâst nyùjtsanak és tâmogatâst biztositsanak, és igy az Euro-Atlanti
iparoknak meg lesz a lehetôségilk, hogy ùj partnereket talâljanak, hogy
befektetési lehetôségeket kiaknâzzanak és ezâltal ezeknek a teriileteknek ipari fejlôdéséhez hozzâjâruljanak. A SECI tovâbbâ meghiv minden eurôpai ipart és ipari vâllalatot, hogy jâruijanak hozzâ
szaktudâsukkal és helyi programjaikkal a csoport terveihez kôzôs

egyiittmûkôdési tevékenység keretében. A SECI felâlli'tja az Ûzleti
Tanâcsadô Bizottsâgot.

A SECI nem gazdasâgi segi'tô program, hanem ônsegi'tô program.
Nem nyilvânos pénzûgyi segitséget vesz igénybe. A nemzetkôzi

pénzugyi intézmények segithetnek a SECI-nek azâltal, hogy
szakértôskôdnek ad hoc alapon. A SECI a résztvevô âllamokon segi't
azâltal, hogy a nemzetkôzi hitelintézeteknél szorgalmazza a tâmogatâst.
Hasznâljâk ki jôl az orszâgok a sajât forrâsaikat! A Vilâgbank, az
EBRD és az EIB kifejezték ôhajukat a SECI-vel valô egyQttmùkôdésre,
megadjâk a szakértôskôdést az egyéni tervekre, hogy azokat
megvaiôsithassâk.

A

vâzoltaknak megfeleiôen,

Richard

Schifter

nagykôvet

tâmogatâsâval - az iratok tanùsâga szerint -, mind a hat témakôrben
megalakultak a munkacsoportok és alapos munka kezdôdôtt mâr 1977
legelején és azôta jelentôs elôrehaladâst értek e! minden téren.

A fentieket tâjékoztatôm az alâbbiakkai egészitette ki:

csatlakozott âllamok csak résztvevôk, nem tagok (bâr az eredeti szôveg
mindenutt tagokat emllt). Nincs székhelye, tehât Belgrâd nem fôvâros".

Clinton a Hom-hoz intézet levelekben azzai indokolja Magyarorszâg csatlakozâsânak szukségességét, hogy „a térség élen haladô
orszâgaként nagy mértékben segiteni tudja a célok elérését". A fô elv a
„segits magadon...", tehât az orszâgok a kôzôs feladatok érdekében
ôssze tudnak dolgozni. - A kis- és kôzépvâllaikozâsok hitelekkel valô

tâmogatâsânak pârtfogôja hivatalosan România, de sokan besegi-tenek.
A Banco Ambrosiano vezetésével mâr alakul egy 200 milliô dollâros

tôkés szôvetkezés. Az energia-terv iigyében is iesz egy jelentôs
konferencia. Pécset szemelték ki energia-kôzponttâ. Mind a hat project
élvezi az EU, a Vilâgbank és M. Delors erkôlcsi tâmoga-tâsât. Meg kell
a SECI-t vaiôsftani, mert kùlônben az oroszok ùjra létrehoznâk a
KGST-t. - „A munkâban mâr horvât szakemberek is részt vesznek".

Ez rendhagyô elôadâs volt, mert elôbb hallottâk a kritikâkat és
azutân a kritika târgyât, de ez volt az idôrendi sorrend.

Ôsszefoglalva, a terv jellemzôi a kôvetkezôk: a térség békéjét
âllamainak szoros gazdasâgi egyiittmûkôdése révén reméli elémi, nem
nyùjt anyagi tâmogatâst a résztvevôknek, kizârôlag szakértôi szinten
segi't. A terveket ônerôbôl kelI megvaiôsitani, a „seglts magadon..." elv

alapjân a magântôke bevonâsâval. — Nagyon kétséges, hogy a
kôzismert bizonytalansâgi tényezôkre valô tekintettel, ez reâlis elképzelés-e? Mint hallottuk, Gômôri Endre éppen ezért kételkedik a megvalôsîtâs sikerében.

Tény, hogy lâtszôlag indokolatlan félelmek mutatkoztak a
kezdeményezéssel kapcsolatban. Nincs pl. nyoma annak, hogy fôvârosa Belgrad lenne, pedig az âlhtôlag amerikaiak âltal készitett
térképen hâromszoros betunagysâggal van feltUntetve Belgrâd neve.

Arrôl sincs egy szô sem, hogy ez UNIO lenne, pedig még az egyik
legtekintélyesebb eurôpai lap, a „Neue Zûricher Zeitung" is igy
ismertette Tudjmann âllâsfoglalâsât. Viszont a Genfben alâîrt alakulô
ûlési szândék nyilatkozatâban szô szerint az âll, hogy a SECI célja a
térség gazdasâgi egyiittmûkôdésének létrehozâsa és „integrâlâsa". (Ez
mégis bizonyos uniôs célzatra utal, s bizonyâra ez az okaannak, hogy a
Tudjmann elnôk âltal eiôterjesztett alkotmânymôdosftâs pontos

szôvege igy hangzik: ,diorvâtorszâg nem csatlakozhatik semmiféle
tômôruléshez, ami esetleg egy balkâni foderâciôhoz vezetne".

A magyar diplomâcia idegenkedett tôle, hogy ez a Balkânhoz valô
tartozâshoz vezet majd. Mâsok ùgy vélik, hogy az egésznek EU és
NATO-ellenes éle van.

Tehât sok a kérdôjel, sok a bizonytalansâgi tényezô. A Jôvô
mutatja meg majd, hogy kinek volt igaza. Adja Isten, hogy ne az
aggâlyoskodôknak.

Margarita nôvér
AMERIKA EGYETEMIRENDSZERE
MAGYAR SZEMMEL

Nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy dr. Nâdas Gyula jôvoltâbôl
szôhoz juthattam olyan alkalommal, amikor szinte térdig jârunk
kitûnôen képzett, lelkesen magyar elôadâsokban. Igy tehât igyekszem
semmi feleslegeset nem mondani s semmi olyant, amely nem valô
mindannyiunk hasznâra. Elôadâsom kevesebb értékû lett volna, ha az
elôtt lett volna, mielôtt mindannyiunknak volt szerencséje 2 kitûnô
elôadâst meghallgatnia. Sisa Istvân „Quo vadis Amerika" cimû elôadâsâban ecsetelte a meglehetôsen siralmas kôzerkôlcsi felfogâst. Ez s

a tôbbi eiôadâs nagyon megkônnyitette az én dolgomat, hiszen tôbbet

foglaltak ôssze, amellyel csak szôcséplés lenne nekem is foglalkoznom.
Emellett, sot, még bârmely elôadâs meghallgatâsa elôtt is eiônyôsnek
lâttam felszôlalâsra kémi - az elôadâs utân - dr. Lengyel Alfonz
egyetemi professzort, akivel mâr tôbb éve diskurâlunk amerikai

egyetemekrôl. Lengyel professzor nemcsak magas szaktu-dâsât hozza,
hanem azt a mélyebb âttekintést is, Ronald Reagan amerikai elnôksége
alatt szervezett a „The White House's National Forum for excellency in

éducation" (a Fehér Hâz nemzeti fôruma az oktatâsûgy kivâlôsâgârôl)
nevu csùcstanâcsban valô részvétele âltal

Egy jô elôadâsnak egyik feltétele, hogy az ember csak olyasvalamirôl beszéljen, amihez ért egy kicsit; ideje tehât a bemutatkozâsnak.
Lâssuk tehât, milyen alapon merek véleményemmel elétek âllni?

Otthoni, 1955-ôs érettségi bizonyitvânnyal, mint kitûnô tanulô, de
szârmazâsa miatt egyetemi tanulmânyokra alkalmatlannak minôsftett,
érkeztem az emigrâciôba 1956-ban Angliâba, ahol a tovâbbtanulâsra

megnyflt a lehetôségem. A londoni egyetem orvosi diplomâjâval
kezemben jôttem Amerikâba, hogy a hâboni és az 56-os szabadsâgharc âltal szétszorôdott csalâdommal egy kontinensen élhessek.

Amerikâban minden nehézség nélkiil nosztrifikâltâk angol orvosi
diplomâmat, amelyhez hozzâszereztem a kanadai sebészeti oklevelet is

abbôl a célbôl, hogy mind Amerikâban, mind Angliâban legyen
elfogadhatô

szakképesitésem.
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tôlthettem Angliâban s lâttam a kitûnô angol âpolônôi képzés âtâllitâsânak hatâsât egy, az amerikai rendszerhez jobban hasonlôra.
Tôbb évtizedes kizârôlag orvosi munka utân életem fôcélja a latin
mûveltség megszerzése és ennek âtadâsa lett, hogy a rômai katolikus
egyhâz latinnyelvû liturgiâja és irodalma megmaradjon a kôvetkezô

nemzedékek szâmâra is. Ez a munkakôr rendem kivânsâgâra folj^atôdik. Latinbôl és gôrôgbôl mestervizsgât szereztem a kansasi âllami
egyetemen. Jelenieg mint doktorâtusi jelôlt tanulok és tanftok az ohiôi
âllami egyetemen (Columbusban).
Ez a vândorélet lehetôséget adott tôbb orszâg oktatâsi
rendszerének ôsszehasonlitâsâra. Am ùgy gondolom, logikusabb ezzel

az ôsszehasonlftâssai csak azutân foglalkozni, miutân megvizsgâljuk
kissé az amerikai egyetemi oktatâs rendszerét.

Amerikâban kônnyû egyetemre bejutni. Ehhez elég vagy egy
kôzépiskolai (high school diploma) vagy ennek hiânyâban a GED
(Général Education Diploma - âltalânos mûveltségi oklevél) meg-

szerzése, amire magânnnnnùton is fel lehet késziilni. Az egyetemi

oklevél megszerzése 4 évet vesz igénybe. Azok, akik tovâbb akamak
tanulni, még 2-3 évet eltôltenek, amig a mestervizsgât megszerzik. A
doktorâtus megszerzése kb. még 3-5 éves tovâbbtanulâst jelent. A jogi
és orvosi szakképzés rendszere kiilônvâlik az alapdiploma megszer
zése utàn és kb. 4 év tovâbbtanulâst jelent. Ennek bevégzése utân
jônnek az elkerulhetetlen, sok munkâvaljârô és nagyon kevéssé fizetett

gyakorlô évek. Orvosoknak 3-5 év, kevésbé rôgzôtt szâmù évek
ugyvédgyakomokoknak.

Az egyetemi tandijak itt eléggé magasak. Nagyon kevés az a

csalâd, amelyik ezt fizetni bi'mâ gyermekei szâmâra anyagi megerôltetés nélkûl, kôlcsônôk felvételét is beleértve. Azonban a pénzhiâny

gyakorlatilag nem olyan nagy gond, ami egyetemi tanulmânyokat
lehetetlenné tenne. Egyrészt, diâkkôlcsônt kônnyû kapni. A visszafizetés csak akkor kezdôdik, amikor az egyetemet végzett fiatal

dolgozni kez. Egyesek nem vesznek diâkkôlcsônt egyâltalân igénybe,
inkâbb a tanulâs mellett még dolgoznak. Sôt, még azok is, akik diâk
kôlcsônt vettek fel, gyakran dolgoznak, hogy ne kelljen dolgozô
éveiket nagyszabâsù adôssâgok âmyékâban kezdeni. Szakmakôrbe
tartozô munka az egyetemen keresztul sok helyen biztositott megter-

vizsgâra és doktorâtusra késztilôknek. Alsôbb fokon tanulôknak is van
munkalehetôség az egyetemen keresztill, de ez leginkâbb âltalânos
irodai, kônyvtâri stb. munka s nem fizet olyan Jôl, mint killônbôzo

segédmunkâs, pincér, iizleti âllâsok... Egyesek belépnek a hadviselô
erôk kôtelékébe mâr egyetemi éveik alatt és elkôtelezik magukat tôbb
éves katonai szolgâlatra, miutân befejezték tanulmânyaikat az egyetemi
évek alatt nyùjtott anyagi segitség ellenszolgâltatâsaként. Egyes
szakmâkban, pl. orvosoknak, lehetséges tôbb évig olyan munkahelyen
dolgozni, ahol a szerzôdtetés a kôlcsônôk visszafîzetésének elengedését
biztositja. Teljes ôsztôndij ritka, mint a fehér hollô. Ilyenfélét
leginkâbb a jô sportolok kapnak, pl. football, kosârlabda stb. bajnokok.
A legtôbb egyetemnek van sajât football csapata is és ez sokpénzt hoz
a konyhâra, tehât eléggé dédelgetik sportolôikat, akik az anyagi
tâmogatâs mellett nemcsak killôn korrepetâlâst kapnak, hanem edzôik
gyakran kôzbenjâmak a tanâroknâl azért, hogy élsportolôik âtmenjenek
a vizsgâkon.

A lehetôleg kônnyen elérhetô egyetemi végzettséggel az is vele jâr,
hogy egyetemi végzettség nélkûl sok helyre fel se veszik a munkâba
Jelentkezôket. A tômeges jelentkezés egyetemre viszont azt is magâval

hozza, hogy legtôbb helyen a felvételhez nem sziikséges felvételi
vizsga. S habâr a nagyobbhi'rû egyetemekre tobb a jelentkezô, mint
hely, igy megnézik kissé, kit vesznek fel, valahova szinte mindenki

bejuthat. A selejtezés inkâbb érezhetô a felfôsokù végzettségek
elnyerésénél, mint pl. mestervizsga, doktorâtusi tanulmânyok, de ott is

szakmâja vâlogatja. Altalâban az orvosi, fogorvosi, jogi és
ûzletigazgatôi (business administarion) szakokra a legnehezett bejutni.
Maga az oktatâsi rendszer az un. „credit-system"-en (pontrend-

szeren) alapul. Bizonyos pontszâmot kell elémi a diploma megszerzéséhez. Magasabb fokon tézist is kell imi.

Mind alapfokù, mind magasabbfokù végzettségnél az is meg van
szabva, milyen szakbôl hâny pontot kell szerezni. Az alsô fokon

mindenbôl, szâmtant, természettudomânyt, angoit, nyelveket és egyéb
humântagozati târgyakat beleértve. Ez az alapfokù végzettség az, amit
Eurôpâban mâr a gimnâziumi tanulmânyok sorân megkapnak a diâkok.
Azok pl., akiknek van magyarorszâgi érettségi bizonyitvânyuk, nem az
elsô, hanem a hairnadik évfolyamon kezdhetik tanulmânyaikat.
Az âltalânos mûveltség megszerzése mellett minden diâknak van

egy fôtârgya (major) és egy mâsodiatos fôtârgya (minor). Az ôrâk
szâmât egy fô vagy mâsodlagos fôtârgyhoz megint a pontszâm-rendszer hatârozza meg. A rendszer részleteiben vâltozik kissé egyetemek

szerint, de lényegében annyira egyetemesitett, hogy kônnyû egyik
egyetemrôl âtmenni a mâsikra vagy feisôbbfokù tanulmânyt mâsutt
végezni, mint az elsô egyetemen.

Egy tanitâsrendszer, amelyben megengedett és lehetséges a
tanulâst munkâval is kevemi, annyiban hâtrânyos, hogy a diâk nemcsak a tanulmânyaira ôsszpontositja figyelmét. Ellenben ennek a

rendszemek megvan az az elônye, hogy mivel gyakorlatban elfogadott
az, hogy kiilônbôzô diâkok kiilônbôzô szâmù ôrâkat hallgatnak le, az
teljesen a hallgatôktôl fugg, hogy 4 vagy 20 év alatt fejezik be tanul
mânyaikat. Igy sokszor idôsebbek is vesznek részt egy-egy kurzuson,

sot sokskzor nekiâlinak egy diploma vagy magasabb végzettség megszerzéséhez érett fejjel is. Senki nem nézi ôket rossz vagy furcsa
szemmel. Ha a kôzépiskolai diplomâjuk megvan és a tandijat ki bhjâk
fizetni, futhatnak.

Milyen a szinvonal? Egyetértek azokkal az amerikaiakkal, akik azt
âllitjâk, hogy régebben a szinvonal magasabb volt. Ezt nemcsak
mondjâk, hanem amerikai gyakorlatiassâggal eimek szellemében

cselekszenek is. Tôbb nagy cég, amely azelôtt csak egyetemi diplomâval birôkat vett fel bizonyos kategôriâkba, ma mâr nem ragaszkodik
egyetemi vézettséghez, hanem inkâbb tehetségesnek lâtszô fïatalokat
toboroz, s ezek kimûvelését sajât tanulmânyi szervezetein keresztiil
irânyitja azzal az indokkal, hogy sok egyetemi diplômés tudâsa nem

elég ahhoz, hogy hasznos munkât legyenek képesek végezni. Amivel
viszont befogadô orszâgombeli emberektôl kQlônbôzôm, az egy régi
kitûnô amerikai oktatâsi rendszer délibâbjâban valô hitUk.

Egyrészt Amerikât csak a 15. szâzadban fedezték fel s a akkorra

eurôpai egyetemek, mint pl. az oxfordi, pârizsi és bolognai, mâr tôbb
évszâzados tapasztalattal rendelkeztek. Nemcsak a jônevû professzoroknak nem volt oka arra, hogy Eurôpât elhagyjuk, hanem az

egyetemre jelentkezôk sorait tekintve sem beszélhetiink kimùvelt
emberfôk gyermekeirôl. A kivândorlôk zôme egyszeru, mûveletlen
ember volt, nem magas kultùrâjù kômyezetbôl. Gondoljunk csak a
Vadnyugatra vagy a kôzépâllamok fôldmûveseire! Habâr a déli âllamokba az angol korona magasrangù, mûvelt csalâdokbôl toborozott
ônkénteseket a kôzélet irânyitâsâra, ezeket a rabszolgafelszabadlto
polgârhâborù oly nyomorba dôntôtte, hogy a kultùrânâl nagyobb
gondjaik is voltak. A felszabadltott rabszolgâk megint nagyobb tOmegû
mûveletlen réteget jelentettek, éppen ùgy, mint a ki'nai vasùtépi'tô kulik
és a kissé jobban mûvelt, ipari munkât vâllalô eurôpaiak, az ir
krumpliéhség vagy a szâzadfordulô sok mâs nemzetet is érintô
gazdasâgi vâlsâgât kôvetôleg. Itt az elemi és kôzépiskolai oktatâsnak
szûkségszerûleg mâs is volt a célje, mint oktatâs. Ezekbôl a sok, tôbbnyelvû, kûlônbôzô kultùrâjù csalâdokbôl szârmazô gyermekekbôl
életképes, munkabfrô és egymâssal ôsszeférô âllampolgârokat kellett
nevelni.

Az érem mâsik oldala viszont azâtlag amerikai életrevalôsâga. Aki
volt olyan merész, hogy vâllalja egy ùj vilâgba valô kivândoslâs
kockâzatât vagy olyan életerôs, hogy tùléljen ezerféle megprôbâltatâst,
miutân ôt idehurcoltâk akarata ellenére, az ugyes, szemfûles, legtôbb

esetben alapjâban véve intelligens s utôdai is ôrôklik ezeket a hajlamokat. Mind kôzépiskolâkban, mind egyetemen tanitva csak a legnagyobb elismerés és szeretet jangjân kivânok szôlni jelen és volt
diâkjaim interlligenciâjârôl, derûs természetérôl, jô akaratârôl. Hogy
tanulmânyi alapjuk nem a legmegfelelôbb, az kétségtelen, bâr ha
valami ôket érdekli vagy a kapca szorit - mert Jôvendô munkakôrhôz

szukséges képzettség megkeresésérôl van szô -, gyorsan megtanuljâk a
megtanulnivalôt.

Az egyetemi tanârok képzettek, sok kôzôttûk a tehetséges. Egyetemi tanâri pâlya tehetséges kiilfoldiek szâmâra is nyitva âll, hosszabb

nosztrifikâciôs nehézségek nélkûl. Âltalâban szeretik a szakmâjukat,
amelynek az is bizonyitéka, hogy egyetemen tanitani szinte anyagi
âldozat, ha hasonlôan tehetséges és mûveit uzletemberek kereseti
lehetôségeit nézzuk.

Viszont éppen ùgy, mint ahogy a diâkoknak nemcsak a tanulâs,

hanem a pénzszerzés is a dolga, a tanâroknak is meg kell nézniûk, hogy
mi az, ami szâmit a tanitési képesség mellett. A jelszô: ,d'ublish és
perish" (vagy kiadsz vagy elpusztulsz). Sokszor tehât valaki nem azért

ir kônyvet, mert van mondanivalôja, hanem azért, hogy kapjon âllâst és
azt megtarthassa, amfg a „tenure" fokot (âllandôsâgot bizto-sitô
szerzôdés) eléri. Sokszor azok a legbuzgôbb l'rôk, akiknek talân

okosabb lenne vâmi par évig. A kônyv nagyobb siker, mint egy cikk,
de ha tulhosszù, sok idôbe kerul megi'mi és késik a kiadâsbôl szârmazô

elôny. Ez a sok irka-firka aztân szakirodalommâ vâlik, amit mindenkinek tanulmânyozni illik. Ha nem ismeri, mûveletlen.

A tanâmak népszerûnek is kell lenni, mert ha az egyetemi évek
valahol nem aimyira kellemesek és szôrakoztatôk, mint mâsutt, a diâk

odamegy s az egyetem jôvedelme megcsappan. Habâr ezt a népszerûségkeresést tùlsâgba is lehet vinni, a diâk tehetségének kifejlesztéséhez elônyôs a barâtsâgos légkôrben létrehozhatô kôzvetlen kapcsolat
diâk és tanâr kôzôtt.

Elméletben az akadémikusi szabadsâg nagy becsben âll, de
gyakorlatban van egy pârtvonal, amely az amerikaiak szemében azért

elfogadhatô, mert az aikotmâny szellemében van az egyhâz és âllam
szétvâlasztâsa, a teljes emberi egyenlôség.

Isten létét tehât âllami egyetemen katedrârôl hirdetni nem lehet. Ha

valaki vallâsos, lehet, ilyesmit mindenki magânûyének tartanak.
Mindenféle életforma elfogadhatô, de a fajtalankodâs kritizâlâsa
megsérti mâsok személyes szabadsâgât. A kisebbséget ajnârozni kell.

Nem szabad megkérdezni, hogy mennyire voltal valôjâban elnyomva
vagy hogy egykori elnyomatasuk tényleg ok-e arra, hogy a mùl
sérelmei sérén kiilônbôzô elôjogokkal legyenek elhalmozva.

Otthon a régi rossz idôkben bôrtôn, rabszolgamunka vagy kôtél
âltali halâl volt a nem alkalmazkodôk jussa. Itt természetesen nincs
ilyesmirôl szô. Még mosolyognak is a vakmerôkre, de aztân szépen
mosolyogva szoritjâk hâttérbe vagy gâtoljâk meg, hogy szôhoz jussanak.

Pluralista târsadalomban élûnk s természetesen jôn a vâlasz az

efféle problémâk felvetésére, hogy hét itt lehet bârmiféle magânegyetem, protestâns, katolikus stb. Bâr a federâlis kormâny anyagi segi'tsége
nélkiil kevés intézmény képes ônmagât fenntartani. Igaz, kaphat

kormânytâmogatâst, s amint ezt elfogadja, elfogad sok megszabott
feltételt is. Emellett a magasabb tandijak megnehezitik az ott tanulâst
az alacsonyabb jOvedelmû csalâdok gyermekei szâmâra.

Kérem szépen, engedjék meg, hadd szolgâljak egy-két példâval az
eurôpai-amerikai szfnvonal kiilônbségeirôl.

Aki eurôpai érettségivel rendelkezik, annak Amerikâban elengedik az elsô két évet az egyetemen. A régi eurôpai szfnvonal egyôn-

tetûôségét semmi sem illusztrâlja jobban, mint az, hogy azok az 56-os
fiatalok, akik legalâbb ,jô" âtlageredménnyel érettségiztek, mind
megâlltak a helyuket kulfôldi egyetemeken, s a nyeltudâs megszerzése

utân ugyanolyan iramban haladtak elôre, mint a befogadô orszâguk
szulôttjei és vesztett évek nélkiil végeztek.

Érdekes volt lâmi Angliâban, mennyit tudtak amerikai vendég-

orvostanhallgatôk az angolokkal ôsszehasonlftva. Ôk is megjelentek
lâtogatâsokon. Ilyenkor a diâk ismertette a beteg kôrtôrténetét,
megvizsgâlésnak és vizsgâlatoknak eredményeit, s az âltala megâllapitott diagnôzist. Az esetet aztân az egész csoport megvitatta a
professzor irânyftâsa alatt.

Amerikai diâkoknak âltalâban nehézségûk volt a diagnôzis megâllapftâsâban. Sok szerzôt idéztek, sok részletkérdést vitattak meg, de
hogy a betegnek mi a baja, s mi a helyes kezelés,annak eldôntésére
nem volt olyan ftélôképességUk, mint az angoloknak.
Amerikâban
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megkezdték âtszervezni az

âpolônôképzést, fokozatosan helyettesitve egy 3 éves, gyakorlati
képzést is magâba foglalô kurzust egy 2-4 éves fôiskolai-egyetemi
sémâval. Az ilyen ùton képzett âpolônôknek pâlyâjuk kezdetén nem

volt olyan jô ftélôképességilk, mint az elôzô môdon képzetteknek. Am
az ùj rendszer olyan jôl hangzott elméletben, hogy az angolok is

âtvették, hâtât fordi'tva a kitûnô Florence Nightingaie âltal bevezetett és
az orvos-tudomâny haladâsâval mindig is lépést tartô kitiinô
rendszemek.

Végezet, mit tanâcsolnék otthoni fiataloknak, akik amerikai
egyetemre szeretnének bejutni? Az én tanâcsom az, hogy jôjjenek,
miutân az egyetemi végzettséget otthon megkeritették. Az amerikai ùt
talân a természettudomânyi pâlyâkon a leghasznosabb, mivel ebben a

gazdag orszâgban a tudôsok rendelkezésére elég pénz âll ahhoz, hogy a

legkitunôbb és iegmodemebb, pompâsan felszerelt laboratôriumok-ban
végezhessék kutatô tevékenységûket. Tisztân-pusztan akadémiai
szempontbôl egy itt tôltôtt félév, mint egy pl. vâlasztott tanulmânyùt is
érdekes lehet még egyetemi tanulmânyaik elején is, de tùl korân

kiaszakadni a nemzeti kultùra kôrébôl nem tanâcsos. Érettebb fejjel az
ember lâtja a kiilônbséget, levonja a tanulsâgokat és belilleszti a
kulfbldi lâtogatâs tapasztalatait intellektuâlis életébe.

Abelovszky Eliz (Worthington, OH):

NEVELÉSTUDOMÀNY ÉS NEMZETTUDAT
A nevelés annyi idôs, mint maga a gondolkodô ember. Amikor az

ôsember - a nyilhegy csiszolâsâtôl, a sikeres vadâszat fortélyâig - âtadta tudâsât fiainak, akkor az ô primitiv szintjén nevelt és tanitott.

Ôsanyânk az ehetô, az ôsszegyûjthetô, a târolhatô ételek ismeretére, a csalâd ruhâzatânak megalkotâsâra tanftotta leânyait, ô is nevelô,
tanitô volt, mint a jô anyâk ma is.
Évezredek folyamân a nagyon kûzdelmes létfenntartâst egyre

kôrmyitette a megszerzett és âtadott iigyesség és a gyarapodô szakmai
tudâs, tehât az âtadott mûveltség és ismeret az élet minôségét javitotta.
Az ember fejlôdése kôzben fejlôdôtt a nyelv is, ùj szavakra, fogalmakra volt sziikség. Igy alakult ki az anyanyelv, és ekôzben vâltak
nemzetté a csalâdi és tôrzsi kôzôsségek.

Az anyânak - mint elsô nevelônek - a beszéd kialakulâsâban is
nagy szerepe lehetett, amit az is bizonyit, hogy ma is „anyanyelv"-nek
nevezzuk anyanyelviinket, szinte minden nyelven. Valôszinûleg a

dajkamesék és altatôdalok voltak irodalmunk és népzenénk elsô
gyôngyszemei is!

Egyre tôbb jelét talâljâk annak, hogy a komak megfelelô tudomânyok ismeretére, az elôljârôk és ôregek tiszteletére és az Istenfélelemre is neveltek. Nagyon korai ôseinknél az âllamrend, az
âllampolgâri fegyelem csirài voltak ezek, amely —minden szociolôgus
szerint - a mûvelt tâsadalom alapja. Anarchia, feudâlis vagy proletâr
diktatûra sohasem teremtett évezredes âllamot. Tekintély és tisztelet

nélkûl nincs sem rend, sem stabilités! Napjaink problémâja is ez. Mert

a vilâg jôvôje vagy a tudâsra, a morâlis tekintélyre és târsadalmi
igazsâgokra alapozott rend vagy a globâlis anarchia.

Ugy tudjuk, hogy az ôsmagyar vallâsban mindig jelen volt az
elemek tisztelete is, Nap, Tûz, Vfz, Szél stb. ezért még az ôtestamen-

tumban is gyakran pogânynak nevezik hi'vô ôseinket azok, akikkel
megosztottuk a Tigris és Eufrâtesz-vôlgyétôl a Fôidkôzi-tengerig terjedô hazât! Itt, Amerikâban értettem meg elôszôrés spirituâlisan is azt,
hogyan alakulhatott ki ebbôl a tisztelettel pârosult félelembôl vallâs?

Prôbâlja meg valaki Amerikâban nem tisztelni remegô félelemmel
a tomâdôt, a hurricânt vagy a fôldrengést.

Tehât kônnyû elképzelni, hogy a sokkai védtelenebb ember - a
védekezô tudomânyok derengô hajnalân - mennyi imâdkozô tiszteletet
vihetett be hitvilâgâba az elemekkel kapcsolatban is.

A régészek, szerte a vilâgon, egyre tôbb jelét fedezik fel annak,
hogy a magyarsâg - vagy azok a népek, akiket mi a turâni gyûjtô néven
ismeriink -, évezredek ôta él a Kaukâzustôl az Atlanti-oceân partjâig,
Kis-Âzsiâtôl a Gangesz folyôig, s a jégkorszak utân, lassan északra
hùzôdva tôbb helyen, de tômegesen fôleg a Kârpât-medencében.

Erôsen asszimilâlôdô tulajdonsâgunk ellenére sem tûntilnk el
nyomtalanul, sem Eurôpâban, sem Àzsiâban. Bar optimista vagyok, de
ùgy vélem, Amerikâban mi is majd eltûnilnk, mint a tôbbi 40-50 mâs
emberfajta, hacsak népzenénk vagy târgyi kultùrânk nyoma nem éli tùl
nyelvûnket!

Faji Jellegilnk, nyelvUnk, ételeink és szokâsaink fellelhetôk igen
sok nép kôzôtt, ha nyitott szemmel jârunk kôzôttiik.

Svâjcban pl. nem csak székely kapukat lâttunk (Graubûnden), de
felfedeztiik a „nyereg alatt puhitott hùst" is, amit egyesek szerint
azoktôl a hunoktôl tanultak az ôslakôk, akik egy-egy szép leâny kedvéért lemaradtak ott. (Nyngaton lemaradni régi magyar tulajdonsâg!) De

a merészebb, amatôrrégészek szerint, ezek a magyarfajù népek ott
élnek a jégtakarô visszahùzôdâsa ôta, csupân nyelvet cseréltek.
Ez a nyereg alatt puhitott hùs egy kûlônlegesen pâcolt, szâritott
marhahùs, amelyet Bûndnerfleisch néven, jô âron ârulnak mindenûtt
Svâjcban. A hosszabb ùtra indulô hun, magyar, avar harcosok vagy
nomâd pâsztorok a nyereg kâpâjâra akasztottak néhâny félméter hoszszù szâraz hùsdarabot s l'gy lâttâk el magukat tâplâlô, erôt adô és nem
romlandô élelemmel napokra, sôt hetekre.

Minden képzett régész tudja, hogy a magyarok évezredek ôta
tenyésztették a szarvasmarhât és a lovât, de szivesen ették a hâz kôriil

élô sertések hùsât is. Ismerték a tartôsi'tâs, konzervâlâs mâig is higiénikusnak tartott môdszerét, amit a modem tudomâny nemcsak
elfogad, hanem csodâl is! Mégis egyes (ellenséges vagy hazai)
régészek szerint a szalonna szavunkat a (Kârpât-medencében sohasem

létezô) szlâvoktôl vetttik ât (szlalina): a sonka szôt pedig a németektôl
(Schinken).

Jôzan ésszel elhihetô-e, hogy a magyarok évezredeken ât nem tud-

tâk, hogy mit esznek? A szlâvok és németek adtak nevet régi, mindennapi ételeiknek!

Egyszeru paraszt logikâval kônnyen elhihetjOk, hogy a vilâghi'res
magyar vendégszeretet kôzben tam'tottâk meg ôseink a német és szlâv
vendégeikkel ezeket a szavakat, miutân vendéglâtô ôseink kôzôlték

veluk az izletes falatok nevét, amiket azutén ezek a népek, kissé megvâltozott formâban beépitettek sajât nyelvûkbe.

Ez a beâllitottsâg a szavak âtvételérôl, a képzetlenség, a
nemtôrôdés és a mohâcsi vésztôl napjainkig belénk sùjkolt kisebbségi
vagy âzsiai jôttmentségi érzésre alapozott népirtâs és a nemzetgyalâzâs
môdszere. Szellemi genocide vagy holocaust!

Sokan azt mondjâk; ne tôrôdjiink vele! Ez a nemtôrôdés azonban

ezer évvel ezelôtt még bevâlt môdszer lett volna, de a kôzoktatâs, a
râdiô, a televiziô és a rank zùdulô tômeges informâciô idején mâr
veszedelmes âllâspont, mert ez az agymosâs!

A kôzôny, a félrevezetés és az ôsszekùszâlt ismeretek zavart okoz-

nak a nôvekvô generâciôk tudatâban. A jô iskolâk, Jô pedagôgusok, és
néphez hû l'rôk, oktatôk, kôzômbôsi'thetnék ezt a nemzetôlô mérget, ha
sokkalnagyobb szâmban lennénk!

A tôrténelemhamisi'tâs éppen ùgy, mint a nevelés, egyidôs az
emberiséggel. Ennek a bocsânatos bûnû formâja az, amikor ônmagât
tùldicséri egy-egy nép. Ezt teszik napjainkban az alig szâz éves
orszâggal rendelkezô românok, akik évezredes tôténelmi mùltat

épi'tenek fel - semmibôl - a szemiink lâttâra! És erre a „dicsô tôrténelemre" tam'tjâk meg gyermekeiket, és erre alapozzâk létszâmban és
teriiletben âllandôan nôvekvô orszégukat is. (Azt hiszem, ez mâr nem
is bocsânatos bûn!)

Ugyanakkor, a mi hazânkban nem lehet beszélni arrôl, hogy a XX.
szâzad elején Magyarorszâg hâromszor akkora volt, mint most, és a
trianoni hatâr mindkét oldalân magyarok élnek. Gyakran csak véletlenûl tudjâk meg a kôzépiskolâsok azt, hogy milyen nyelven beszélnek
a székelyek vagy a ruszinok. Pedig évezredekre kellene visszamen-

nûnk és az igy szerzett ismeretek alapjân kellene megtanitani a jelenkor ifjûsâgât dicsôséges mùltunk nemzetformâlô erejére.

Nem régen hallottam Bakay Komél kivâlô régésztôl egy honfoglalâs elôtti csonttârggyal kapcsolatban a kôvetkezô tôrténetet: a talâlt
târgyat elôszôr csontfésûnek vélték, csak a râvésett rovâsfrâs volt, amit
nem sokan ismertek. Az a régész, aki viszont ismerte az avarok irâsât,

kônnyûszerrel elolvasta a rajta levô magyar szavakat, ami mindnyâjunk szâmâra még ma is konnyen érthetô szôveg; „Ené tiii szônyeg
szôni, Karvaly apô készitém".

Ez a gyônyôrû, ôsi magyar nyelv a hazai magyarsâg szâmâra - alig
észrevehetôen - romlik. Rongâlâsa mindnyâjunknak fâjdalmas
jelenség. Idegen szavak az ûzletek homlokzatân, és a magyar nyelv
zenéjétôl idegen hanglejtés: nyelviink és hazânk kifosztâsânak egyik
jelensége!

Ugyanakkor azok az idegenek, akik valamilyen oknâl fogva megtanultâk nyelvunket, szuperlativuszokban beszélnek rôla! ,A legszebb,
a leggazdagabb, a legrugalmasabb"! Némelyek azt mondjâk:még a
sajât irodalmuk is szebb magyarul!

Ezt hallottam magyarul megtanult svâjcitôl is, angoltôl is, és
Petôfit oroszra forditô, magyarul kitûnôen beszélô ukrân kôltô ezt
mondta nekem Puskin mûveivel kapcsolatban is!

Nyelvunk rugalmassâgâra jellemzô a legutôbbi mûszô. A La
Manche csatoma alatt elkészult utat a tuimel és a channel szôbôl

chunnel-nek nevezték el. Napok mùlva készen volt a szô magyar megfelelôje, az alagùt és a csatoma szôbôi, a humorosan csengô: csalagût.

Mâtyâs kirâly korâig Magyarorszâg Europa leghatalmasabb
kirâlysâga volt. A Rômai Birodalom mâr régen szétesett, Olaszorszâg,
Németorszâg kis vârosâllamokbôl, illetve hercegségekbôl âllt. A
germân fajù frankok pedig akkor még nem is tudtâk, hogy ôk lesznek a
legbùszkébb latin; a francia nép. Csak Anglia volt velûnk azonos
nagyhatalom, 5 milliôs létszamù nemzettel.

Nézzilk meg: mivé lettiink a védôbâstya nimbuszba ôltôztetett
keresztes vitéz szerepben és a „pre frasiszta" Habsburg-dinasztia ârmânykodâsa folytân?

Azonban optimista lévén, poziti'v eredményekrôl is beszélnem kell.
Pl. a mùlt szâzadban a magyar nyelv a parasztok nyelv volt csu-pân, s
az orszâg lakossâgânak nagy szâzaléka 4-6 osztâlyos elemi is-kolai

mûveltséggel rendelkezett.
mûvelt

Ezzel szemben ma az egész orszâg -

târsadalmâval egyutt —, magyarul

beszél és nyelvQnk

gazdagsâga és fejlettsége a legmûveltebb nyelvekkel azonos rangsorban van, a szôkincs szempontjâbôl is.
De amint mâr emlitettem, bâr nyelvunk hajlékonysâga révén, a

magyarra forditott mûvek irodalmi szempontbô! nézve szebbek, szinesebbek, sajnos, - a magyar irâsmûvek, fôleg a versek - gazdag nyelvUnkbôl idegenre igen nehezen fordithatôk. Ezért a vilâg kôzônsége
alig ismeri szépirodalmunkat. Ezért talâlom hôsi alkotâsnak Makkai
Àdàm és barâtai apostoli munkâval leforditott nagy kôtetnyi verseit.
Aki teheti, vegye meg magyarul mâr alig tudô unokâinak.

Hâla Kodâly Zoltân zseniâlis zenepedagôgiâjânak, a magyar népzene mind az ôt vilâgrészben ismert és egyre tôbb iskolâban tanitjâk
Amerikâban is. Azt viszont otthon nem tudjâk, hogy 47 zeneakadé-

miân tanitjâk ezt a modszert vilâgszerte (4 éves adat).
Tudomânyos fejlettségûnk hirét neves tudôsok, Nobel-dijasok,
feltalâlôk, mûvészek ismertetik meg igen sok néppel szerte a vilâgon.
Igazi hazaszeretetre neveléssel, szélesebbkôrû mûveltséggel a mai
magyarsâg megismételhetné ezt a mùlt szâzadi csodât, amit a lelkes
hazafiak, szabadsâghôsôk, nyelvùjitôk hoztak létre.
Ahogyan az Ohio-i Nemzeti Gârda tâbomoka mondta egyik
pohârkôszontôjében: „Magyarorszâg ezer évig annak a térségnek

vezetô âllama volt és a jôvôben is annak kell lennie". Azt is elmondta,
hogy mûveltnek, bâtomak, becsUletesnek ismerte meg a magyar népet!

A megùjulô magyarsâg - lelkes, bâter magyarokkal az élen otthon
is és Amerikâban is - ùj irânyt adhatna Magyarorszâg és a vilâg
tôrténelmének is.

Az ùt és môd ehhez rôviden, Ady Endre programja:

,Jiolnap mâr minden a mienk lesz
hogyha akarunk, ha merunk"!

Anyagilag megnyomorithatnak, de hitiinket, jogunkatsenki el nem
veheti tôlunk. S ha hittel, joggal kuzdiink mindeniitt, a szavazô umâk
elôtt is, akkor hiâba „lehel rânk a tâtott tôke sârga szâja" (Jôzsef Attila),
lenyelni sohasem tud bennûnket!

De legyôzhetetlenségunk egyik fontes tényezôje a nemzet morâlis
ereje is. Ezt minden ellenségûnk tudta, ezért volt âllandô program az
orszâg leziillesztése, egyéni és târsadalmi szinten egyarânt. „Vedd el a
mùltjât, vedd el a vagyonât, vedd el a morâlis erejét", ez a recept egy
nemzet kiirtâsâra!

Katona Jôzsef a Habsburg elnyomâs idején visszamegy néhâny
szâzadot, hogy elmondhassa vagy Bânk bârmal és Tiborccal elmondhassa a magyar nép keservét. Tehât a fôùri osztâlytôl a jobbâgyig ter-

jedô nemzet panaszât! Az eimùit 50 évben sokan kesereghettunk
Tiborc szavaival:

„Szép fôldjeinkbôl
vadâszni berkeket csmâlnak, a
hovâ nékunk belépni nem szabad".

Ezeket a szavakat papiron is leirtâk nekûnk a Râkosi rendszer
idején, amit szivesen elfelejtenék mâr. De az Intemet sasszâmyân
utânunk lebbenô hirek, ùj Tiborcok panaszât hozza el a nagyon kôzelmùltbôl.

A katasztrôfâlisan fogyatkozô nemzet csak koldusai szâmâban

szaporodik, s némelyek mâr ételt lopni kényszeruhiek, amelyért biintetés jâr. Ugyanakkor egyesek szâzmilliôkat lopnak, szinte bûntetlenûl. A mai Tiborcok tehât igy panaszkodhatnânak:

„aki szâz meg szâzezret rabol,
birâja lészen armak, akit a
sziikség garast rabolni kényszeritett".

Azonban hadd mondjam el itt ôrômmel azt is, hogy a Kolumbuszban levô kis opéra târsasâg 2000-ben mùsorâra tuzte a Bânk bânt és én
megigértem az igazgatônak, hogy legalâbb 1000 magyar Ohiôbôl eljôn
az elôadâsra. Jô elôre szôitam, de kérem, l'rjâk fei naptâraikba és jôjjenek el mindnyâjan!

Mindannyian tudjuk, hogy a nevelés nincs tanrendre korlâtozva,
hanem az ember éber âllapotâban, szinte a bôlcsôtôl a koporsôig tart.
Ez alatt az idô alatt lesz a tudâsbôl szakértelem és bôlcsesség, a morâlis ismeretekbôl jellem. A rossz nevelésse! ezek hiânya vagy ellenkezôje!
Évszàzadokkal ezelôtt l'rta egy kôltô-nevelô, Szabô Dâvid ezt a

rôvid verset, ami széles kôrben nem ismert. Én gyakran idézem, mert
érvényes ma is:

,Jklert valamint a gyermek, ha nints râ szorgalom, a' fa
Tsùf lészen nagy-létekor: a' kis komak hibâjân

Vagy soha vagy nehezenjobbit az ùtânajôvendô".
A mérfbldes léptekkel haladô tudomâny megkôveteli a sziilôtôl,

nevelôtôl, oktatâsi intézményektôl egyarânt, hogy minél korâbban fogjunk a nevelô munkâhoz. Erre a kérdésre, hogy milyen korân? Pedagôgia tanârom rôvid gondolkodâs utân azt felelte: „Szilletése elôtt 20
éwel"!

Ha a mai magyar nemzettudat szempontjâbôl akaijuk megvâlaszolni a nevelés elkezdésének idejét, akkor azt kell lâtnunk, hogy a

hazai magyarsâg negjrven évet elkésett! Kb. 25-30%-nyi magyart kivéve, a maradék 70% sem mùltjât, sem igazi tôrténelmét, sem szere-

pét, sem a nemzet jôvôjének helyes irânyât nem ismeri!
S azok kôzul sokan, akiknek ez az ismeretkôzlés feladatuk lenne,
nem érzik sem feladatnak, sem fontosnak.

Ûj vilâgrendrôl, ùj igényekôl, ûj tudomânyos irânyzatokrôi beszélnek, mint megtanitandô feladatokrôl s ugyanakkor a 2-3 éwel ezelôtt
megtartott sorozâson a 20-21 évesek igen nagy szâzaléka fizikai vagy
szellemielmaradottsâgmiatt alkalmatlan volt katonai szolgâlatra.

Nosztalgiâval gondolok gyemekkorom ùjoncai dalâra:
„Maradt itthon kettô-hârom nyomorult,
Râtok lânyok még az ég is beborult".

A magyarsâgnak olyan tôrténelme van, amelyre joggal lehetunk
bûszkék, ezért a tôrténelemhamisi'tâs mellett, a tôrténelemtanitâs elsorvasztâsa is cél volt a kôzelmùlt oktatàsi tervében.

Pedig az oknyomozô tôrténelemtamtâssal nem csak gazdag ismereteket adhatnânk az utânunk jôvô nemzedékeknek, hanem a tragédiâk
kikerUlésének mûvészetét is, ami nagyon értékes tudomâny.

Dicsô tôrténelmilnknél csak nyelvQnket kezelik mostohâbban az

(ellenséges vagy hazai) régészek. A finnugor rokonsâg azoknak jô,
akik néhâny ezer évet elsikkasztani kivânnak ôsi multunkbôl! Némely
finnugorolôgus olyan nyakatekert ôsszehasonlitô môdszert agyalt ki,
aminek segitségével a vilâg minden nyelvével kimutathatnank a
magyar nyelv rokonsâgât.

A tréfâs kritikusok szerint a finnek is ùgy mondjâk: jôn a vonat,

csak nâluk a ,jôna" jelenti a vonatot. Egyébként a finn nyelvészek mâr
tôbb évtizede megâllapitottâk a finnugor szârmazâs tudomânytalansagât.

Ugyanakkor hozzâ sem nyùlnak a mai Oroszorszâg, Japân, Kina

vagy a volt Mezopotémia tertlletén ôsszegyûjtôtt szavakhoz, amelyek
olyan nagy szâmban léteznek, amekkora szôkinccsel az âtlag ember

megélhet. Az Amerikâban mûkôdô Hungarian Historial Research
Society (amelynek én is tagja vagyok) szâzszâmra talâlt magyar szôt az
angol nyelvben is.

Ùgy lâtszik, messze mentem a neveléstudomâny és nemzettudat
témâtôl, de ezt igy kellett tennem, mert ennek a kongresszusnak az a
szerepe, hogy utat, môdot jelôljôn meg a magyar nép âtnevelése érdekében.

Magyamak maradni és a mûvelt emberiség hasznos târsa lenni,
nem ellentétes feladat.

Nevelnûnk lehet az âltal is, hogy igaz tôrténelmûnkrôl és csodâlatos, ôsi nyelviinkrôl beszélUnk a jôvô szâzad magyar iQùsâgânak, és
az igy kialakitott egészséges bûszkeséggel megszerettetjûk vele azt a
hazât, ahol él. Vonzalmat ébresztunk ehhez a néphez valô tartozâshoz,
amellyel szeretve az egyén élete is boldogabb lesz.

Ha egy nép ismeri és megszereti szellemi és targyi kultùrkincseit,
szivesen kôzli azt mâsokkal, hasznot hajtô kereskedelmi ùton is. Ezâltal
is gazdagitjuk ônmagunkat és az emberiség kôzôs kultùrkin-cseit is.

Ennek az elôadâsnak az is szerepe, hogy ùjra életre keltse a
szândékosan elsorvasztott hazafisâgot - mùlt szâzadi szôval -, a
„honszereImet" és a majdnem bûnné tett magyar nemzettudatot!

Iszonyatos hiba lenne azt hinni, hogy ezek nélkùl is fennmaradhat hazânk!

A hazafisâg fontes szerepét lâthatjuk a sok népbôl ôsszeolvadt,
fiatal amerikai nemzet életében. Hz az etnikcsoportokban gondolkodô

és a vilâg népét gyakran barâtnak nevezô nép, csodâlni valô egységben
tômôrul, ha valaki Amerikât vagy érdekeit sérti! (Iran)

A hazaszeretet olyan, mint a csalâd szeretete. Sajât gyermekéért
olyan âldozatokra képes a sziilô, amit mâs gyermekéért talân semmi
pénzért meg nem terme.

A bôlcsen és âldozatosan szeretett haza olyan, amelynek foldje
termékeny, vize ihatô, hadserege erôs és a haza védelmében meghaini

is kész. Tudôsai, mùvészei, alkotôi, termelôi érte ésjôhiréért is doigoznak, és a kôzôs erôvei szerzett javakhoz és a tudomâny megszerzéséhez mindenkinek joga van!

Most felteszem a szônoki kérdést: Mi rosszat lehet mondani errôl a
hazaszeretetrôi?

A magyar nép mindig hires volt hôsiességéôl, ha arra volt szUk-

ség, szorgalmârôl és leleményességérôl a békés, alkotô munka idején.
Szabadsâgszeretetét pedig sok elnyomô rettegve vette tudomâsul, még
irott tôrténelmùnkben is.

Sir John Bowring angol nyelvész szerint a szabadsâg szeretete még
nyelvQnkbôl is kimutathatô. Szavait idézem: „Ez a nyelv a legôsibb,
legdicsôségesebb emlékmûve a nemzeti ônâllôsâgnak és a szellemi
fuggetlenségnek".

1848-as szabadsâgharcunkat vérbe fojtotta a Habsburg és a câri
ônkényuralom. Nem régen olvastam Edward Crankshow: ,JKJirushchev Remembers" cimû kônyvébôl, hogy Khrushchev (Hruschov) azt
mondta: „azért kiildôtt hadsereget a magyar szabadsâgot megvédeni
1956-ban, hogy jôvâtegye a cârizmus 1849-ben, szabadsâgharcunk leverésével elkôvetett bûneit"!

Nem tudom, rajta kiviil, jôvâtételnek nevezi-e még valaki ezt a
beavatkozâst?

A mùlt szâzadban, nagy vérengzés és néhâny évtized utân, Bécsben râjôttek arra, hogy kibékiilés nélkûl a Monarchia nagyobbik felében nem lesz béke, és Ausztriâban nem lesz jôlét! Azonban a meggyôtôrt magyar nép nem békûlt ingyen!

Ebbôl az okosan kicsikart békébôl épillt fel az Orszâghâz, amire a
vilâg minden fôvârosa biiszke lehetne. Budapesten megépult a vilâg
legelsô fôldalatti vasùtja és a csodâlatos Millenniumi Emlékmû!

1956 dicsô fénye tùllobogott az orszâghatâron. A magyar szabadsâgharc leverése miatt megbukott az eurôpai kommunista egység,
késôbb ledôlt a berlini fal és ôsszeomlott a Szovjetuni.

De mi jutott a hôs magyar népnek legendâs hi'ru bàtorsâgâért? a
nâdfbdeles szocializmus utân: a mezitlâbos szabadsâg?

Ady Endre azt îija a szâzadfordulô kivândorlôirôl:

„...elmegy a kùtâgas, marad csak a kùtja..." A mai magyarsâgnak
olyan kùt marad, amire az van irva: „Nem ivôviz"!, mert elszennyezték a kutakat, majdnem orszâgszerte!

Gyâraink, ùjsâgjaink, lassan foldjeink is, idegen kézbe kerulnek! S
ki tudja lesz-e mégegyszer az ùj Ankerschmidt-bôl Vasmacskakovâcsi?

Az ùj fbldesùr, az ùjsâgirô vagy gyârtulajdonos nevel majd képzettebb munkâst, traktorost, mémôkôt vagy amire éppen szuksége lesz.
De jobb magyart nem tud neveini, mert arra sohasem lesz szuksége. Ez
a munka a magyarsâg legjobbjainak feladata és ennek a nemzet-mentô
feladatnak elhanyagolâsa iszonyatos kôvetkezményekkel jârhat!
Ma ùgy lâtszik, hogy 1956 érdemeibôl az egész vilâg tôbb hasznot
hajtott, mint a magyarsâg!
A 40 éve elindult folyamat eredményeképpen a hideghâborù véget
ért. Németorszâg ùjra egyesûlt, egy sereg orszâg - ùgy-ahogy - szabad
lett.

De az 50 évesnél fiatalabb hazai magyarsâg alig ismeri jelenkori
tôrténelmûnk 1956-ban lejâtszôdott eseményeinek vilâgtôrténelmet
formâlô erejét! Talân ermek az ismeretnek hiânya miatt nem érzi, hogy
végre ô is felszabadult? Pedig ez a felszabadulâs - legalâbbis papi'ron valôban bekôvetkezett!

Ha szabad a magyar nép, vajon miért nem érzi magât szabadnak?

Itt kell megtalâlnunk ennek az ôrdôgi mozgalomnak - amit kommunizmusnak neveznek — lélek nyomoritô hatàsât. Az évezredeken

keresztUl nemzeti ônâllôséggal rendelkezô magyar népet - az elmùlt 50

évben —fiiggôségre nevelték. Sokan l'gy mondtâk: „Majd a Àllambâcsi" megcsinâlja, megengedi, megadja stb. Ez az ônâllôsâgot és kezdeményezést rombolô nevelési môdszer a jôzan ész, sot gyakran a jô
Isten helyére tette a kollektiv gondoskodâst.

Néhâny évtizeden keresztiil valôban volt is ilyen gondoskodâs,
csak illett ,jôl viselkedni érte"! Ha jô kâder vagy, mehetsz te vagy a
gyermeked egyetemre, kiutalnak telefonos lakâst, esetleg mâsoktôl el-

kobzott szép luxus lakâst, kocsi jôn érted reggelenként, ha beteg vagy,
akkor a modem Kùtvôlgyi kôrhâz vagy Lillafïired és egyéb szâllô ingyen rendelkezésedre âll.

Ha nem vagy jô kâder, akkor mûveletlen maradsz, még diplomâval
a zsebedben is segédmunkâs leszel, târsbérlet, elavult kôr-hâz,
kiszolgâltatottsâg az osztâlyrészed. Es ezen ne is csodâlkozz! Igaz
azonban, hogy ez az alacsony nivôjù gondoskodâs is biztositva volt!
Ennek a lehetôségeitôl megfosztott, kollekti'ven gondozott népnek
kellett megtanulni 1990-ben —majdnem mârôl-holnapra —a szabad-

verseny kemény szabâlyait. Részben a félévszâzados elszigeteltség,
részben a felkésztiletlenség vagy pénztelenség miatt, milliôk maradnak
alul ebben a versenyben.

A Jô kâderek, akik helyzeti elônytiknél fogva kônnyùszerrel
megvâsâroltak vâllalatokat, amit a régi rendszer bûneiben ârtatlan,
kulfoldôn képzett gyermekek viszonylag jôl vezetnek. Sajnos, ezek
kevesen vannak és gyakran nem is jô hazafiak.

A magyar nép minimum 50/o-ban tâjékozatlan megvâltozott élete
iehetôségeivel kapcsolatban. Szegény és felkészQletlen arra, hogy sajât
élete gazdasâgi bâzisât ûjra felépitse!
A szâguldva fejlôdô tudomâny és technika —a vilâg minden tâjân —
szinte 10 évenként ùj môdszer, gyakran ùj foglalkozâsok megtanulâ-

sâra kényszeritik az emberiséget. Magyarorszâgon - orszâgos viszonylatban - a technikai fejlôdés lassùbb volt az elmùlt 50 évben, azonban a
politikai vâltozâssal ez is meggyorsult, s nem egy teriileten, tôbb évet
kell behozni, mint azokban az orszâgokban, ahol a fejlôdés iiteme
mindig gyorsabb volt.

Kolumbuszban van egy olyan intézmény, aminek az a neve; 40

plusz (Forty plus), ahova olyan mémôkôket, technikusokat irânyitanak
âtképzésre, akik kb. 20 évvel ezelôttvégeztek és nehezen kapnak âllâst,
ha az elôbbi valamiiyen oknâl fogva megszûnt. Ezeknek a
mémôkôknek az âllâsât nem egy mâsik ember vette el, hanem a
computer vagy egyéb modem technika.

Pedagôgiai, szociolôgiai és szociâl-etikai ismereteim birtokâban
bâtran merem monani, hogy a magyar nép felemelkedése, meggazdagodâsa és az ùj, demokratikus életmôd kialaki'tâsa az Oktatâsûgyi
Minisztérium kezében van. Napjainkban - sajnos -, rossz kezekben! A

nemzet jôvôje szempontjâbôl a széles kôru oktatâsnâl semmi sem
fontosabb, s erre az élet elsô 20 évét kell alaposan kihasznâlni. A roszszùl kihasznâlt 2 évtized példâjât szeretném itt megemliteni, két nagyhatalom jelenkori oktatési hibâjâval kapcsolatban.

Az egyik befogadô hazânk, Amerika, amely dollâr-milliârdokat
kôlt népoktatàsra, azonban a helytelenûl felfogott szabadsâg vagy

egyéb szempontok âldozata lesz a tanulô iÇùsâg kb. 30-35%-a, akikrôl
néha az egyetemen deriii ki, hogy nem tudnak imi-olvasni. Tudomanyos târgyakrôl nem is beszélve.

A mâsik nép az orosz, akik ùszô-szigetet épftettek a vilâgûrben,
ugyanakkor milliôk alig jutottak el az îrâs-olvasâs ismereténél tôbbre, s
életszfnvonaluk évszâzadokkal maradt el Eurôpa népeitôl, és a
természeti kincsekben bôvelkedô orszâgban az âllampolgârok milliôszâmra éheznek.

Itt kell megemliteni azt is, hogy a tudomânyos és morâlis nevelés
hiânya nem csak szegénységet eredményezett, hanem a kôzerkôlcs
olyan mértékû romlâsât is, hogy egyetlen nagy vârosban sem biztonsâgos mâr az élet!

Elnézést kérek azoktôl, akiknek mâs a véleménye, de a jô u"any-

ban megvâltozott nevelést csak krisztusi alapokon tudom elképzelm.
Nem csak azért, mert ezer éve keresztények vagyunk, s én magam is

hivô keresztény vagyok, hanem azért is, mert a keresztény hit a pozitiv
gondolkodâs érzelmi alapjât teremti meg. „Mindenre van erôm, s
Krisztusban, Isteimel minden lehetséges. Ne félj, csak higgy!"
Jézus a 38 éves béna, beteg embertôl azt kérdezte: „Akarsz-e meg-

gyôgyulni"? Az azt felelte; „Nincs emberem, aki levinne a vizhez,

mikor az angyal felzavaija azt" Jézus nem azt mondta neki: Majd én

leviszlek vagy megkérek valakit erre, hanem azt, hogy: ,4Celj fel és
jâij"! A magyar népnek is erre van sziiksége. Akami, hinni, lâbâra
âllni, cselekedni, tanulni, tam'tani!.

Felelôsek vagyunk nyelvunkért, minden magyarért és azért a fôldért, ahol magyarok élnek. S mint a rank bizott talentumok jô kezelése,
ùgy vagyunk felelôek morâlis és kulturâlis értékeinkért is.
Ezt a felelôsséget nem emberi hatalom ruhâzta rânk, hanem a

népeket teremtô Ûristen, aki évezredeken ât vezetett és megôrzôtt minket és rânk bi'zta az emberiség kultùr-kincsének tekintélyes részét.
Segi'tsUnk tehât a hazai magyar szQlôknek, oktatôknak és oktatâsi

intézeteknek neveini mûveit, erényes, alkotô ijûsâgot, aki tudomânyos
felkészultségében modem, tradi'ciôban konzervativ lesz, akire râ lehet
bizni ezt a kincset, aki boldogan âtveszi, mûveli és gyermekeinek is
tovâbb adja azt.

Lâncszem létiink legszebb feladata ez, és nemzetben gondolkodva,
ez a feladat az, amiért ezt az életet megélni érdemes volt!

vitéz Bànkuty Géza (Holmes Beach, Florida):

A 98-ASMAGYARORSZÀGI VÂLASZTÀSOKA
94-ES VÀLASZTÀS TÛKRÉBEN
Amikor 1994 ôszén a gyâszos és szâmunkra akkor teljesen érthetetlen 94 mâjusa utân ugyanitt ezen a talâlkozônkon, ùgy érzem, mindnyâjunk nevében mondtam:

„Mohâcsnâl egy méreteiben hatalmas ellenség tudta csak legyôzni
és igâba hajtani a magyart, 1994. mâjus 8-ân, az otthoni nép minden
kUlsô hatalom fenyegetése nélkul ônként, szabad akaratâbôl hivta
vissza hazâja, és 1956 szabadsâgharcânak âralôit!" És kérdeztem;

,J4ilyen nép ez a mai magyar?"

Egyezer kilencszâz kilencvenhetet îmnk. Hârom éwel e filozôfiai
kérdés utân és hat hônappal az ùj vâlasztâsok elôtt, ez a kérdés talân

még jobban aktuâlis, és sorsdôntôbb hazânk, népUnk, magyarsâgunk
holnapjâban, ezeréves kultùrânk megôrzésében, fenntartâsâban, hiszen
nem mi, hanem ôk, az otthoniak dôntik majd el és lesznek felelôsek
nemzetunk jôvôjéért.

Milyen nép ez a mai magyar? Unintelligens, buta, kapzsi, csalô,
hazug, tolvaj? és sorolhatnâm a tôbbi bôrtôntôltelékekre jellemzô
jelzôket? NEM! nagy betûkkel NEM! Az igaz, hogy bôrtonben volt
kôzel ôtven éven keresztûl, az is igaz, hogy talân lopnia, csalnia,

hazudnia kellett, hogy magât és csalâdjât fenn tudja tartani, de nem
buta, nem unintelligens, de szegény és ha a mùltban idegen hatalom
szuronyaival kényszeritették elnyomâsba, ma gazdasâgilag van bilincsbe verve.

Âllitom, hogy a mai hatalom - félve egyrészt az ehnùlt rendszerben elkovetett mind politikai, mind gazdasâgi bûntetteiért, mâsrészt

az elmùlt négy évben egymâs kôzôtt kiosztott

(hogy az ô

kulcsszavukkal mondjam) privatizâlt âllami vagyonok jogtalan
bitorlâsâért valô felelôsségre vonâstôl, - manipulâlja ezt a
demokratikusnak és jogâllamnak nevezett mai hazai âllamformât.
Politikailag manipulâlja a népet a keziikben és irânyftâsukban levô
médiâkkal, gazdasâgilag pedig az âllami adôssâg rendezetlenségével.
Fizeti a sok-sok milliârd dollârt azért az adôssâgért, amihez a népnek
semmi kôze és kôtelezettsége nincs, csak azoknak, akik ma ùjra a

hatalmat képviselik. Ôk azok, akik ezeket a felvett kôlcsônôket
maguknak és a volt fônôknek, a magyar nép elnyomôjânak, a
szovjetnek âtjâtszottâk. Ezek az âllamadôssâgra fizetett dollâr
milliârdok azok, amelyeket a hatalom a nyugdijasoktôl, a betegektôl, a
tanitôktôl vesz el és ezek a dollâr milliârdok azok, amiket a dolgozô

nép keserves életszinvonalon aluli fizetése utâni adôzâsokbôl facsar ki.
Ami az âllampolgâmak megmarad, abbôl még orvossâgra sem telik. De
ez igy jô a Hatalorrmak! Nem igaz, hogy ezen nem lehetne vâltoztatni.

Ôk nem akarjâk!
Ugyan mi tôrténne, ha egy kapott vagy onkéntes moratôrium
alapjân felfuggesztenék âllami tartozâsaink rendezését?
Nem csatlakozhatnânk az eurôpai kôzôsséghez?
Nem veimének fel a NATO-ba?

Megszûnne a nyugati beruhâzâs?

Ugyan mi tôrtéime, ha ezt az évi tôbb milliârd dollârt becsûletes és
nem uzsora kamatra a hazai vâllalkozôknak, a kisiparosoknak, kisgazdâknak kôlcsônôzné az âllam?

Félelmetes dolog tôrtéime! A magyar nép - ùgy, mint 1946-47-ben
- ùjra ùjjâépitené hazâjât!

A nép valôban felszabadulna! És gondolhatjuk, hogy egy gazdasâgilag kiegyensùlyozott magyar nép eltûmé az âlliberalista posztkommunista gumibotos és rohamrendôrôs hatalmat maga felett?!
Ugye a vâlasz magâtôl értetôdô. De ezt ôk is tudjâk.

Éppen ezért 1994-tôl napjainkig minden hazai gazdasâgi uralom
megszerzésével és konszolidâlâsâval prôbâljâk lebetonozni uralmukat.

De ezt is milyen ûgyesen csinâljâk. Az ùn. „privatizâciô" égisze alatt az âllami vâllalatok vezetô uléseiben helyet foglalt elvtârsak - elôszôr
mindent kiraboltak a vâllalatokbôl, majd lezûllesztették, azutân fillérekért megvették a koreiken kfviilâllô ùzletember szâmâra értéktelenné

vâlt vâllalatot. Az egyes, még profitâlô nagyvâllalatok nyugati kézbe

valô adâsâval pedig igazoltâk Nyugat felé, hogy Magyarorszâgon a
privatizâlâs a demokratikus jâtékszabâlyok szerint jâtszôdik le. De
persze itt is csak a volt elvtârsak részesUltek eiônyben, hiszen ôk

brokerelték, kôzvetitették a vagyon âtjâtszâsât - olvashattuk, ,^âr

amelyiket" a hazai ùjsâgokban -, megtartva vezetô poziciôjù helyeiket,
ami nyilvân benne volt a „deal"-ben.

És mit kapott a magyar târsadalom ebbôl? Semmit, hiszen a

privatizâciôs bevétel - mâr amennyi maradt beiôle -, ment az adôssâg
rendezésére. Annak az adôssâgnak a rendezésére, amihez a magyar
népnek semmi kôze nem volt, hiszen nem hogy nem kérdezték bele-

egyezését, de nem is kôzôlték vele. Az elvtârsak gazdagodtak, a nép
pedig tovâbb szegényedett, szegényedik. A gazdasâgi bilincs mindig
jobban és jobban szoritja ma mâr nem csak a csuklôkat, hanem a

leikeket is. A letôrtség, beletôrôdôttség korszakât éli ma a magyar.
Ez a mai magyar nép.

És ma mâr az elvtârsi idôk félelem-taktikâjât is bevetették. Lâsd
1997. november 3-ât, amikor a Parlament elôtt az 1956-os hôsOk

emléksfrjânâl imâdkozô idôsebb asszonyokat és gyerekeket gumibotos
rohamrendôrôk, volt munkâsôrôk Utôtték és bôrtônbe hurcoltâk. A
Hôsôk terén pedig Pongrâtz Gergelyt, az 1956 legendâs Corvin-kOz

parancsnokât bilincsbe verték és véresen hurcoltâk el, mert a magyar
zâszlôt nem engedte, hogy kezébôl a mai hatalom erôszeiA'ei kitépjék
és meggyalâzzâk.

És ez a mai magyar nep hallgatott. Hagyta, hogy ùjra bilincsbe
verjék 56-ot. Mûkôdik a gazdasâgi kényszerzubbony.

1998, 1994 tiikrében. Mi tudtuk, igenis, mit tudtuk, hogy mit jelent
egy elvtârsi visszarendezôdés.

Mi tudtuk ezt 1994-ben, mert jobban lâttuk kiviilrôl, hogy mi
torténik az erdôben, mint azok, akik benne élnek. Ugye tudjuk, hogy a
fâktôl nem lehet lâtni az erdôt? Kértilk a Nemzeti Pârtok vezetôit, hogy

vegyék tudomâsul felelôsségilket, adjâk fel - ha ideiglenesen is egyéni érdekeiket,'fogjâk meg egymâs kezét és kôzôsen indulva a
vâlasztâsokon mentsék meg a hazât a volt elvtârsi és a mai âlliberalista,

antiszocialista vezetôktôl. Nem hallgattak rânk. „Messzirôl jôttiink.
Nem élûnk otthon. Nem szenvedtûk meg az elnyomâs nehéz éveit" mondtâk, és parlamenti dôntéssel -

az un. Nemzeti Parlament

dOntésével - megvontâk tôlilnk tôrvényes jogunkat, a mindenkori
Parlamentbe kiildôtt képviselôkre valô szavazâst, szemérmetlenUl
kôzôlték velûnk: semmi kôziink sincs beleszôlni a hazai politikai
ûgyekbe.

A magyar nép teljesen kiâbrândult mai vezetôibôl. Csak azt lâtja,
hogy mindenki a sajât egyéni érdekeit képviseli. Kôrûlnéz és keresi azt,
akiben megbizhatik, akit lelkiismerete szerint kôvethet. De ugyan van-e
valaki?

Lezsâk Sândor, Torgyân Jôzsef, Giczy Gyôryg, Pozsgai Imre,
Orbân Viktor, Szabô Ivân és a tôbbi, kisebb, nagyobb pozfciôban levô
és hazâja jôvôjéért aggôdô magyar, itt most az egész magyar emigrâciô
szolit fel benneteket.

Ti vagytok azok, akik kôzôsen ki tudjâtok vâgni a magyar nemzet
testében és testébôl élô férgeket.

Tegyetek eleget hivatottsâgotoknak, a magyar nép belétek vetett
hitének! Tôrténeimi kôtelezettségetek és felelôsségetek egy Magyar
Nemzetben gondolkodô, az eurôpai kôzôsség felé orientalô, minden,
népunk érdekeitôl idegen, kiilfoldi befolyâstôl mentes, ùj Magyar
Orszâggyûlést adni Hazanknak, Népiinknek!
A Magyarok Istene legyen veliink!

Dr. Bokor Imre

A MAGYAR HADSEREG FELADATKÔREI
Nagy megtiszteltetés szâmomra, hogy ezen a fôrumon a magyarsâgukat és a szulôfôld irânti aggôdâsukat, tettekkel bizonyi'tott honfitârsaimmal szôt vâlthatok, és a hadsereget érintô kérdésekben véleményt nyilvâm'thatok.

Megkulônbôztetett figyelemmel és alapossâggal készultem fel erre
a talâlkozôra, mégis elôre kell veti'tenem, hogy a rendelkezésunkre âllô
idôkereten belul csupân az âltalam leglényegesebbnek vélt kérdések
tôredékét vagyok képes felvillantani.

Ebben a kôrben nem szûkséges részletesebben bizonyitani, hogy
egy adott âllam szâmâra a hadsereg, annak hazai és nemzetkôzi megitélése (elismertsége) a nemzeti szuverénitàs egyik (talân legfontosabb)
kifejezôje, a nemzeti zâszlô, a himnusz, a cimer, valamint egyéb
tôrténelmi jeivények, helyek, emiékmûvek vagy mâs szimbôlumok
mellett, illetve azokkal egyiitt. Tôrténelmûnk sorân, az adott kor

jellegének és sajâtos kôriilményeinek megfelelôen kialakitott vagy
iétrejôtt fegyveres erôink —a mindenki âltal jôl ismert ùn. geostratégiai heiyzetunkbôl adôdôan —szinte szunteien harcot folytattak a
tùierôvel rendelkezô, hazénkat meghôdi'tani vagy hazânkon âtvonulni
akarô tatâr, tôrôk, szerb, szlovék, német, osztrâk, roman, valamint
orosz csapatok ellen.

A vâltakozô kimenetelû ôsszecsapâsok eredményeként megâllapi'thatjuk, hogy szabadsâgszeretô népiink és hadserege mindig ellenâllt
a hôditôknak vagy betolakodôknak, védte ônmagât és Eurôpât, mikôzben egyre fogyatkozott mind teriiletét, mind pedig lélekszâmât
illetôleg. Eltekintve az érintett kérdések rendki'vui idôigényes katonapolitikai értékelésétôi, kizârôlag a hadsereget téve reflektorfénybe -,
megâllapithatô, hogy hadseregûnket sohasem a hôditâsi szândék
vezérelte, hanem az orszâg fîiggetlenségének védelme, a lakossâg

életének és javainak megôvâsa. És ez akkor is igaz, ha ktilsô erôk
nyomâsâra, elkerulhetetlen nemzetkôzi helyzet kôzvetlen vagy kôzvetett eredményeként, egyes esetekben —âtmenetileg —vitathatô harctevékenységekben, illetve hadmûveletekben vettunk részt a térséget
uralô katonai nagyhatalmak, illetve szôvetségesek oldalân.
Megâllapithatô és bizonyithatô, hogy tôrténelmûnk folyamân a
magyar katonâk, a magyar fegyveres erôk tevékenysége, erkôlcsi

tartâsa, hôsiessége, hazaszeretete és âldozatvâllalâsa még a legâdâzabb
(egykori) ellenségeink elismerését és tiszteletét is kivâltotta.
Mindezek a - diôhéjban ôsszefoglalt, de jellemzô - tOrténelmi
tények és események magyarâzatul szolgâbiak arra, hogy a hadsereg,
mint a târsadalom intégrait része, megkûlônbôztetett poziciôt mondhatott magâénak, és kulôn tisztelet ôvezte azokat, akik frontszolgâlatot

teljesi'tettek, megsebesiiltek, fogsâgba estek vagy hôsi halâlt haltak,
beleértve azok hozztartozôit is, hiszen az emberek tisztâban voltak

azzal, hogy a frontkatona minden esetben a hazâaért, értiik és helyettuk
(!) vâllal(t) nagyobb kockâzatot és âldozatot, mint a hâtorszâgban
levôk.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében vizsgâljuk meg azt a

korszakvâltâst, amely ezen a teriileten bekôvetkezett 1945. âprilis 4-

ével. A vilâghatalmi poziciôkra pâlyâzô Szovjetuniôbôl hazânkba
irânyitott (a bolsevista vôrôs vfrusâtôl megfertôzott) Râkosi-féle banda

tudatosan és ôrdôgi môdon felkészûlt arra, hogy ÂVH-s pribékjeivel
megfélemlitse a magyar népet, ugyanakkor azt is elôkészitette, hogy

egyszer s mindenkorra lejârassa a hadsereg tekintélyét a néptômegek
elôtt, ezzel megbontsa a hadsereg és a nép tradlciôs, évszâzados évezredes - egységét, a hadsereget pedig teljes mértékben a szovjet
fegyveres erôk kiszolgâlôjâvâ tegye.

Elsôként a vilâghâborùs katonâk erkôlcsi-politikai megbélyegzését, a târsadalmi életbôl valô kiszoritâsukat, nyomorba dôntésiiket
(kisemmizésuket) valôsltotta meg, beleértve a felsô és kôzép szintû
vezetôk eh'télését, bôrtonôkbe, munkatâborokba juttatâsukat vagy

likvidâlâsukat, majd nem feledkeztek meg a tôrténelmi gyôkerek
elvagdosâsâtôl sem. A Marxot, Lenint, Sztâlint és a bolsevizmust

imâdô hazaârulô és nemzetpusztitu gubemâtorok ùjra irtâkvagy irattâk
a magyar tôrténelmet, kitôrôlték tôrténelmiinkbôl a magyar nemzet
egykori hôseit, hadvezéreit és fegyveres erôinek dicsô tetteit,

importâltâk a szovjet tôrténelem véres kezû és ma mâr egyértelmûen
bizonyitott nép és fajirtô cimeres gonosztevôit, és még azt is
megakadâlyoztâk (tiltottâk vagy bûntették), hogy az emberek
megemlékezzenek hôsi halottaikrôl, virâgot vigyenek az elsô
vilâghâborùs emlékmûvekhez.

Azért nem emlitem a mâsodik vilâghâborùs emlékmûveket, mert

ilyenek nem léteztek, és miként a késôbbiek sorân majd meglâtjuk.

lényegében csupân a kôzvélemény nyomâsâra kezdtek néhâny éwel
ezelôtt felemâs és bâtortalan prôbâikozâsokat ebben a vonatkozâsban.

Râkosiék tehât azokat a személyeket bélyegezték meg, akik hôsôk
voltak, bâtran és maradéktalanul teljesîtették eskiijûkben megfogadott
kôtelezettségûket, és ha kellett, akkor életuket is felâldoztâk a hazâért!
Hazaârulôk l'télkeztek a hôsôk felett, hazaârulôk fertôzték a nemzet

tôrténelmét, megtôrték sok ember gerincét, elbuti'totték az ingadozô
lelkiiletûek tôbbségét.

És szûkreszabott idônkben el is érkeztQnk 1956-hoz, ôsszpontosi'tva megadott témânkra: a hadseregre. Egyértelmû, hogy
Râkosiéknak a nemzeti érzések dùrva megsértése, a hadsereg
bolsevizâlâsa nem vârt visszahatâst vâltott ki az érintettek részérôl. A

forradalmi érzelmû pesti fiatalok szembeszâlltak a Râkosi-Gerô dikta-

tùrâval, majd a diktatùrât oltalmazô szovjet hadsereggel. A magyar
néphadsereg zôme (ismétlem: zôme, vagyis az utôképes erôk tôbbsége)
lényegében tétlen szemlélôje voit az eseményeknek, gyakorlatiiag
egyetértett a forradalmârokkal, ugyanakkor kisebb (nem szâmottevô)
részuk tâmogatta ôket, mi'g ugyancsak kisebb részUk fellépett a forra
dalmârokkal szemben. A hadsereg legfelsôbb vezetése Bata minisz-

terrel az élen, pânikhangulatban volt, és a szovjet november 4-i megrohanâsâig (sot, még azt kôvetôen jô ideig) képtelenek voltak katonai
értelemben vett, szakszerû, értelmes és érdemleges lépések megtételére.
A Kâdâr (alias germânok) vezetésével a szovjetekhez âtâllt
kollaborânsok érzékelték a hadsereg âllapotât, ezért sajât poziciôik
erôsi'tésére, illetve biztosi'tâsâra a lenini példât kôvetve, létrehoztâk a
munkâsôrséget, majd a „nagylelkû" hruscsovi szovjet csapatkivonâs

javaslat ellenére ragaszkodtak az orszâgban levô szovjet erôk
âllomâsoztatâsânakmeghossabbi'tâsâhoz.

Bar elôdjéhez hasonlôan Kâdâr is felfuttatta a hadsereg létszâmât
150 ezer fôlé, ez mégsem a nemzeti hadsereg kiépitését jelentette,
hanem a szovjet Eurôpa lerohanâsi szândékât tâmogatô intézkedés
egyik lâncszemét, valamint az ôcskânâl ôcskâbb —elavult szovjet —
haditechnikai eszkôzôk felvâsârlâsât, ezzel is tâmogattâk a szovjet
esztelen és (miként kiderult, értelmetlen) fegyverkezését, ezzel egjôitt
— a mértéktelen nagysâgrendû kulfôldi kôlcsônôk felvételével — a

népgazdasâg tônkretételét, a szegénységi vagy elszegényesedési
irânyzat felgyorsftâsât.

Lényegében 1960-tôl minden készen âllt arra, hogy a magyar
néphadsereget belezavaijâk az Alpokba, és felâldozzâk az orszâgot is
kôdôs, bûnôs, zavaros és primitîv szovjet nagyhatalmi érdekekért.
Torténelmiink egyik legvéresebb kezû gyilkosânak, Kâdâmak, és a
hadsereg irânyâba ugykôdô fôguruinak - Czinegének, Kârpâtinak,
Trombitésnak,

Môrocznak,

Pacseknak,

Tôrôk

és

târsaiknak

-

bizonyithatôan ugyanaz volt a céljuk, mint Râkosinak, legfeljebb a
puha diktatùra csalôka âlarca môgul jobban tudtâk titkolni szândékukat, mint Sztalin legkivâlôbb magyar tanitvânyai.

Ezzel a politikaiiag 40 éven ât fertôzOtt, lerobbant technikai
eszkôzôkkel felszerelt néphadsereggel jutottnnk el a ,/endszervâltâsig",

amely a seregben is ùgy zajlott le, mint târsadalmunk mâs teriiletein. A
„kapitâlis" bùnôsôk, a hivatali hatalmukkal visszaélôk, a tolvajok,
harâcsolôk, a gazdasâgi bûnôket elkôvetô mundérosok zôme
megtartotta helyét vagy magasabb beosztâsba keriilt, illetve ùgy
kUldték nyugâllomânyba, hogy tanâcsadôként vagy szakértôként
dolgozott tovâbb és duplân markolt a megcsappant âllamkasszâbôl s ez
az egyre rosszabb helyzetbe keriilt csapattisztek és tiszthelyettesek
tovâbbi anyagi megkurtitâsât eredményezte.

Nehéz kimondanom, de a valôs tények minden kétséget kizârôlag
arra utalnak, hogy a magyar nép âltal szabadon vâlasztott ùj kormâny
honvédelmi minisztere és politikai âllamtitkâra alatt az egykori part és

politikai apparâtust âtejtôemyôztették jôlfizetett bùvôhelyekre, nyelvtanfolyamokra, szakértelmet nem igénylô beosztâsokba, és hiâba
jeleztûk név

és stâtusz

feltiintetésével (ùjsâgokban is) ezt a

rendellenességet, az eredmény az lett, hogy kezdetben a beijedt és
meglapulô érintetteket megnyugtattâk nyilvânos âllomânygyûlésen
(tisztigyûlésen), hogy senkinek sem kell nyugtalankodni, senkit sem
mozditanak el a beosztasâbôl.

Ebbôl a FUr-Raffay-féle hozzââllâsbôl kôvetkezett az a groteszk

helyzet, hogy az egykori politikai fôcsoportfônôkség propaganda
csoportfônôke lett a Hadôrténeti Intézet és Mùzeum igazgatôja, a
hadtâpkiképzô kôzpont politikai osztâlyvezetôje '56-os tôrténész
szakértô, a Zrinyi Akadémia egykori politikai helyettesébôl pedig az
Akadémia parancsnoka! A jegyzéket sorolhatnânk még tovâbb, de nem
szeretném, ha valamilyen elfogultsâgot vélnének kiérezni beszâmolômbôl. A tények konok dolgok, azokon nem segit sem a magyarazkodâs, sem a szemérmes elhallgatâs, mert akkor sohasem tudôdik ki az

igazsâg, és nem lesz semmi lehetôség az elkôvetett hibâk kijavi'tâséra.
Mert pl - elhiszi-e valaki vagy egyâltalân hihetô-e - , hogy az egykori
Varsôi Szerzôdés Egyesi'tett Fegyveres Erôi szovjet parancsnokânak
magyarorszâgi helyettese Môrocz Lajos vezérezredes elvtârs, most a
Zrinyi Nemzetvédelmi Egyetemen a Hadtudomânyi Szakbizottsâg
elnôkeként neveli a hadtudomâny rejtelmeire a jovô katonatudôsait, és

feltehetôleg még nem feledkezett el arrôl, hogy - anno dacumâl - ùgy
szôrta az atomeszkôzôket a NATO csapataira, mint csillagszôrô a
szikrâkat a feldi'szi'tett fenyôfa âgain.

A Magyar Tudomânyos Akadémia Hadtudomânyi Bizottsâgânak
ûlésén pedig ki lehetne tenni a târgyalôterem ajtajâra, hogy „pufajkâsok
ôsszejôvetele"! Ezen viszont mâr csodâlkozni sem lehet, mert ahol a

miniszterelnôk is pufajkâs, ott az akadémiai jelenség fordi'tottja
érdemelne megkiilônbôztetett figyelmet.

A honvédelmi miniszteri bârsonyszékben a FUr Lajost kôvetô
Keleti Gyôrgy viszont senki szâmâra nem okozott csalôdâst. Semmi
mâst nem csinâlt, mint kôvette elôdje manôvereit, tovâbb csôkkentette
a hadsereg létszâmât, nôvelte a tâbomokok (ezen belûl a dandârtâbor-

nokok) mennyiségét, mégpedig olyan eredményesen, hogy 8-10 foghijas dandârunk mindegyikére 3-4 dandârtâbomok jut.

De ez mâr valôjâban csak tizedrangû kérdés, és az akut rangkôrsâg
tertiletére tartozik, hiszen teljesen mindegy, hogy egy pénzUgyi fônôk,
egy mûzeumigazgatô vagy ingatlanilgyekkel foglaikozô osztâlyvezetô

vâllapjait dandârtâbomoki vagy fôtiszti csillagok diszitik. Hogy ez
mennyire igaz, bizonyitotta Keleti miniszter is azzal (és mintegy
megerôsiti az âltalam itt fejtegetett gondolatokat), hogy
dandârtâbomokkâ

elôléptetett

egykori

politikai

munkâs

kenyerespajtâsât civil kôztisztviseiôként tartotta vissza beosztâsâban,
mikor a tôrvényben megâlla-pitott életkor betoltésével szomorkodva

vette ât a nyugdfjazâsât jelentô obsitot, és csupân az vigasztalta meg,
hogy ezutân is ugyanazt csinâlja, amit addig, viszont a tisztességgel
megszolgâlt nyugdijât a fôigazgatôi fizetéssel spékelik meg, de ne
gondolja senki, hogy ez a szukôs katonai kôltségvetésbôl van, hiszen a
nyugdijât mâs bugyellârisbôl emelik ki, igy csak az amùgyis egyre
jobban szegényedô âllampolgârok csodâlkoznak azon, hogy hova tûnik
az a rengeteg pénz, amitùton-ùtfélen legombolnak rôluk.
Nehogy egy pillanatig is feltételezziik, hogy egyedi esetekrôl,
néiyeskedésrôl vagy lényegtelen kérdésrôi van szô! Tômegével

szeme

talâlkozhatunk ilyen „KeIeties" hùzâsokkal, ami a jôvôre is nehezen
megoldhatô kihatâsokkal jâr, mert egy - feltételezett - ùj kormâny ùj
honvédelmi târcâja csak akkor tud megszabadulni ezektôl akétszeresen
âtejtôemyôztetett marxistâktôl, ha végkielégi'tést ad nekik, és ha mâst
nem, de azt az érintettek jôl tudjâk, hogy a demokrâcia jâtékszabâlyai
nekik kedveznek. Ûgy môdosithatô tehât egy régi mondas, hogy az
elvtârs a demokrâciâban is elvtârs, de —ùri môdon!

Nos, tehât, ilyen visszâssâgok tômkelegével, egy operetthadseregnek is alkalmatlan fegyveres erôkkel késziil azorszâg a NATO-ba és az
Eurôpai Uniôba. Ha csupân azokra a kôzismert szâmadatokra utalok,
hogy a Magyar Honvédség tisztjeinek szâma megegyezik a

tiszthelyettesekével, akkor még a kevésbé hozzâértôk is érzékelhetik
ennek a mérhetetlenûl torz voltât, amelynek kôvetkeztében a

csapattisztek krônikusan tùlterheltek, a sorâllomâny kiképzésének
hatékonysâga megengedhetetlenul alacsony, a vezérkari fônôk azon
si'rânkozik, hogy a rosszul ôrzôtt katonai felszerelésekbôl minden
elmozdithatôt ellopnak, a hivatâsos âllomâny anyagi fizetése pedig
elérte azt a szintet, hogy Magyarorszâgon eddig példâtlan môdon, de

feltehetôleg a vilâgon sem gyakori môdszert alkalmazva katonatisztek
és tiszthelyettesek tuntettek Budapesten..

Talàn ez volt a csûcs a dilettâns kormâny és honvédelmi kormâny-

zat elleni tUntetések (diâkok, pedagôgusok, vasutasok, mezôgazdassâgi
termelôk, egészségûgyi dolgozôk, kôzalkalmazottak) sorozatâban,
talàn ez volt az utolsô figyehneztetés, hogy az emberek râdôbbenjenek
arra, hogy rossz lôra tettek, nem épithetik ugyanazok a piacgazdasàgot, akik a szocializmus épitésébe is akkoràt buktak, mint az

egyszeri iiveges tôt a jeges ùttesten. Nem épithetik a hadsereget azok,

akik mint politikai és pârtmunkâsok semmiféle szakképzettséggel nem
rendelkeznek, egykoron tuzet okàdtak, tankônyveket és cikkek tômegét
irtàk a NA TO ellen.

A NATO-ba és az EU-ba tôrténô valôs beilleszkedésùnk csak ûgy

képzelhetô el és valôsithatô meg, ha egy ùjnemzeti kormâny vàltjafel a
jelenlegit. A magam részérôl bizok abban, hogy a '98-as vâlasztâsok
nem hoznak csalôdâst Ônôknek. Errôl a helyrôl sokunk nevében meg-

kôvetem Ônoket, hogy mindeddig nem kaptàk meg azt az erkôlcsi
elismerést, hogy jogosultak legyenek az otthoni népszavazàson valô
részvételre.

Valôs rendszervàltàsrôl és a nemzet irânt elkôtelezett hadseregépitésrôl akkor beszélhetiink, ha a hazàbôl kiuldôzôttek, kimenekiiltek
vagy mâs okbôl elhagyni kényszerultek szâmâra minden jogi csiirés-

csavaràs és magyaràzkodàs nélkiil biztositjâk az àllampolgàrsàggal
jàrô csorbitatlan jogaikfenntartàs nélkuli gyakorlâsât.

Hernàdi Tibor:

A IL VILÂGHÂBORÛ TITKAI,
TÔRTÉNETÈNEK MEGHAMISÎTÂSA
Ahogyan eddig tudtuk: Németorszâg vilâguralmi terveinek megvalôsi'tâsa érdekében 1941. jùnius 22-én felrùgta a Szovjetuniôval

kôtôtt semlegességi szezôdését és orvul megtâmadta azt. Magyarorszég
pedig —mint Hitler hii és utolsô csatiôsa —5 nap mùlva Uriigyiil
hasznâlta a felségjel néikuli repillôgépek provokâciôs kassai bombâzàsàt, Hitler oldalân belépett a Szovjetuniô elleni hâborùba.
Lâssuk bât az igazsâgot!

Ellenfeleink a qui prodest? (kinek âllt érdekében?) bôlcsessége
môgé âssâk be magukat. Tényleg, kinek is âllt érdekében? Hitlemek és
Horthynak- akire céloztak -, bizonyosan nem. Ma mâr tôbb forrésbôl

is tudjuk, Hitler éveken keresztul igyekezett a makacs angol âllâspontot
feloldani, hogy az I. vilâghâborû utân jogtalanul elrabolt teruleteit és

gyarmatait békés ùton visszakapja. Mivel minden igyekezete kudarcot
vallott, kénytelen volt mâs eszkôzôkhôz folyamodni.
Németorszâg elsô elhatârozâsa a Szudéta-vidék visszacsatolâsa
volt. Hitler katonai megoldâsa melletti dôntését a tâbomoki kar vezetôi

oly mértékben ellenezték, hogy végUl is ôsszeeskUvést szôttek eilene.
TervUket a „békeszeretô" angol kormânnyai is kôzôlték, a puces
idejének pontos meghatârozâsâval. Pechûkre.
Nehogy a tâbomokok tervùket végrehajthassâk, gyors
elhatârozâssal az angol sajtô - az ôsszeeskuvés napjân - vilâggâ rôpiti
a hirt: Chamberlain hajlandô Berlinbe repûlni a szudéta vâlsâg békés
megoldâsa érdekében. Nem kell kûlônôsebben bizonygatni, hogy az
ilyen kôruhnények nem kedveztek a Hitler elleni puccsnak. Az angol
elhatârozâs és a katonai ôsszeeskuvés ilyen gyanùs egybeesése aligha
lehet véletlen. Eredményét ismeijûk. A Szudéta-vidék békésen vissza-

tért Németorszâghoz, a tâbomokok pedig sùlyos dilemma elé kerûltek:
Hâtha mégis Hitlemek van igaza?

Az angolok nem a békében, hanem a hâborùban voltak érdekeltek.
Az ô emberQk tehât Hitler és nem a békeszeretô tâbomokok.

A kovetkezô rejtély a cseh-morva protektorâtus létrejôtte. A mâr
hivatkozott tôrténészek Hitler szavahihetôségét kérdôjelezik meg,

hogy: nem tartja be igéreteit, mert a Szudéta-vidék békés visszacsatolâsât kôvetô fél éven belill „bekebelezte" a maradék Cseh-

szlovâkiât. Ez a tôrténet a II. vilâghâborù egyik nagyon érdekes
epizédja. Megérdemli néhâny perces figyelmûnket
Kutatôi munkâm sorén bennem is felmeriilt a kérdés: Miért is volt

erre Hitlemek szuksége? Nem talâltam mâs magyarazatot, mint a
Skoda-mûvek hadiipari kapacitâsânak megszerzését a kétségtelenul
kikeriilhetetlen hâborùhoz, amelyre Hitlert az angolok iigyes bûvészmutatvânyokkal mâr rââllitottâk. Nem régen azonban egykatolikus pap
barâtom âtadta és figyelmembe ajânlotta a Katolikus Szemle cimû
folyôirat 1938 mâjusi szâmât. A kiilfôldi sajtôszemlében igazi gyôngyszemre akadtam. Az angol Manchester Guardian cimû lap érdekes
cikkét ismerteti a csehszlovâk kûlpolitika tôrekvéseirôl. A hires ùjsâg
nem kevesebbet âllit, minthogy Csehszlovâkia vezetôi olyan tervet
készitettek, hogy egész Csehszlovâkiât —szô szerint idézem —„beletoljâk" a német birodalomba, hogy ezzel elhâritsâk a magyar-lengyelnémet terûleti reviziôs tôrekvéseket. Ha ugyanis a vârhatô eurôpai

indulatok majdan nyugvôpontra jutnak, Csehszlovâkia kivâlhat a német
integrâciôbôl. Mégpedig nyilvân azzal a teriilettel, amellyel oda
betârsult.

Figyeljûnk a Katolikus Szemle dâtumâra: 1938 mâjus! Tehât még
a Szudéta-vâlsâg elôtt vagyunk tôbb, mint 3 hônappal. A protektorâtus
létrejôttének pedig csaknem egy teljes esztendôvel!
ime, a cseh-morvaprotektorâtus létrejôttének titokzatos rejtélye!
A versaillesi tervezôk a békeszerzôdésbe tudatosan épfttték bele a

hâboru kivâltâsâra alkalmas gôcot, Németorszâg ingerlésére. Ez pedig
Danzig, a szabad kikotôvé kikiâltott vâros. Mivel Lengyelorszâg nem
volt hatâros Danziggal, Németorszâg testébôl kihasitottak egy kôzlekedési folyosôt, az un. „korridor"-t. Ezt a szâllitâsi feladatokon tùl
Németorszâg napi bosszantâsâra is szântâk. (Csak mellékesen jegyzem

meg; Magyarorszâg szâmâra elfelejtettek egy ilyen folyosôt biztositani
Fiuméhoz.)

A német-lengyel kapcsolatok ennek ellenére 1939 tavaszâig meglehetôsen jôk voltak. Kitûnôen egyUttmukOdtek Csehszlovâkia vissarendezésében is. Lengyelorszâg teriileti igényeit Németorszâg messzemenôen fïgyelembe vette. Megfelelô idôben az angol-francia és ezùttal
mâr az amerikai diplomâcia is, egyre veszélyesebb erôfeszitéseket tesz

egy Lengyelorszâg elleni német hâborù kiprovokâlâsâra. 1939 nyarân
megkezdi a danzigi vâlsâg erôteljes szi'tâsât. Dirksen, Németorszâg
londoni nagykôvete, a helyzet jellemzésérejelentést kûld kormânyânak
A 4. pont megérdemli, hogy szô szerint idézzUk: „A legkUlônbôzôbb
forrâsokbôl tâplâlva csak ùgy doit az angol sajtôba a hazug hfrek
âradata a Danzigban ôsszevont pâncélos hadtestekrôi, az oda irânyi'tott
nehéz tUzérségrôl, erôdi'tések létesi'tésérôl és egyébrôl. Ez a mesterséges sajtôhadjârat jùlius elsô napjaiban érte el a tetôfokât, amikor a

United Pressnek a Danzig és Lengyelorszâg kôzôtti vâlsâgrôl, ultimâ-

tumrôl és hasonlôkrôl szôlô hétvégi varsôi jelentései, valôsâgos pânikot
és vâlsâghangulaot keltettek Londonban. A nagykôvetség csakhamar
kiden'tette, hogy a pânikkeltôk amerikai kôrôkbôl keriiltek ki.

Tevékenységûket az Egyesùlt Âllamok varsôi nagykôvetségén

keresztui fejtették ki. Elsô fzben kerult teljes vilâgossâg arra, hogy
Roosevelt érdekelve van a helyzet kiélezôdésének, illetve magânak a
hâborùnak kérdésében".

Ezek utân vitatni sem lehet, hogy a Lengyelorszâggal kapcsolatos
szovjet politikât is Washingtonban tervezik.

Sztâlin 1939 mârciusâban a 18. szovjet pârtkongresszuson Angliânak és Franciaorszâgnak cfmezve, méltatlankodva ûzeni: „A szovjet
megunta a tâmadôkkal szemben elméleti sikon mozgô ellenâllâst".

Vilâgos beszéd! A Szovjetuniô vâija és ôhajtja a Németorszâg elleni
hâbonit.

Érdemes megemliteni, hogy Franciaorszâg mâr 1935-ben kôlcsô-

nôs segélynyùjtâsi szerzôdést kôtôtt a Szovjetuniôval. Mégpedig
Németorszâg elleni hâborù céljâbôl. Amikor az Egyesùlt Âllamok
kérésére 1937-ben a Szovjetuniô fegyverszâllitâssal segftette Kina
Japânellenes hâborùjât, a francia kormâny valôsâggal figyelmeztette az
oroszokat, hogy erejûket ne forgâcsoljâk el egy tâvol-keleti hâborûban, hanem tartalékoljâk a Németorszâg elleni hadmûveletekhez.

Németorszâg azonban ekkor még a nagyhatalmak mesterkedései
ellenére sem inditott hâborût Lengyelorszâg ellen, pedig Anglia

biztatésâra a lengyel hatâr provokâciôk egyre gyakoribbâ vâltak. A
hâbonis uszi'tôk ùj helyzettel talâltak szemben magukat. A szabadkômûves vilâgkormâny kénytelen —a hâborù kirobbantâsâra készi'tett
tervein —némi môdositést eszkôzôlni. Âtmenetileg szôvetségre léptetik

az oroszokat a németekkel. Lengyelorszâgra ugyanis mindenképpen

sziikség van. A mâr korabban megtervezett orosz-német hâbonihoz
hiânyzik a kôzos hatâr. Mâr pedig ez a kôzvetlen hadmûveletek elengedhetetlen feltétele.

A német-szovjet szerzôdésnek megfelelôen 1939. szeptember 1-én
Németorszâg, majd két hét mùlva a Szovjetuniô, megtâmadjâk és feloszlatjâk a râszedett Lengyelorszâgot. Az esemény kiilôn érdekessége,
hogy a nyugati hatalmak Németorszâgnak néhâny nap mùlva hadat
iizennek, mi'g a Szovjetuniôt megki'mélik ettôl.

Csaknem két év mùlva, 1941. jùnius 22-én kerul sor a Szovjetuniô

elleni preventi'v tâmadâsra, amelyrôl a vilâg nagykozônségének a mai
napig téves ismeretei vannak, amiôta Lengyelorszâg terûletén létrejôtt a
kôzôs német-szovjet hatâr, a Szovjetuniô megkezdte felkészûlését
Németorszâg megtâmadâsâra. Az itt levô vasùtvonalak teljes kapacitâsât —Zsukov szerint —az ùj âllamhatâr "megerôsi'tésére hasznâltâk
ki. A hatâr teljes szélességén tôbbszâz hadosztâljd vonultatnak fel.
Halder német vezérkari fônôk l'rja 1941 augusztusâban: ' Lebecsiiltiik
Oroszorszâgot. 200 hadosztâllyal szâmoltunk, és eddig 360-at
azonositottunk". A szôg itt mâr kibùjt a zsâkbôl. A német-lengyel
hâborù idején, magât még semlegesnek deklarâlô Amerika, ezùttal
nyiltan a Szovjetuniô mellé âll és hatalmas mermyiségben kûldi
szâmâra a legmodemebb hadifelszerelést.

Az Amerika âltal vezetett titkos szôvetségi blokk vezetôi ôrômûket

nem is palâstoltâk. Ujjongva fejezték ki elégedettségûket a dolgok
ilyetén alakulâsa felett. Az aggodalomnak nyoma sincs! Davies,
Amerika volt moszkvai nagykôvete kifejtette, hogy a nyugati
demokrâciâk szâmâra Németorszâg tâmadâsa mennyire elônyôs. Két

hét mùlva ezt iija naplôjâba: ,JIitler tâmadâsa a nem tâmadô âllamok
szempontjâbôl valôsâggal Isten ajândéka". Roosevelt és Churchill az
Atlanti Charta târgyalâsa sorân egyetértett: ,Az, hogy Hitler megtâmadta a Szovjetuniôt, valôsâgos âldâsnak bizonyult . Harriman is
felsôhajtott: ,,Hitler kelet felé fordulâsânak hfre ôrvendetes megnyugvâs volt szâmomra". Most mâr csak arra vigyâztak, nehogy a németek

valami furfanggal kiléphessenek a biztos vereséggel végzôdô
hâborùbôl. Churchill egyik, franciakhoz intézett râdiôbeszédében

elârulja magât. îgy beszél; „Nem engedjûk ki Hitlert a markunkbôl és
nem engedik ki Ôceânon tùli barâtaink sem"! Majd a két ravasz rôka
deklarâlja a feltétlen kapitulâciô elvét. Ezzel sikeriilt a hâborùt
Németorszâg
végkimeriiléséig
folytatni.
Roosevelt
ôrômmel

tapasztalhatta: nem csak Németorszâg, de az angol gazdasâg is padlôra
keriilt. A hâborù utân pedig a nevetséges hideghâborùs szereposztâsban

a Szovjetuniô lâzitja fel az angol és francia gyarmatokat, amelyek

furcsa môdon az Egyesiilt Âllamok érdekzônâjâba kerulnek.
Kônyvem megfrâsa idején elôttem még nem voit ismert Viktor

Szuvorov hirszerzô tâbomok Németorszâgban âlnéven kiadott kônyve,
amelyben fellebbenti e titokzatos hâborù inditékainak leplét. Leiija,
hogy Sztâlin 1941. jùlius 6-ra tervezte Németorszâg megtâmadâsât
Lengyelorszâgon és Româniân keresztUl. E tervrôl a német vezetés
tudomâst szerzett. A hatalmas szovjet haderô szervezett inditâsa esetén

a német hadsereg olyan hâtrânyba kerul, amely a hâborù gyors feladâsâra kényszeriti. A német kormâny és a haderô vezetôi mindent

egybevetve a preventiv tâmadâs meilett dôntôttek. A megelôzô tâmadâsnak ugyan minden elônyét learattâk, a hâborù azonban a hatalmas
tùlerôvel szemben nem volt megnyerhetô.

Németorszâg tôrbecsalâsânak ismertetése utân foglalkoznunk kell
Magyarorszâg hâborùba rângatâsânak kulisszatitkaival is. Az ezzel
kapcsolatos kodôsftés nem kevésbé meghôkkentô, mint amit Német
orszâg esetében tapasztaltunk. A magyar âllam korabeli vezetésében
két nagyon erôs orientâciô - ma lobbynak mondanânk - létezett. Az

egyik a Németorszâggal valô minél szorosabb ôsszefogâst sûrgette, a

mâsik oldal az angolszâsz politikât kivânta kiszolgâlni. A kizârôlag
magyar érdekû politika hivei a két arisztokrata vezetésû uralkodô

csoport kôzé szorulva kezdetben jelentéktelen kisebbséget alkottak. A
honvédség vezetése a német vonalat tâmogatta, ami érthetô, hiszen

magasabb vezetôi még az Osztrâk-Magyar-Monarchiâbôl ôrôklôdtek,
de szârmazâsuk is német volt. A diplomâcia és a politikai vezetés kiilônôsen 1942 utân - tôbbségében kivâlô angol kapcsolatokkal birô
és lelkileg odakôtôdô politikusokbôl keriilt ki. Mindazonâltal mindkét

vonalvezetésben megtalâlhatô volt mindkét tâbor képviselôje. Tôbbek
kôzôtt ez okozta igen jelentôs mértékben az âllam irânyitâsânak
lassùsâgât, hatârozatlansâgât, nemkulônben mindkét hatalom felé nem
kivânatos informâciôk kiszivârogtatâsât.

Az egész magyar târsadalom és a kormânyzat teljes egységet
mutatott a trianoni teriiletrablâs folytân idegen igazgatâs alâ kerult

magyar teruletek visszaszerzését illetôen. Alsôbb szinteken is csak
homâlyos fogalmazâsok hangzottak el, amelyek a semmiért is nagyon
magas ârat, a német szôvetség titkos elârulâsât kérték, amely abban az
idôben a hazaârulâssal volt egyenértékû. A németek hâborùs érdekei
ugyancsak a politikai helyzet stabilitâsât igényelték. Ennek ellenére
hajlottak legalâbb kôveteléseink részleges kielégîtésére.

Szôvetségi rendszerhez valô tartozâsunk megvâlasztâsâban lehetôségeink nem voltak, még akkor sem lettek volna, ha Németorszâg
teljes egészében elutasitja teriileti igényeinket. J61 tudjuk, hogy
România, Szlovâkia, és Horvâtorszâg is odakényszerultek, noha ez a

szôvetség szâmukra teriiletveszteséggel jârt. Tapasztalhattuk, hogy
mire jutott az angol-francia igéretekben bizô Lengyelorszâg és Jugoszlâvia.

Németorszâg Jugoszlâvia elleni akciôjâhoz kérte a magyar kor-

mânyt, hogy vegyen részt a magyar Délvidék felszabaditâsâban. A
magyar kormâny komoly dilemma elé keriilt. Nem régen kôtôtte meg

Jugoszlâviâval a Hitler âltal is tâmogatott ôrôk barâtsâgi szerzôdést. A
kormâny tagadô vâlaszadâsât fontolgatta.
Ekkor azonban vâratlan segitség érkezett!

A Felvidék fegyveres felszabaditâsât a még oly makacsul ellenzô
zsidôsâg, âllâspontot vâltoztatott. Vezetôi valôsâggal rohantak Horthy
kormânyzôhoz, esdekelve kérték: ne maradjunk ki a hâborùbôl, mert
akkor Hitler megszâllja Magyarorszâgot és deportâlja a zsidôsâgot.
Mondanunk sem kell, mindkét érvelés ebben az idôben még a mesék

vilâgâba tartozott. Horthy kârtyapartnerei tanâcsâra - akik egyébként a

magyar felsôhâznak is tagjai voltak -, a miniszterelnôk minden tiltakozâsa ellenére, egyébként azzal a helytâllô érveléssel, hogy az a

Jugoszlâvia, amellyel az ôrôk barâtsâgi szerzôdést kôtôtték, mâr felbomlott, âllamaira esett szét -, elrendelte a délvidéki magyarsâg
védelmét és felszabaditâsât. Teleki Pâl pedig sajât lelkiismeretének
nyomâsa alatt - ôngyilkossâgra kényszeriilt.

Néhâny nappai a német preventiv tâmadâst kôvetôen, felségjel
nélkuli szovjet repulôgépek bombatâmadâst intéztek a bécsi dôntéssel
visszacsatolt Kassa ellen. Ezzel a szovjet agressziôval Magyarorszâg

hadiâllapotba kerult a Szovjetuniôval. Mivel az oroszok e galâd
tâmadâst titokzatos âlarc môgé rejtették, a magyar kormâny ismét

felemâs helyzetbe keriilt. A diplomâcia hajlott az aprôlékos vizsgâlat
iirugyén valô idôhùzâsra. A magyarorszâgi zsidôsâg vezetôi a haderô
vezetôit is messze meghaladôan gyôzkôdték a kormânyr'ôt a hadi-

âllapot surgôs deklarâlâsâra. Érvelésuk megegyezett a korâbbi német
megszâllâs és deportâlâs veszélyével.
Hiteles személyek elmondâsa szerint a kormânyzô koronatanâcsot
hi'vott ôssze, amelyen két zsidô felzôhâzi tag kivételével, mindenki a

deklarâciô ellen szavazott. Horthy mégis utasitotta Bârdossy Lâszlô
miniszterelnôkôt, hogy a hadiâllapot beâlltât jelentse be a parlament
ûlésén.

Ezt a rendkivul fontos eseményt szerettem volna kônyvemben is
feldolgozni, azonban kutatâsaim sorân sem az Orszâgos Levéltarban -

ahol pedig lennie kellene -, sem az orszâggyûlés kônyvtârâban a
koronatanâcs jegyzôkônyveit nem talâltam. A vâlasz: „"Nincsenek
meg". Egy alkalommal még a stanfordi Hoover Intézetben is kutattam,
de ott sem talâlhatô.

Ma mâr tôbb epizôdjât is ismeijûk a Szovjetuniô Magyarorszâg
elleni ûzelmeinek. Ezzel kapcsolatban ket fontos eset is magàra vonja
figyelmunket; Jungert Amôthy Mihâly moszkvai nagykôvetùnk korabeli naplôjâbôl tudjuk, hogy Litvinov szovjet kiilûgyminiszter mâr
1938-ban kôzôs hatârszakaszt tervezett Magyarorszâggal.

1939.december 24-én pedig a „Szputnyik Agitâtora" cimû szovjet
folyôirat térképet kôzôl Ukrajna teruletérôl, ahol az 1945. jùnius 29-én
a Szovjetuniôhoz csatolandô kârpâtaljai teruletet (ebben az idôben

magyar felségteriilet!) - mâr mint Ukrajna teriiletét âbrâzolja. Pedig hol
van ekkor még a kassai bombâzâs vagy Magyarorszâg Szovjetuniô
elleni hadbalépése?

A Kâllay-kormâny értetlenûl âllt az Anglia felé nyitâs kudarca
elôtt. Ma mâr ismerjUk az angol diplomâcia inditékait. A londoni

kônyvtârban talâlhatô az 1943. oktôber 14-i keltezésû Cl2035 szâmù
okmâny, amely szerint Namier professzor a zsidô képviselettôl aggodalmât fejezi ki a német szôvetségbôl idô elôtti esetleges magyar
kiugrâs miatt. Szerinte Magyarorszâgon a zsidôk biztonsâgban élnek,
de a hâborùbôl valô magyar kilépés vagy aimak kisérlete miatt,
Németorszâg megszâllnâ Magyarorszâgot, mi âltal a zsidôk biztonsâga
nem volna szavatolhatô.

Ime egy megoldott talâny! A magyarorszâgi zsidôk biztonsâga
érdekében kellett a 2. magyar hadseregnek és tôbb szâzezer magyar

katonânak elpusztulnia! Majd amikor ezt a zsidôk tanâcsâra és érdekében vivott hâborùt elvesztettuk, ez a magyar nemzet vérével megmentett zsidôsâg —a kollekti'v bunôsség elve alapjân —tizéves l'rtôhadjâratot indîtott az egész magyar lakossâg ellen. Tovâbbi 40 éven
keresztiil pedig teljesen kifosztotta és ùgy elzâlogositotta, amelyre 1000
éves tôrténelme sorân nem volt példa. Most pedig mindezt betetôzve,
még mi fizetiink kârpôtlâst szâmukra!

Minden kétséget kizârôan megâllapithatjuk: A magyar nemzet nem

bûnôs a II. viiâghâborùs szerepéért! Sokkal inkâbb jôvâtétei illetné
meg. Az 1945 utân Moszkvâbôl hazaszabaditott hazaârulôk, a kollektiv
hâborùs bûnôsôk kiagyait teôriâjâval, klnpadra feszftették az egész
nemzetet. Vezetôit megklnoztâk és legyilkoltâk. - Akik egérutat

nyertek, fôldônfutôkkâ lettek, ûldôzôttként bolyongtak a vilâgban.
Letelepedésûk utân is fejûk felett lebegett és lebeg ma is a hâborùs
bunôsség Damoklesz kardja. A vilâghâborù befejezése utân 50 évvel,
itt a legfôbb ideje, hogy minden magyar - éljen bârhol is a vilâgonemelt fôvel, viiâghâborùs lelkiismeretfurdalâs nélkQl âlljon a vilâg

kôzvéleménye elé: Ô nem bûnôs! Senkinek sem tartozik semmiféle
vezekléssel.

Megingathatatlanul hiszem, hogy Magyarorszâgnak eiôbb vagy
utôbb lesz olyan nemzeti kormânya, amely az egész vilâgban szétszort,

az anyaorszâgba visszavâgyô minden magyart visszahivja, hogy
hânyatott sorsa és gyôtrelmes fôldi kuldetése utân a haza szent fbldje
adjon szâmâra végsô nyugalmat. Nincs nagyobb kivânsâgom, mmthogy ez mielôbb bekôvetkezzék.

Magyarorszâg ismét vâlaszùt elôtt âll. 1990-ben a lâthatatlan vilâgkormâny ùj môdszerekkel kezdte meg Kelet-Eurôpa feldùlâsât. Az

1950-es években a gyarmati igâba kényszeritett orszâgok hâborùtôl
megmentett javait - âllamositâs cimén -, napjainkban pedig a pnva-

tizâciô ûrûgyén fosztja ki. Az 50 éves agymosâstôl megzavart népûnk
egyre inkâbb felismeri, hogy a rablôk mindkét esetben ugyanazok.
Gyanùjânak mâr az 1994. évi parlamenti vâlasztâsok idején is jelét
adta. Sokan nem voltak hajlandôk élni vâlasztôjogukkal. Akiknek
1990-ben bizalmat adott, bizony becsaptâk. Ahelyett, hogy végrehajtottâk volna a valôdi rendszervâltâst, a megigért „tavaszi nagytakaritâst", a kommunista hatalmat mentették ât. Az 1994-es vâlasztâsok

utân pedig végképpen meggyôzôdôtt rôla: nincs vâlasztâsi
altemativâja. Bârkire is szavaz, rosszul dont. Ha nem megy el szavazni,
legalâbb nem keriil konfliktusba sajât lelkiismeretével.

Napjainkban mindenki az ellenzéki pârtok ôsszefogâsâban lâtja a
kiutat, a jelenlegi kormâny koaliciô levâltâsânak zâlogât. Pedig ez nem
elég! A magyarsâg felemelésére alkalmas program kell. A tôrvénytelen
kûlfbldi adôssâgok fïzetésének azonnali felfiiggesztése és annuâlâsa. A
munkanélkiiliség kôzmunkâk hâlôzatéval valô fokozatos felszâmolâsa.

Az ifjûsâg részére nemzeti lakâsépitési program. Érettségi fokozatig
kôtelezô iskolai oktatâs. A szegényebb, de tehetséges fîatalok szâmâra,

nemzeti alapitvânybôl tôrténô anyagi tâmogatâs. Az idegen hatalmak
âltal be nem tartott alapszerzôdések azonnali felmondâsa, elcsatoit
teruleteink békés visszacsatolâsa, mert csak a tôrténelmi Magyarorszâg

gazdasâgi egysége tudja biztosi'tani az orszàg fejlôdését. NélkUle a
nemzet még konjunktûra esetén is csak vegetâlâsra képes - hogy csak a
fontosabbakat emh'tsilk. Ezek nélkill nincs magyar jôvô! Az ellenzéki

pârtok programjai - sajnos, kivétel nélkill - mellôzik ezeket a halaszthatatlan intézkedéseket.

A magyar lakossâg, ha cl is megy szavazni a semmire, a kilâtâstalansâgra -, a nemzet elsûllyedésére voksol.

Dr. Jankovich Làszlô (San José, CA):

AMERIKAI UZLETI SIKERTÉNYEZÔK

ALKALMAZHATÔSÂGA MAGYAR VISZONYLATBAN
Tartalmi kivonat

Mind Magyarorszâgon, mind kiilfôldôn, vaimak magyarok, akik

egyrészt rosszallôlag tekintenek arra, amit az Egyesûlt Âllamokban
uralkodô ûzleti szellemnek itélnek, mâsrészt részesûlni kivânnak ennek

a szellemnek az anyagi gyiimôlcseibôl. Igy amerikai magyarok sokat
tesznek, hogy jelentôs anyagiakat tovâbbftsanak a szulôhazâba, esetleg
sajât hazatérésùkkel egybekôtve.
Ez az értekezés azzal érvel, hogy a sikeres amerikai ûzletvezetés

kulcstényezôinek, valamint ezek kulturâlis, gazdasâgi és mâs tényezôkkel valô kapcsolatainak gondos megfigyelése lehetôvé teszi, hogy
idevâgô tanulsâgokat levonva az érdekeltek a valôban fontos érték-

teremtô tényezôk âttelepitését eredményesebben és a megelégedettség
érzésével hajthassâk végre.

Bevezetés

E târgyalâs kedvéért feltételezzuk, hogy az amerikai magyarok
szivûgye, hogy Magyarorszâgct anyagilag, szellemileg és lelkileg
segi'tsék, kulônôsen a hagyomânyos értékek erôsi'tésével. Hosszabb
tâvon ennek az erôfeszi'tésnek a lényege, hogy a magyar nép szâmâra

jelentôs vâltozést hozzanak létre, ami nem szQkségképpen korlâtozôdik anyagi kérdésekre vagy éppen a jelenlegi orszâghatârokkal kôrûlvett teriiletre. A kôzvetlenQl megfigyelhetô érdeklôdés azonban leg-

tôbbszôr az anyagiakra ôsszpontosul és gyakran nem âll mâsbôl, mint
pénz âtadâsâbôl, amit néha hazai lâtogatâs vagy éppen hazatelepûlés
kisér. E gyakorlat môgôtt az a sokak âltal osztott vélemény hùzôdik,
amely az Egyesûlt Âllamokban uralkodô ûzleti felfogâst, mint
sekélyest vagy éppen fenékig romlottat elveti.

Ez a tanulmâny azt vizsgâlja, hogy az idézett vélemény ellenére
van-e mégis az amerikai iizleti életben a dollâron kivûl mâs is, ami
esetleg hasznos lehet magyar viszonylatban, és végiil hozzâjârulhat a
magyarsâg szâmâra kivânatosabb vâltozâsok kialakitâsâhoz. Orszâgos
méretû vâltozâsok persze tobbféle ùton is létrejôhetnek; itt a vizsgâlat
kizârôlag ûzletvitellel kapcsolatos eszkôzôkkel foglalkozik, amint ezt
az amerikai szin szakmai szemszogbôl tôrténô megfigyelése
megengedi.

Ennek megfelelôen a tanulmâny elôszôr azt a kérdést veti fel, hogy
milyen tanulsâgokat lehet levormi a sikeresebb amerikai vâllalatok
tevékenységébôl, azutân azt vizsgâlja, hogy a tanulsâgokbôl mi
alkalmazhatô magyar viszonylatban, és végûl azt vâzolja, hogy mindez
mit is jelenthet amerikai magyaroknak.
Ûzleti siker Amerikàban és vilàgszerte
Amerikai uzlet sikerténvezôi

Az amerikai ûzleti vâllalkozâsok sikerének a kulcsa abban rejlik,

hogy magâncégek âruik és szolgâltatâsaik ùtjân olyan értéket terein-

tenek vâsârlôik szâmâra, amely meghaladja az elôâllftâs kôltségeit.
Hogy mi az „érték", azt kizârôlag a vâsârlô dônti el annak alapjâii,

hogy mi is az, amire jobban vagy kevésbé szûksége van, mi az, ^it

jobban vagy kevésbé szeretne vagy mi is az, amit jobban vagy kevésbé
megengedhet magânak az adott pillanatban. Mindez persze folyton
vâltozik, hiszen a vâsârlô elkerûlhetetlenûl az âllandôan vâltozô
gazdasâgi, târsadalmi, politikai és mâs kômyezeti tényezôk hatâsa alatt
âll.

Ebbôl kôvetkezik, hogy a sikemek van egy tovâbbi tényezôje is:
az alkalmazkodôképesség. Ahhoz, hogy a cég olyan ârut tudjon teremteni, amit a vâsârlô értéknek tekint, sztikséges, hogy eIôszOr is a cég
megértse a vâsârlô értékszemiéletét, azutân pedig az âru eiôâlh'tâsânak

folyamatât és erôforrâsait âliandôan môdosi'tsa ùgy, hogy a végul is
piacra jutô âru mindig alkalmazkodjék a vâsârlô értékvilâgâhoz.
Lényegében ez nem mâs, mint vâllalati tanulékonysâg —intelligencia —
megnyilvânuiâsa, amely magâval vonja a soha nem sziinetelô tanuiâst
és a tanultak értelemszerû alkalmazâsât.

Természetesen nincs biztositék arra, hogy egy adott esetben a cég
valôban megérti a vâsârlô vilâgâban dôntô tényezôket és âruja jobban
alkalmazkodik hozzâjuk, mint azt a versenytârsaké teszik. Ezt a kockâzatot azonban a cégnek el kell fogadnia, mint az ûzletben valô

részvétel és késôbbi, esetleg sok prôbâlkozâs utân végUl is elért siker
elôfeltételét. Mâs szôval, a vâllalkozônak a kockâzatot szervesen

magâban foglalô értékszemlélete ugyancsak sikertényezônek minôsul.

Visszapillantva a felsorolt tényezôkre, kitûnik, hogy a tartôs uzleti
sikemek a nyitja nem annyira a tôkében és mâs anyagi erôforrâsban
rejlik, mint inkâbb olyan, kézzel nem foghatô tényezôkben, mint az
alkalmazottak tudâsa és odaadâsa, talâlékonysâguk és mindenek felett

készséguk, hogy âliandôan tanuljanak és alkalmazzâk a tanultakat ùj
kôrulmények kôzôtt.
Siker nemzetkôzi viszonylatban

Azok az erôk, amelyek a vilâgot egyre inkâbb egy mindent ôssze-

fûzô gazdasâgi kôzôsség felé nyomjâk —âllami megkôtôttségek
lazitâsa, fôldrészek és térségek fokozôdô gazdasâgi egyuttmûkôdése, a
hirkôzlô eszkôzôk egész vilâgot beboritô hâlôzata stb. -, a kézzel nem
foghatô sikertényezôk fontossâgât jelentôsen fokozzâk. Vâllalatok

lassan megtanuljâk, hogyan is nôveljék kézzel nem foghatô tényezôik
hatékonysâgât azzal, hogy azokat vilâgszerte âttelepitik, nemcsak
pillanatnyi uzleti érdekbôl, hanem - ami sokkal fontosabb - azért is,

hogy a még csak a jôvôben kialakulô értékes alkalmakat a maguk
részére idôben biztosftsâk.

A sikeresebb nemzetkôzileg tevékeny cégek tôbb értéket teremte-

nek, hasznot hajtôbbak, gyorsan nôvekednek, tôbb ùj munkahelyet
nyitnak, hazai kormânyuknak tôbb adôt fizetnek és igy jobban hozzâjâmlnak egész anyaorszâguk jôlétének a nôveléséhez, mint azok,
amelyek kizârôlag egy orszâg piacân tevékenykednek. Igy a kézzel

nem foghatô sikertényezôk kôzé besorolhatjuk a tagabb lâtôkôrtâtfogô,
vilâgviszonylatban tâjékozott szemléletet is.

Politikai hatârokon keresztul folytatott ûzlet magâval vonja

nemcsak âru és pénz, hanem kapcsolatos szolgâltatésok, tâjékoztatâs,
ismeretek kicserélését is, ami végûl is a két oldal kôzôtti kulônbségek
csôkkentéséhez vezet.

A nemzetkôzi iizletvezetés természetes hidat épit kulturâlis és

politikai hatârok folôtt. Az a vâllalat, amely egy mâsik orszâg piacain
akar boldogulni, meg kell ismerkednie az ottani gazdasâgi, târsadalmi,

politikai kôriilményekkel és alkalmazkodnia kell azokhoz, akârcsak
anyaorszâgâban tette.

Mindez magâval vonja annak szukségét, hogy a cég felméije,
milyen gyakorlatilag fontos szempontbôl hasonlô és killônbôzô a két
orszâg, aminek alapjân azutân megindulhat a megfelelô cikkek
elôâliitâsa és leszâllitâsa. Az ebben sikeres cég tehât szukségképpen

hozzâjârul a kôlcsonôs megértés eiômozdftâsâhoz; ha ezt nem teszik,
elôbb-utôbb elveszti az iizletet.

Az orszâg szerepe a sikerben

Vajjon amerikai cégek boldogulnak érték teremtésében egyszeruen

azért, mert egy nagy, természeti kincsekben, tôkében, mûszaki eroforrâsokban gazdag orszâgban van mûkôdésiik alapja?

Idevâgô tanulmânyok tanùsitjâk, hogy az orszâg természeti kmcseinek gazdagsâga, az ipar fejlettsége, a kôzlekedési hâlôzat kiterjedtsége valôban nôveli a vâllalatok értékteremtô képességét. A
termelés anyagi tényezôinek a bôsége azonban onmagâban nem

elegendô a siker megmagyarâzâsâra. Egy természeti kincsekkel annyira
megâldott orszâg, mint Kanada, az elmùlt években egyre hâtrâbb kerûlt
anyagi jôlét teremtése tekintetében két olyan orszâg môgôtt, mint Japân
és Svâjc, amelyeknek pedig alig vannak szâmottevô természeti
kincseik.

Talân a kormâny politikâja az, ami itt kôzre jâtszik? Eurôpâban
sokfelé elterjedt felfogâs szerint a kormâny fôfeladata, hogy az orszâg
javait szétossza bizonyos szabâlyok szerint a târsadalom tagjai kôzôtt.
Egy mâsik felfogâs szerint a kormâny fôfeladata, hogy biztositsa az
orszâgban azokat a kôriilményeket, amelyek megengedik a cégeknek,
hogy tôbb értéket teremtsenek, az egyéneknek, hogy belâtâsuk szerint

intézzék sorsukat, végiil pedig azoknak is, akik a maguk erejébôl erre
nem képesek, hogy a megnôvekedett gazdagsâgbôl juttasson.

A két felfogâs kôzôtt lényegbevâgô kiilônbség, hogy felismerik-e
az anyagi jôlét alapjâul szolgâlô értéket a sikeresen mûkôdô vâllalatok,
és nem a kormânyok vagy éppen az orszâg kincsei, teremtik.
Hât akkor, milyen orszâgok boldogulnak jobban? A kérdést az

utôbbi években ùjbôl és ùjbôl megvizsgâlva, a vâlasz teljesen egyértelmû: az életszi'nvonal azokban az orszégokban a legmagasabb, ahol a

gazdasâgi élet a legszabadabban kibontakozhatik. Hasonlôképpen,
azokban az orszâgokban a legalacsonyabb az életszînvonal, ahol a
leginkâbb megszoritjâk a gazdasâgi élet erôinek szabadsâgât.

Az is megflgyelhetô, hogy gazdag orszâgoknak megvan a hajlama,
hogy a gazdasâg szabadsâgât idôvel korlâtozzâk. Amint az orszâgok
gazdagodnak, egyre tôbb bôkezûbb târsadalmi juttatâst vezetnek be,
amelyeket korâbbi szegényebb âllapotukban nem engedhettek meg
maguknak.
Erkôlcs és târsadalmi felelôsség kérdései

Mindez nem jelenti, hogy féktelen gazdasâgi nôvekedés az orszâg
jôlétének a nyitja. Azoknak a védelme, akiket gyors gazdasâgi nôve
kedés hâtrahagyott, természetesen fontos, de ma ez Eurôpâban mâr
odâig jutott, hogy nem csak a nôvekedést gâtolja, hanem az életszin-

vonalat is csôkkenti. A nemrég Kelet-Âzsiâban tôrténtek tanùsitjâk,
hogy a gazdasâgi nôvekedésnek vannak orszâg-sajâtos korlâtai, mint
pl. a lakossâg âltal félretett takarék arânya; ez viszont a târsadalom

uralkodô értékszemléletét tùkrôzi, amely adott esetben pl. a hosszûtâvra szôlô elkôtelezettséget és a befektetés gazdagabb gyiimôlcseinek
ezzel jârô turelmes kivârâsât nagyobbra értékeli, mint a kivânsâgok
korlâtozottabb, de azonnali kielégitését fogyasztâs ùtjân.
Tovâbbi tanulmânyok felfedik, hogy van „minôségi" nôvekedés;
gazdasâgi nôvekedés, amit hosszùtâvon is fent lehet tartani, mert az
megjavitja az orszâg szegényeinek sorsât, csôkkenti a gazdagok és
szegények kôzôtti hézagot, és l'gy - a kôzéposztâly megerôsitése ùtjân
- hosszabb tâvra kihatô, szilârd târsadalmi alapokat teremt. Ezt a
minôségi nôvekedést még az a fontos kôrUlmény Jellemzi, hogy ott
nincs intézményesitett korrupciô, mint az ùn. „cinkos kapitalizmus"ban, amelyet bennfentesek irânyitanak bennfentesek érdekében.

Jôlét nôvekedését keresô orszâgban a megvesztegetés gyakorlatànak elfogadâsa azzal a nem kivânt hâtrâimyal kapcsolôdik, hogy a
piac kereslet-ki'nâlat erôinek a szabad mûkOdését eltorzitja: ahelyett,
hogy a leggazdasâgosabb - legolcscsôbb vagy legmagasabb értéket
jelentô - ki'nâlat érvényesiilne, az amùgy is szegény orszâg szukôs
erôforrâsai a néhâny bennfentes személyes vagyonânak a nôvelésére

pocsékolôdnak. Ezért nem meglepô, hogy azok az orszâgok, amelyek
megvesztegetés szempontjâbôl legtisztâbbnak minôsillnek, ugyanakkor a vilâg legvirâgzôbbjai kôzé is besorolnak.

A megvesztegetés gyakorlatânak van azonban - hosszù tâvon -

sokkal fontosabb kihatâsa is. Ha a gyakorlat maga nem is ûtkôzik a
tôrvény betûjébe, a megvesztegetés fogalma ellentétben âll az etika
alapelveivel; ilyen alapvetô mércék nyilt semmibevevése elkerillhetetlenûl alâmossa târsadalomszerte az osszes etikai és erkôlcsi tôrvény
tiszteletben tartâsât.

Mâs szôval, sikeres gyakorlat igazolja, hogy a jôlét tartôs nôvekedésének nem csak gazdasâgi, hanem târsadalmi erkôlcsôn nyugvô tehât kézzel nem foghatô - alapjai is lényegesek.
Magyar vonatkozâsû tanulsâgok
Kisebb eurôpai orszâgok esete

Figyelemre méltô, hogy az Eurôpai Uniô orszâgai kôzôtt legsikeresebb a két legkisebb, mindkettô szâmottevô természeti kincsek
nélkul.

Az egyik Finnorszâg, amelynek az eurôpai orszâgok kôzôtt a
legmagasabb a gazdasâgi nôvekedési arânya és amelynek verseny-

képessége vilâgviszonylatban is messze kiemelkedô. A mâsik,
Luxemburg, az egyetlen orszâg, amely egészséges gazdasâgi helyzete
folytân kezdettôl fogva mindig megfelelt a szigorù Maastricht kôvetelményeknek.

Mindkettô élénken részt vesz vilâgszerte iizleti tevékenységben
tôrekvô magânvâllalatokon keresztill, amelyek kézzel nem foghatô
tényezôikkel megsokszorozzâk a sovâny természeti kincsek értékteremtô képességét.
Alkalmazhatôsâg a Kârpât-medencében

Eurôpa szivében Magyarorszâg nem csak kis orszâg, hanem

természeti kincsei is igen korlâtozottak; ugyanez âll szomszédaira.

Pusztân uzleti szempontôl egyszerûen nem fizetôdik ki, hogy mindegyik piaci igényeit kulôn-killôn elégi'tse ki, mert a kisméretû termelés
gazdasâgtaian, egyrészt az amùgy is szûkôs erôforrâsok elpazarlâsâhoz, mâsrészt magasabb ârakhoz és szukebb vâlasztékhoz vezet.

A termeléshez sziikséges eszkôzok és erôforrâsok hozzâférhetôségében és kôltségeiben a Kârpât-medence orszâgai kôzôtt fennâllô

killônbségek megteremtik az értékteremtô Qzlet alapjait. A Kârpâtokon
belal

és ki'vQl talâlhatô termelôtényezôk egymâst kôlcsônôsen ki-

egészi'tô jellege tôrténelmileg elismert tény, amit az utôbbi években a
térség gazdasâgi egyiittmûkôdését célzô egyezmények hivatalosan is
lerôgzitenek.

A szin készen âll, hogy egy tovâbbi amerikai ûzleti fogalmat

alkalmazva vâllalkozô szellemû magyarok a kârpâti térséget âtfogô „mini-multinational" - cégeket fejlesszenek ki, amelyek értékteremtô

ûzleti tevékenységeiket a szomszéd orszâgokra fokozatosan kiteijeszthetik. Igy a térségen belûl megerôsôdve, az egyes orszâgok nyùjtotta
sajâtos erôforrâsokat hatékonyan felhasznâlva és ôsszefûzve, egyre
nagyobb tômegben és csôkkenô kôitséggel termelve, az ilyen cégek a

medencén kivul is, sôt elôbb-utôbb még vilâgviszonylatban is, jelentôs
szerepet jâtszhatnak.

Magyar vâllalatoknak az orszâghatârokon tûinyùlô versenyképes
tevékenysége nagyban hozzâjârulhat az egész orszâg gazdasâgi
fellendûléséhez és —szinte elkerûlhetetlenûl —az orszâg nemzetkôzi
politikai tekintélyének a nôvekedéséhez is..
A lehetôség teljes kiaknâzâsânak egyik akadâlya a sovinizmus,

ami a sajât kultùrât annyira magasabbrendûnek tartja mâsokéhoz
képest, hogy azoknâl mâr eleve minden érték létezését tagadja, és ezért
persze ilyent nem is keres, és még kevésbé talâl, vagyis egy kôlcsô
nôsen hasznot hajtô, nagyobb értéket teremtô, hatârokat âthidalô

egyuttmûkôdésnek az alapjait meg sem fontoija. Mindez kulônôsen
érvényes a Kârpât-medencében, ahol nagy népcsportok élnek anyaorszâguktôl politikai hatârokkal elszakitva.Olyan helyzetben, ahol nem
politikai hatôsâgok, hanem gazdasâgi - piaci - tényezôk dôntenek,
vârhatô, hogy a nemzeti kûlônbségek okozta feszûltségek csôkkennek.
A politikai hatârok ma mâr nem olyanok, mint valamikor: ha a
kormânyok megnyitjâk azokat, megengedik, hogy emberek, âruk és
eszmék szabadon kôzlekedjenek, akkor ez enyhiti a hatâr két oldalân

ôsszegyûlemlett feszûltségeket.

Kivâlté ténvezôk

Minden orszâgnak vannak érték teremtésre alkalmas anyagi,
emberi és kézzel nem foghatô erôforrâsai, amelyek kôzill - mint lâttuk
- az utôbbiak a dôntôk: kezdeményezés, tanulékonysâg, kockâzatvâllalâs, alkotôkészség, tudâs, munkânak valô odaadâs, ônbizalom,
készség arra, hogy idôt és fâradsâgot fektessunk be érdemes vâllalkozâsokba anélkûl, hogy azonnali anyagi elismerést vâmânk.

Ezeknek a tényezôknek a jôlét megteremtésében jâtszott szerepét
megfîgyelhetjuk kôzvetlenûl a hâborù utâni években még (Nyugat-)
Németorszâgban is, bâr âltalânosabban és mind a mai napig e tényezôk
jobban az Egyesult Allamoknak tulajdonithatôk. Ami szâmunkra
sokkal fontosabb, az a tény, hogy ezeknek a tényezôknek a jelenlétét
ugyancsak megtalâlhatjuk a magyar tôrténelem szâmos fordulôpontjân
is. Miért nem most is?
Vâllalkozôkészség

Vâllalkozôi tevékenység alatt itt ùj vâllalatok, cégek létrehozâsât
és azok sikeres felépitését értjûk. Ez a fajta tevékenység ma Magyar-

orszâgon, akârcsak a tôbbi posztkommunista orszâgban, nem valami
népszerû, mert annak mai helyi gyakorlatât a kôzvélemény gyakran
azonositja a kommunista vezetôk „âtmentési" mesterkedéseivel vagy
nemzetkôzi bûnszôvetkezetek cselekményeivel.

Az elftélô kôzfelfogâsnak, amely sokfelé az egész uzleti élet irânt
is megnyilvânul, mâsik okât talân nyugati befektetôk magatartâsâban
kereshetjûk, amit gyakran csak ragadozô, erkôlcsileg romlott és a
befogadô târsadalommal szemben felelôtien jelzôkkel lehet illetni. Ami
hosszabb tâvon még jelentôsebb, az, hogy az ilyenfajta Uzletvezetést a
helyszinen kôvetendô példânak tekintik.

Legalâbb egy magyar egyetemen az orszâg jôvô vezetôinek
tanitjâk, mint kôvetendôt azt a Németorszâgban bevett szokâst, hogy
cégek egyszeruen lefizetik Uzletfeleik Ugyvivôit rendelések elnyerésére,

ahelyett, hogy ôszintén tôrekednének becsuletes versenyben a vâsârlô
szâmâra tôbb értéket teremteni.
Kôvetendô példa?

A hivatalos német adôbevallâsi iv a megvesztegetést diszbe
ôltôzteti azzal, hogy a kenôpénzek adôalapbôl tôrténô levonâsât
megengedi ,diasznos kiadâsok" (nûtzliche Ausgaben) cim alatt. Kûlfôldôn megvesztegetésként kiadott ôsszegek ugyancsak adôbôl levon-

hatô ûzleti kiadâsnak szâmitanak még jônéhâny mas europai orszâgban
is. Mâs szôval, ezekben az orszâgokban a megvesztegetés az ûzletvitel
hivatalosan elfogadott része.
Ami az etikai alapokon nyugvô ûzletvezetést illeti, amerikai cégek

nyilvân nem bùntelenek. Mégis a tény az, hogy az Egyesillt Àliamokban tôrvény tiltja a megvesztegetést és tények szândékosan hamis bemutatâsât; minden amerikai egyetem vâllaiatvezetési szakân kôtelezô

elôadâsok tanitjâk az etikailag és târsadalmilag felelôsségteijes viselkedést, egyszerûen azért, mert itt a târsadalom elvârja a cégek vezetôitôl, hogy Uzletuketa târsadalom irânti feielôsségtlk tudatâban és nem
csak a tôrvény betûjének, hanem az etika magasabb mércéinek is
megfelelôen irânyi'tsâk.

Magyar kôrôkben szivesen és gyakran hivatkoznak Németorszâg,
Svédorszâg és mâs nyugat-eurôpai jôléti âllamok „demokratikus szocialista" piacgazdasâgâra, mint kôvetendô példâra. Az ilyen târsadalom

tagjai elvârjâk az âllamtôl, hogy az a bôlcsôtôi a sfrig gondoskodjék
rôluk, védje ôket az élet bizonytalansâgaitôl vagy esetleg még a sajât
viseikedésuk késôbb nemkivânatos kôvetkezményeitôl is. Amirôl
viszont magyarok kôzôtt keveset hallani, az a tény, hogy az ilyen
kormânybôkezûségnek âra is van, ami egyrészt az elmùlt nemzedékek
âltal ôsszegyûjtôtt nemzeti vagyon felélésével, mâsrészt a jelen és
kôvetkezô nemzedékek szâmâra egyre sùiyosabb adôterhekkel,
nôvekvô munkanélkilliséggel jâr, és igy elôbb-utôbb a jôlét alapjait
elkerulhetetlenûl alââssa.

A német minta nem az egyetlen iehetséges ùt a jobb jôvô fêlé.
Vannak mâs Iehetséges utak is, amelyek mûkôdôképesek, amint ezt
sokéves tapasztalat tanùsitja.
Igy talân érdemes meggondolni azt is, hogy a vilâg virâgzôbb
orszâgaiban az egyén jôvôjének a formâlâsât a maga szâmâra tartja
fenn és nem adja azt ât kormânyhivatalok alkalmazottjainak. Pl. az
Egyesillt Àllamokban még mindig megtalâlhatô az ùttôrô szellem,
amely azon a meggyôzôdésen alapul, hogy az egyén sajât sorsânak
alaki'tôja, aki megfontolt elhatârozâsaival maga és mâsok szâmâra
kedvezôbb jôvô kôtôilményeket tud kialakitani. Ezt tovâbb jellemzi az
egyén ragaszkodâsa ahhoz, hogy adott esetben tudjon vâlasztani tôbb
megvalôsi'thatô lehetôség kôzôtt, kôvethessen magasbai'velô âlmokat,
jôl kihasznâlhassa az idôt, elfogadja és kijavi'thassa a tévedéseit.

Figyelemre méltô, hogy e tulajdonsâgoknak jônéhânya megtalâlhatô a sikeresebb âzsiai orszâgokban is. Még inkâbb elgondolkoztatô,
hogy valamikcr a magyar fiatalokat is valami hasonlôra nevelték;
mindenki a sajât szerencséjének a kovâcsa; segits magadon, az Isten is
megsegit; vagy éppen: imâdkozzâl és dolgozzâl!
Vâlaszùton

Ha egy vâllalat csak azt teszi, mint a versenytârsa, az nem szégyen,

de aligha vezet tartôs sikerre. Hasonlôképen, ha egy orszâg ùgy intézi
dolgât, mint tucatnyi szomszédja, az nem szukségképpen baj, de nem is
valôszfnû, hogy kiemelkedô nemzeti célok eléréséhez vezet.
Ellenkezôleg, bâtran killônbôzni a tôbbiektôl, a sajât egyéni egyedUlâllô! - adottsâgokra épfteni, az, ami a boldogulâs idôâllô môdja
egyének, vâllalatok, sot orszâgok szâmâra is!

A szlâv és germân népek tengerében a magyar etnikum ezer éve
egyedûlâllô szikla. Sajâtos kultùrâja, gondolatvilâga és értékszemlélete
sztlkségképpen mâs fejlôdési mintâhoz illeszkedik jobban, mint amit a
szomszédos - merôben kulônbôzô - etnikumok talâlnak a maguk
szâmâra megfeleiônek.

A kérdés tehât nem az, hogy a nyugat-eurôpai, amerikai vagy
âzsiai mintât mâsoljuk-e, hanem az, hogy mi ezeknek a mintâknak a
tanulsâga a tények tukrében, azutân pedig, hogy mi lehet a tanulsâgbôl
- a lehetôségek és kôvetkezmények târgyilagos felmérése alapjân jobban vagy kevésbé beilleszteni a jobb magyar jôvô megvalôsltâsâba.
A jôvô ilyen tudatos megkôzelftése magâval vonja a târsadalom
legjobb, kézzel nem foghatô erôforrâsainak a kibontakozâsât, ami az
orszâg szûkôs anyagi erôforrâsainak a hatékonysâgât megsokszorozza.

Ha az orszâg egyéni, minôségi nôvekedéssel egybekôtôtt, etikai és
erkôlcsi értékekre alapozott irânyt vâlaszt, az nemcsak jobban megfelel
a nemzeti hagyomânyoknak és a remélt jobb jôvônek. Az alig fejlôdô,
„demokratikus szocialista" âllamok kôzepette az ilyen kiâllâst nem

lehet figyelmen kiviil hagyni. Elôbb-utôbb, amint a tôrténelmileg
igazolt értékek kôvetkezetes és âldozatos szem elôtt tartâsa meghozza a

siker elsô lâthatô gyiimôlcsét, a szomszédok is felfigyelnek és akarva
vagy nem, orszâgunk a térség kiemelkedô példaképévé, ha ugyan nem
hallgatôlagos vezetôjévé vâlik.

Bârmerre tekintunk is, az egyéneknek végûl is vâllalni kell a
felelôsséget tetteikért és szembe kell nézni a kôvetkezményekkel. Ha

az élet vâlaszùtjain dôntésunket a tények és kôvetkezményeik gondos
megfontolâsâra alapi'tjuk, nagyban megnôvekszik annak valôszinûsége, hogy végiil is elérjuk, amit akarunk. Ebbôl a szempontbôl
fontos felismemûnk, hogy a dôntésnek hâtât forditô magatartas maga is
dôntés, ti. hogy az egyén âtnyùjtja sorsa intézését mâsoknak és azutân,
ha kôvetkezetes, mâr nem okolhat mâsokat, hanem el kell fogadnia a
kôvetkezményeket.

Hogy Magyarorszâg a nyugat-eurôpai „demokratikus szocialista",
az amerikai vagy âzsiai piacgazdasâg mintâjât kôveti, visszavonul
elszigeteltségbe vagy valami sajâtos egyéni utat prôbâl, azt végùl is
azok dôntik el, akik elmennek - vagy elhatârozzâk, hogy nem mennek
el - vâlasztani a lehetôségek kôzott. Mindenképpen jobb lesz azonban,

ha a vâlasztâs a tények ismeretén, nem pedig egyoldalù, eltorzitott vagy
elôitéletekkel bemutatott véleményeken alapul.
Emlékezve pl. arra, ami sok magyar esetében a nyugat-eurôpai
dolgok varâzsânak tûnik - ellentétben azzal, ami amerikai -, talân
érdemes szemiigyre venni a kôvetkezô tényeket:
Eurôpai Unié

Népesség

350 milliô

260 milliô

1970-1995 idôszakban teremtett:

ùj munkahelyek szâma
ùj vâllalatok szâma
munkanélkiiliek szâma

8.5 milliô

46 milliô

(= + 6 %)

(=

65 %)

kevesebb

tôbb

mint150

mint 3000

tôbb mint

5.6 milliô

20 milliô

(1997-ben)

(= 11 %)

(= 4.7 %)

nôvekszik

csôkken

Alkalom nyugati magyaroknak

Ezen a ponton a Nyugaton személyesen tapasztalt tények târgyilagos bemutatâsânâl - és azoknak az orszâg jôvôjére vonatkoztatâsânâl
- nyilik alkalom nyugati, kulônôsen amerikai magyaroknak, hogy
fontos szerepet tôltsenek be. Az alkalom felmérésénél talân lehet
valamit tanulni iizleti vâllalatoktôl.

Elôszôr is fel kell ismemilnk, hogy az alkalom lényege erôforrâsok
âtvitele ùgy, hogy azok a magyar kômyezetben tôbb értéket - anyagi,
de szellemi és erkôlcsi értéket is! —tudjanak teremteni.

Erôforrâsok âtvitele egyik orszâgbôl - ahol bôségben talâlhatôk —,
egy mâsikba, ahol szûken vannak, az a szerep, amit nemzetkôzi Qzleti
vâllalatok sikeresen tôltenek be. Ehhez a cégnek elôszôr is tudatâban
kell lennie az elsô orszâgban elért sikere forrâsânak és annak, hogy az

orszâgban uralkodô viszonyok a siker elérésében miként jâtszottak
kôzre; mâsodszor annak, hogy a két orszâg kôzôtt milyen kûlônbségek
vannak az idevâgô viszonyok tekintetében; végiil pedig el kell
dôntenie, mit is vâltoztasson megszokott ûgyvitelében ahhoz, hogy az

ûj orszâgos kômyezetbe jôl beleilleszkedjék. Az Uzlet anyagi erôforrâsainak az âtvitele tehât csak akkor jârhat sikerrel, ha a két orszâg
uralkodô kulturâja kôzôtti hézagot âthidalja.

Amerikai magyar értelmiségiek és ûzletemberek egyedûlâllô
môdon betôlthetik az amerikai és magyar kultùrâk kôzôtti hézag fôlôtt

a hid szerepét. Ezek az ismeretekben gazdag és odaadô egyének talân
még jobban kôzrejâtszhatnak amerikai erôforrâsok magyarorszâgi
gyUmôlcsôzô meghonosftâsâhoz, ha tudatosan alkalmazzâk egyéni
helyzetiikben az emlitett nemzetkôzi iizleti siker elemeit. Nevezetesen:

igyekeznek târgyilagosan megfïgyelni a tényeket és kôriil-ményeket,
amelyekmegmagyarâzzâk jelen kômyezetûk jôléténekaz alapjait;

tudatosan tovâbbfejlesztik képességùket, hogy egész életukôn ât
kôvetkezetesen tanuljanak a tapasztalatokbôl és a tanultakat az idôâllô
erkôlcsi tôrvények szerint kiértékelve mâsoknak âtadjâk; és

amikor sziilôhazânkban készek, hogy elôszôr ott is figyel-jenek,
ismerkedjenek meg a hallgatôsâg pillanatnyi és tâvolabbi
érdeklôdésének kôrével, és csak azutân - a hallgatôsâg szemszôgébôl
vetitve - mutassâk be az odavonatkozô dolgokat.
Mindez csak akkor vezethet tartôs értékek teremtéséhez, ha az

egész folyamatot a maradandô erkôlcsi és târsadalmi tôrvények
vezetik. Ebbôl a szempontbôl a nyugati magyarok, kiilônôsen a „régi
gârda" tagjai, egyedulâllôan fontos szerepet tôlthetnek be. Elôszôr is ôk
azok, akiket a kommunista évtizedek agymosâsa nem érintett, és fgy
valôszinûleg jobban megôrizték a nemzet hagyomânyos értékeit és
erényeit, mint sokan mâsok. Ezen tùl, azzal, hogy ùj nyugati otthonukban sikeresen felépftették létiik gyakran igen tekintélyes alapjait, bôven
bebizonyitottâk készségùket, nemcsak hogy megismerkedjenek egy

orszâg —érték teremtésnél fontos —kôriilményeivel, hanem hogy a
magukkai hozott képességeiket az ùj kôrulményekbe gyQmôIcsôzôen
be is illesszék.

Àmbâr mindez értékes, ônmagâban még nem elegendô ahhoz,
hogy Magyarorszâgon a kivânatos vâltozâsokat létrehozza. Pusztân
pénz âtadâsa nem sokat vâltoztat a helyzeten - ezt 35 milliard dollar

tanûsitja. Ugyanigy, pusztân râolvasni hazânk népére, hogy rosszul

cselekednek, nem vâltoztatja meg ôket. Vaiôszi'nûbb azonban, hogy
megvâltoznak, mégpedig sajât elhatârozâsukbôl, ha lâtjâk, hogy a
vâltozâs sajât legjobb érdekiiket szolgâlja. Az csak segithet ebben, ha
tudomâsukra jut, hogyan is lehet a kivânatos vâltozâst a gyakorlatban
elémi, és hogy mâsok mindezzel hogyan boldogultak.

Az ismeretek orszâgos méretû terjesztésében nyilvân elkertli-

hetetlen a nemzeti gondolkodâsù politikai pârtok, sajtô és mâs tômegtâjékoztatô eszkôzôk tâjékoztatâsa és részvétele.

Egy ki'nai mondâst koriih'rva: ha egy éhezônek adsz egy halat, van
neki aznap eimi; ha megtanftod halâszni, élete végéig nem kell éheznie;

ha még tovâbb is felvilâgosftod, halâszcsârdâk hâlôzatât âlHtja fel és a
Duna, Tisza, Drâva, Szâva halait szolgâltatja fel allkalmazottai hadâval
a Kârpâtoktôl az Adnâig.

Ôsszefoglalàs
Az alkalom, ami a szûlôhazâba tekintô amerikai magyarokra vâr,
az annak a felismerése, hogy jelentôs vâltozâs eszkôzéUl szol-

gâlhatnak: elindithatnak és tâmogathatnak magyarorszâgi vâltozâsokat
anyagi eszkôzeikkel, de még sokkal inkâbb kézzel nem foghatô
eszkôzôk —tapasztalatok âtadâsa, értelemszerû hazai alkaimazâsa,
valamint az idôâilô etikai, erkôlcsi és târsadalmi értékek hazatelepitése
- ùtjân.

Ez az erôfeszités merithet a kôvetkezô megfîgyelésekbôl:
Egy orszâg anyagi jôléte, târsadalmânak

értékszemlélete

és

magânvâllakozâsainak tevékenysége kôlcsônôsen befolyâsoljâk egymâst.

Az orszâg anyagi jôlétének alapjâul szolgâlô értéket sikeres vâllalatok,
nem kormânyok vagy az orszâg természeti kincsei teremtik.

Vâllalatok boldogulnak elsôsorban nem anyagi erôforrâsaik, hanem

fôleg kézzel nem foghatô tényezôik - vâllalkozôkészség, alkal-

mazkodôképesség, tanulékonysâg, kockâzatvâllalâs - kôvetkeztében;
tâgabb lâtôkôr, vilâgviszonylatban tâjékozott szemlélet tovâbb segît.
Természeti kincsekben szegényebb orszâgok vâllalatai is boldogulnak
maguk és orszâguk felvirâgoztatâsâban, ha a gazdasâgpolitika és az
uralkodô

târsadalmi

értékszemlélet megengedi az értékteremtô

tevékenységek szabad kibontakozâsât. Ilyen kôrûlmények kôzôtt
tôrekvô vâllalatok kézzel nem foghatô tényezôikkel megsokszorozzâk
a sovâny természeti adottsâgok értékteremtô képességét.

Jônéhâny virâgzô orszâg esete tanùsîtja, hogy lehet hasznot hajtô
vâiialatokat vezetni erkôlcsi normâk és târsadalmi felelôsség teljes
tudatâban - sot, hogy hosszabb tâvon csak igy lehet!

Természeti kincsekben gazdag orszâgokban is lelassul a gazdasâgi
nôvekedés, sot a târsadalmi erkôlcsôk lazulâsâval egyiitt az

életszinvonal csôkken is, ha a gazdasâgpolitika célja a meglevô javak
szét-osztâsa, ùjak teremtésére valô tekintet nélkul.

A Kârpâtokon belûl és kivul talâlhatô, anyagi, emberi és kézzel nem

foghatô termelôtényezôk egymâst kiegészitve elvileg bi^ositj^
vâllalkozô szellemû magyaroknak, hogy a térséget âtfogô, jelentôs
értéket teremtô uzlethâlôzatokat fejlesszenek ki, talân egész KôzépEurôpâra kihatô kôvetkezményekkel.

A tényleges fejlôdés azon mùlik, hogy a kôzvélemény milyen
mértékben lesz tâjékoztatva a szôba jôhetô lehetôségekrôl, kapcsolatos
tényekrôl és kôvetkezményekrôl, amikor vâlasztâsra kerill a sor.

Mindennek belsô tudatositâsa magâval vonja, hogy a folyamatba
bekapcsolôdô személy maga is megvâltozik. A vâltozâs a jobb felé
tôrténik: jobb lesz az erôforrâsok âtvitelének, de az âtvivô személynek
magânak is, amikor felismeri, hogy hasznothajtôbb tevékenysége tôbb
megelégedettséget nyùjt vagy talân éppen hozzâsegft, hogy a kultùrâk
kôzôtti fontos âthidalô szerepét jobban felismeije.

Dr. Jankovich Lâszlô egyetemi tanâr, hârom joldrészen folyatott hosszabb idevago

gyakorlat utân. a Kaliforniai Àllami Egyetemen a vàllalatigazgatâs és nemzetkôzi ûzletvezetés terén tartja elôaddsail.

SISA ISTVAN{C\&vc\3nà, OH);

QUO VADISAMERICA?
Napjainkban a vilâg irigyebben néz Amerikâra, mint valaha.
Gazdasàgi téren szinte foldi paradicsomnak tiinUnk a tâvolbôl - és

okkal. Az inflâciô és munkanélkuliség egész minimâlis legtôbb mâs
orszâghoz képest s az adôbevételek nôvekedése eltiinteti a federâlis

(szôvetségi) âllamhâztartés hiânyât, amely 1992-ben még 300 milliard

dollar volt. A hideghâboru elmùltâval ideolôgiai vetélkedések helyett
gazdasàgi és technikai globalizâciô keriilt elôtérbe s az EgyesUlt

Âllamok maradt az egyetlen szuperhatalom a foldtekén. Helyzetét
egyes tôrténészek az elmùlt szâzad .J'ax Britannica"-jâhoz hasonlitjâk,
amikor a brit birodalom uralta a vilâgtengereket s nem kellett tartania
attôl, hogy létét mâs hatalom fenyegetheti.

Olyan vilâgban élunk itt tehât, amelyben az idôk „credo"-ja:
,jvlake money, not war" vagy még inkâbb Hollywood szellemében

„Keress pénzt és szeretkezz, ne hâborùskodjâl". E tômegeknek tetszô
mottôval nehéz vitâba szâllni.

Vajon a fényesnek tunô jelenen tùl a jovôbe nézve, hogyan érez
anyagi jôléte kôzepette az amerikai âtlagpolgâr? Quo vadis America?

Erre kijôzanitô - ha nem fejbe kôlintô - vâlaszt kôzôlt a Washington
Post 1997. auagusztus 29-i szâmâban megjelent kôzvélemény-kutatâs
eredménye. A Wide Pessimism about Direction of Nation (Széles kôru
borùlâtas a nemzet haladâsa felett) cim alatt kôzôlt adatok szerint a

megkérdezetteknek csupân 39%-a vallja, hogy az orszâg helyes
irânyban halad, mig a tôbbség aggôdva szemléli a csalâdok és a nemzet
erkôlcsi hanyatlâsât.

Ezmegerôsfteni lâtszott a Washington Post korâbbi - 1996. szept.
15-i - szâmâban megjelent, részletesebb felmérést „Violence,
Declining Education Worry Americans Most" (Erôszak, a nevelés

hanyatlâsa aggasztja leginkâbb az amerikaiakat) fejcimmel.
Pontosabban: a nép 62%-a aggôdik a nevelési rendszer romlâa, 61%-a
a bûnôzés vârhatô emelkedése, 50%-a a kâbitôszerek teijedése, 51%-a
pedig az orszâg erkôlcsi szintjének sûllyedése miatt.
Mindezt mi is érezzuk befogadô hazankban, és eimek az American

malaise-nek is jellemezhetô kôzérzetnek okaira vilâgi'tanak râ a
kôvetkezôk.

Az amerikai iskolarendszer megrontâsa.
A dolgok kôzepével kezdve: a National Commission on Excellence
in Education még 1983-ban igy kesergett:

„EIôszôr orszâgunk tôrténetében a jelen nemzedék nevelési szi'nvonala nem mùlja felûl, nem éri el és még csak meg sem kôzeliti szûlei
nivôjât".

A hanyatlâs egy âtlag olvasônak ùjsâgjâhoz irt panaszâbôl igy
érzékelhetô:

,>Iint nyilvânos elemi iskolâba jârô tanulô az 1950-es években, jôl
emiékszem, miként kezdôdôtt a tanitâs. Bibliaolvasâssal, imâval és
zâszlôtisztelgéssel. Harmadik osztâlyos tanftônônk érdekes tôrténeteket
olvasott fel a teremtésrôl és a Bibliâbôl Ô tevékeny keresztény

evangelista is volt. Manapsâg ezt a dràga asszonyt, akinek annyit
kôszônhettiink lelki, szellemi és erkôlcsi téren, elbocsâtanâk és birôsâg
elé idéznék.

De akkor Amerika még keresztény orszâgnak szâmftott..."Humanizmus" még nem szoritotta béklyôba az iskolâkat, a birôsâgot és a
„médiâ"-t. Abban az idôben nem volt Pianned Parenthood (csalâd-

tervezés), sem pedig sex-education az iskolâkban. Teherbe esett diâklânyok szâma toredéke volt a mainak. A csalâdok judeo-keresztény
etikâval felvértezve szolid életet éltek, a vâlâs ritka volt és a hâzassâgtôrôket megbélyegezték.

Mindezek miatt a vérbajosok arânya a mainak tôredékét képezte és
senki a vilâgon nem hait meg AIDS-ben. A pomogrâfia sôtét mellékutcâkba szorult és olyan doktort, aki abortuszt végzett, bôrtônbûntetés
sùjtotta. Nem csoda, hogy Amerika akkoriban nem
leghatalmasabb, de a legtiszteltebb orszâga volt a vilâgnak.

csak

a

A kôzépiskolâban azutân mâr kezdtem talâlkozni az „evolùciôs,

helyzet kiértékelô és secular humanista agymosâs manapsâg mâr
uralomra jutott ideolôgiâjâval". (Tom Taylor, Roanoke Times, 1987.
dec. 10.)

Igy a laikus olvasô a „régi szép idôkrôl" és a secular humanizmus
siralmas hatâsârôl.

Valamikor réges-régen, még a két vilâghâborù kôzôtt is, az
amerikai nevelés vilâgviszonylatban is elsôrendû voit. Ezt fémjelezte
minden idôk legkitunôbb tankônyv-sorozatânak szâmitô McGuffey
Readers az elemi iskolai oktatâs szâmâra. Ez iras olvasâs mellett
felvértezte a tanulôkat vallâsi értékekkel, hazafiassâggal és inspirâlô

irodalmi anyaggal. A jôl bevâlt nevelési rendszer megrontâsa 1930
tâjân kezdôdôtt John Dewey, a secular humanizmus prôfétâja és
kôvetôi âltal propagâlt „progressive éducation" erôltetésével Amerika
nyilvânos iskolâiban.
A secular humanizmus azt vallja, hogy az ember a teljes és leg-

felsôbb bi'râja annak: mi a jô és mi a rossz, tekintet nélkQl a vallâsok
parancsaira. Lényegében tehât Istent az emberrel helyettesiti be. Dewey
nem csinâlt titkot abbôl, hogy elméletének egyik célja a kereszténység
kiiktatâsa a nevelésbôl. Erre a célra sikeriiit csatasorba âilitania a

National Education Associationt, amelynek szerepérôl késôbb lesz szô.

Szerintiik a hagyomânyos nevelés „elitista rendszer" volt, amely
visszataszi'tô egy egyenlôségre tôrekvô târsadaiomban, mint Amerika.
Az akadémiai kitûnôségre igyekvést l'gy azutân az egalitâriânus etika
vâltotta fel az idôk folyamân. Ennek jegyében a tanftâs minôségét a
legalacsonyabb kôzôs nevezôre sUllyesztve ùj curriculumot vezettek be
ùgyszôlvân minden tantargyban az orszâg nyilvânos iskolâiban.
Mindez, az irâs, olvasâs, tôrténelem, fôldrajz, matematika, idegen
nyelvtanulâs lefokozâsâval jârt ijesztô mértékû hanyatlâst okozva a
nevelés szinvonalân. Az ùj rendszer egyik sloganja a „self-esteem"
(ônbecsûlés) kifejlesztése a tanulôkban, akiket bâtoritottak „self-

expression"-nak nevezett „ônkifejezés"-re. Ez azutân a fegyelem
példâtlan meglazulâsât okozta az orszâg nyilvânos iskolâiban. Slampos
ruhâzat, nyegle, sot durva viselkedés elburjânzâsa mellett a tanltôk
fizikai bântalmazâsa, szidâsa, kigùnyolâsa mindeimapos jelenség az
osztâlyokban. A tanulâsi ideâl ilyen megszentségtelenitése egyedûlâllô
a vilâgon.

Meg kell jegyeznûnk, hogy mindezért a târsadaiomban elteijedt
engedékenység (permissiveness) is felelôs, sùlyosbitva a tv-nek kâros
befolyâsâval, amirôl a tovâbbiakban még szô lesz.

Az akadémiai tantârgyak leszûkitésével egyUtt jârt a tanitâs
idejének csôkkentése is. Mig a régi jô idôkben a tanév még âtlag 204
napbôl âllt, manapsâg mâr csak 180 nap. (Japânban még mindig 240
napos a tanév!)

A szûki'tések és csôkkentések mellett drâmai emelkedés csak egy
téren tôrtént: a legtôbb college-ban ,javi'tô tanfolyamokat" vezettek be
az ùj hallgatôk szâmâra, akiknek 40-60%-a îrâs-olvasâs terén a 8
elemista szmvonalat sem iitik meg. Valôjâban e két alapvetô
tantârgyban mondott leginkâbb csôdôt a haladô nevelés. Mégpedig
azért, mert az évszâzadok ôta bevâlt fonetikus olvasâsi môdot sutba

dobva, bevezették az ABC hasznâlatât mintegy mellôzô whole word,
egész szavak képszerû megismerését. Ez lassîtott fîlmfelvétel-szerû

agymunkâval jâr, ami lecsOkkenti a szôkincs gyûjtést annyira, hogy
egyazon idôszakban az eurôpai és âzsiai tanulôk ôtszôr annyit szôt
sajâtftanak el, mint amerikai diâktârsaik!

Szâmos kônyv jelent meg a cikkek és tanulmânyok sokasâga
mellett a kôzvélemény riasztâsâra ebben a târgyban, mint pl. Why
Johnny Can't Read (Miért nem tud Johnny olvasni?); Illiterate
America; Our Children's Crippled Future (Gyermekeink megnyomontott jôvôje); A Nation at Risk. Ezzel a szomorù tiineménnyel
foglalkozott még 1985. december 10-én a Library of Congress-nél
tartott, az ABC és PBS tv âllomâsok kôzbejôttével tartott sajtôankét.
Vitattâk, miként lehetne seglteni azon, hogy Amerikâban 23-27 milliô
imi olvasni nem tudô (illiterate) személy van s mi az oka annak, hogy
az amerikai nevelés évente 2.3 milliô ilyen diâkot enged az életbe.

A progressziv nevelés kôvetkezményei mâs akadémiai tantâr-

gyakban is megmutatkoznak, kûlônôsen a matematika, fÔldrajz és
torténelem terén.

A matematikai tanitâs minôsége kôriil éppen napjainkban ùjult
erôvel dùl a vihar, mégpedig vezetô USA sajtôorgânumok oldalain. A
Reader's Digest 1997 novemberi szâmâban kôzli le ùjbôl a Wall Street
Journal mùlt év december 17-iszâmâban megjelent reportot „Why Our
Kids Can't Do Math"? cfmmel. A szerzôt az dQhitette fel, hogy 8.
osztâlyba jârô leânya csak kalkulâtorral tudta kiszâmitani, mennyi 470
tiz szâzaléka s azt sem értette, hogy valaminek 'A része azonos aimak
25%-âval. A Washington Post 1997. november 2-i szâmâban ugyanazt
kârhoztatja, amit a N.Y. Times 1997. augusztus Il-i szâma „Creative

Math or Just 'Fuzzy Math'?" (Zùrzavaros matematika) cfmmel gùnyolt
ki. Râjôttek ugyanis, hogy a fôvâros iskolâiban és mâsutt nem tanitjâk
az Ixl-et, mert ilyesmit kfvQlrôl megtanulni szolgai magolâsnak (rote
leaming) tartjâk. Jôjjenek râ a tanulôk az eredményre sajât maguk
babok, gombok, érmék, pâlcikâk hasznâlatâval, hogy hogyan kell
szorozni és osztani. Mindezt a National Council of Mathematics

Teachers ôtlôtte ki, mert „szorzâs, ôsszeadâs, osztâs sùlykolâsa
memorizâciô âltal a tanulôkat szabâlyok és eljârâsi môdok passziv

âtvevôivé teszik ahelyett, hogy aktivan részt vennének az ismeretek

megalkotâsâban". Ezt a csodabogarat itt angolul is leidézem:
„...Stressing addition, subtraction and worst of ail, memorization made
students into 'passive receivers of rules and procédures rather than
active participants in creating knowledge."

(Ha mâr kiviilrôl tanulâsrôl /rote leaming/ van szô, ezt a gyakorlatot valôsâggal gyûlôli a haladô nevelés, mert méltatlannak tartja a

szolgai utânzâst. Ezért kôltemények kiviilrôl valô tanulâsât kiiktattâk a
tantervbôl.)

Ami a mâsik két fôtantârgyat, fôldrajzot és tôrténelmet illeti,

ilyesmit a nyilvânos iskolâkban kiilôn nem tanitanak. Ezeket ui.
elsullyesztették egy Social Studies-ként csomagolt gyûjtôzsâkba, mint
amolyan akadémiai „hamupipôkék"-et, a home-making, consumer
éducation, self-esteem, values-clarification mellett.
A fbldrajz a legelhanyagoltabb akadémiai tantârgyak kôzé tartozik,
annak nemtudâsa szinte kôzmondâsossâ vâlt az elmûlt évtizedek

folyamân. A „terra incognita" kifejezés nem csak kulfôldre, hanem
Amerikâra is érvényes itteni tanulôk tudatlansâga miatt. Erre célzott a
hires amerikai ùjsâgirô, James J. Kilkpatrick, mikor igy fakadt ki egyik

cikkében: "Nem igényelhetjiik a vilâg vezetôjének szerepét, ha népunk
nem is ismeri, hol is ez a vilâg!". Ami sajât orszâgunk, Amerika nem
ismerését illeti, âlljon itt egy jellemzô adat: Ann Landers, az USA

legnépszerûbb rovatirôja, 1955. november 30-i szémâban kôzôltek
szerint az USA polgâroknak kevesebb, mint 1%-a tudja kijelôlni az
orszâg térképén Amerika âllamainak helyét.
Ami a tôrténelemtanitést illeti, az ismételt botrânyokat és felhâborodâst vâltott ki Amerika-szerte a legùjabb idôkben is. Ennek
legkomolyabb esete 1994 decemberében zajlott le, amikor az amerikai
szenâtus 99:1 arânyban itélte el a National History Standards cimmel

kiadott és tanitôk szâmâra 32,000 példânyban elkuldôtt kônyvet. Ezt az
Amerika-ellenesnek bélyegzett mûvet a haladô nevelés szakértôi

kôvették el az UCLA National Center for History megbizâsâbôl. A
Standards alapvevô témâja, hogy Amerika nem nyugati alapitâsù
nemzet, hanem hârom kultùra (indiân, fekete és eurôpai) szulôtte. Ilyen
okoskodâs tôbbekkôzôtt lefokozza a Founding Fathers (Alapitô Atyâk)
szerepét az orszâg létrehozâsâban. E kiadvâny âltal keltett âltalânos

felzùdulâshoz csatlakozott az U.S. News and World Reports is,
amelynek 1996. februâr 6-i szâmâban e sorok talâlhatôk: „Nincs egy
mâsik olyan orszâg a vilâgon, ahol ùgy tanitjâk a tôrténelmet, hogy az
a gyermekeket sajât hazâjuk ellen negativ érzésekkel tôlti el - a mienk
az egyetlen".

E felzùdulâst keltô Standards csak betetôzése volt egy olyan

folyamatnak, amelyre még 1985-ben prof. Paul Vitz hlvta fel a
figyelmet, miutân a U.S. Department of Education megbizâsâbôl 60
tankônyvet vizsgâlt meg, hogy azok szellemét kiértékelje. Ime néhâny
mondât megâllapftâsaibôl:

„Legtôbb tanulô anélkiil megy ât a kôzépiskolân és fôiskolân,
hogy valaha is hallanâ az Istenben valô hit megvédését. Egy szô utalâst
sem talâltam templomba jârô vagy imâdkozô amerikaiakrôl...
Hagyomânyos csalâdi értékeket szintén nem mutattak be. Egy kônyv
sem emlitette, hogy a hâzassâg a csalâd aiapkôve, s egy nô szerepe
mint csalâdanya és hâziasszony milyen pozitiv hivatâs. Egyes kônyvek
a kereszténységet kizârjâk Amerika tôrténelmébôl. A tôrténelem
kezelésében kiilônôsen kitiint a keresztény-ellenesség és elfogultsâg a
politikai spektrum konzervativ oldala kârâra. A tankônyvek
megirâsâban liberâlisok cenzùrât gyakorolnak orszâgszerte s miutân a
kônyveket adôfizetôk zsebébôl pénzelik, akik koziil sok milliônak

vilâgnézete nem szerepel bennûk, elmondhatô, hogy ez „taxation
without représentation." (Adôzâs képviselet nélkul.)

Mindezek utân felmerUi a kérdés: mit vagy kiket terhel a fô
felelôsség az amerikai nevelés megrontâsâért és miért nem lehet vagy
lehetett ezt a folyamatot megâllitani vagy visszaforditani kongresszusi
vagy kormânyintézkedésekkel?

A vâlasz erre az, hogy az elôbbiekben mâr emlftett National

Education Association a fôbûnôs. Ez az évtizedek folyamân annyira
befészkelte magât a nyilvânos iskolarendszerbe - beleértve tankônyvek

tartalmânak befolyâsolâsât -, hogy szinte monopoliumot gyakorol a

kôzoktatâs terén. Helyzetét erôsfti, hogy egyûttal, mint a tani'tôk képviselete, az orszâg legnagyobb szakszervezetévé nôtte ki magât kôzel
190 milliô dollâros évi kôltségvetéssel, 2.1 milliô taggal. Ezeket a
vezetôség szigorùan kordâban tartja. A befolyô sokmilliôs tagdijbôl

kizârôlagosan a Demokrata Pârtot tâmogatja, amelynek 1989 és 1995
kôzôtt 9 milliô dollârt adomânyozott. Mindez persze tartôsan lekôtelezi
a pârtot és az idônkénti elnôkôt a status quo fenntartâsâra nevelési

téren. Az iskolai rendszerbe az NEA bevezette a szenioritâs (tenure)

elvét, ami azt jelenti, hogy még az inkompetens tanitôk sem
bocsâthatôk el,

szemben

csak évekig tartô birôsâgi hercehurcâval.

megfélemlftik azokat a tani'tôkat és

elôljârôkat,

Ezzel

akik

vâltoztatni akamak az uralkodô rendszeren.

A Creator Syndicale rovatvezetôje, Linda Bowles, irâsâbôl idézett
a Conservative Chronicle 1996. âprilis 10-i szâma. Ebben ezek olvashatôk:

Az NEA vezetôinek programja: Pro-abortusz pârtiak (pro-choice)
és ellenzik (anti-choice) a szabad iskolavâlasztés ûgyét. Ellene varniak
az érdem szerinti fizetésnek és a tanitôi hozzâértés megvizsgâlâsânak.
Aktivan pro-homosexuâlisok és aktivan ellenzik az imâdkozâst az
iskolâban. Az egyenlôséget a kitûnôség fôlé helyezik és lekezelik a
szUlôket. Mindenhatô kormâny és adôemelés hivei... Clinton elnôk

1991-ben ezt igérte az NEA vezetôinek: „Ha elnôk leszek, partnereim
lesztek. Nem felejtem el, kik segitettek a Fehér Hâzba jutnom".
A kôzéputas U.S. News and World Reports 1996. februâr 26-i
szâmâban 10 oldalas cikkben Why Teachers Don't Teach (Miért nem
oktamak a tanitôk) fejcfmmel teregette ki az oktatas reformjânak
elgâncsolâsât az NEA âltal.

A bevezetés maga is sokatmondô: „A nemzet jôvôje az iskolatermekben dôl el.

Azonban a tanitôk szakszervezetei tâvozâsra

késztetik a jô tanftôkat, védelmezik a rosszakat és bûrokrâciâval

akadâlyozzâk a minôségi nevelést".

Az idôk folyamân szâmtalan „kék szalag" bizottsâg kisérelte meg
az iskolarendszer javitâsât, a politikusok vâlasztâsi kampânyai is évrôlévre ilyesmiért szavalnak, de mindhiâba. Az ùj pénzeket megszavazzâk
a polgârok, de semmi javulâs nem észlelhetô. Kormânyok jônnek,
kormânyok mennek, csak az NEA marad meg bâstyâiban, mikôzben a
nevelési kôltségek az évi 450 milliârd dollar felé

kôzelednek.

Orszâgszerte megkônnyebbUlés volt észlelhetô, mikor a Reagankormâny a hagyomânyos nevelés apostolat, William J. Bennett-et

nevezte ki nevelésugyi minisztemek. A reményekbôl azonban csalôdâs

lett, mert ô sem volt képes kiszabaditani a nyilvânos iskolâkat a

„progressive éducation" ezemyi szâllal font béklyôibôl. Pedig nagy
lendiilettel induit és forradalmi vâltozâsokat igért... Magâra a
kôzoktatâsra kôltôtt ôsszeg a nemzeti ôssztermelés értékének 7.5%-a,

ami a mâsodik iegmagasabb a viiâgon. Az elsô helyet Izrael foglalja el,
amely a GNP i0.2%-ât kôlti nevelésre (részben persze USA segélybôl).
A kôzoktatâsban elteijedt légkôr jellemzésénél még szôlnunk kell
az egyik iegsùlyosabb problémârôl, a kâbitôszerek jârvânyszerû
elterjedésérôi. Erre becslések szerint 1995-ben 57 milliârt dollârt
kôitottek a târsadaiom minden rétegébôl. Az orszâg vezetô anti-drug
cârja, Gen. Barry R. McCaffrey ismerte el, hogy „manapsâg betûszerûen igaz, hogy mâr 10 éves korban kezdik megrontani drugokkal a
gyermekeket". Ilyesmire utalt a Readers' Digest 1996 februâri

szâmâban megjelent cikk, amely szerint „Weedis as common as school
lunch" az iskolâkban. Vidékektôl fUggôen a kôzépiskolâsok 25-40%-a
hasznâl kâbitôszert diâkkorâban.

Ennek hasznâlata majdnem mindig egyuttjâr a nemi élvezetekkel.
A N.Y. Times okt. 16.-i szâma kétoldalas cikkben kôzôlt helyszini

életképet egy kôzépiskolârôl, When Sex is Just a Matter of Fact"
cimmel. Az iskola ingyen ôvôszerrel lâtja el a diâkokat, akik szerint —
ûgymond - „ezek hasznâlata olyan mindennapi, mint a tejivâs és nem
képezheti vita târgyât".

Ami napirenden van a kOzépiskolâkban, méginkâbb az a felsô
oktatâsban, ahol a college-ok (fôiskolâk) alkohol, drug és sex
élvhajhâszô szinhelyei.

A Washington Post 1995. november 20-i szâma teljes olalt szentel
az orszâg fôiskolâiban elharapôzott alkoholizmusnak. A beszâmolôt az
University of Notre Dame-mal kezdi, ahol a hallgatôk 72%-a rendszeres iv6 és 49%-a leissza magât hetenkint kétszer.

Ugyancsak a Washington Post 1997. oktôber 26-i Education
Reviewben leiija, hogy az University of Virginia ùn. Mosaic Houseâban kiilôn emeletet rendeztek be a gay, lesbian, bisexual és
transgender hallgatôknak, hogy ott élhessék vilâgukat kedvûk szerint.
Az egész orszâgot bejârta az a hir, hogy a Yale University-re beiratkozott ôt ortodox-zsidô hallgatô perrel fenyegetôzôtt, ha kôtelezik
ôket arra, hogy a campus co-ed termében lakjanak. Ott ugyanis annyira
elharapôzott a nemiség, hogy „safe sex" felirâs és „condom-szekrény"
âll a hallgatôk rendelkezésére. Mindez vallâsukkal ellenkezik. Hiriik
mint a „Yale Five" teijedt el az ùjsâgokban.

Az élvhajhâszat lelkiflirdalâs nélkûli elteijedésében a tv és a
szôrakoztatô ipar a fôbûnôs, mint minden jôzan amerikai is tudja azt. A

legtalâlôbb kifejezés ere ,Arnerika szennybemenetele" lenne, egy
otthonrôl kôlcsônzôtt szôval. Tény az, hogy a szôrakoztatô ipar és az
âldâsbôl szinte âtokkâ vâlô televiziô kôzvetve belejâtszik a fiatalsâg
nevelésének megrontâsâba. Ez a kâros befolyâs annyira ismert és

sajnos elterjedt nemzetkôzileg is - beleértve szulôhazânkat -, hogy erre
bôvebben itt kitémi felesleges. Néhâny statisztikai adat érzékelteti
hatâsât;

Az âtlag amerikai hetenkint 31.5 ôrât toit tv mellett. Egy tv
megfigyelô kôzpont szerint az ABC, CES, NBC és Fox nézôi egy év
alatt 12.844 sex jelenetet, 13.390 erôszakos cselekményt és 20.826
trâgârsâggal fûszerezett epizôdot lâthattak. Gyermekek 6-tôl 19 éves
korukig 16.000 ôrât néznek tv-t szemben az iskolâban tôltôtt 13.000
ôrâval. A Washington Post 1995. oktôber 12-i szâmâban kôzzétett

tabella szerint a 8. osztâlyos tanulôk négyszer annyi idôt tOltenek
televiziô nézéssel, mint leckéjiikkel, mig olvasâsra hetenkint mâsfél ôra

jut, azaz napi 12 perc.

Ilyen és hasonlô adatok ismeretében a National

Council of

Churches 48 oldalas kiadvânyban ostorozta a tv hâlôzatokat és az FCC-

t (Fédéral Communications Council) azért az erkôlcsi fertôzésért, amit
okoznak illetve eltûmek az amerikai életben.

Sûlyos szavak! Mégis enyhék ahhoz képest, amit nem mâs, mint

Ted Tumer, a CNN megalapitôja mondott rôluk annak idején, imigyen:
,yA hârom tv hâlôzat a legveszélyesebb ellenségek, amelyek
Amerikât valaha is fenyegették. Nagyobb veszélyt jelentenek ôk a mi
életformânkra, mint „nâciNémetorszâg" és Tojo Japânja volt".

Szavait a N.Y. Times idézte még 1985-ben, hogy azutan tiz éwel
késôbb vâllalata, a CNN, kénytelen-kelletlen fuziôba lépjen „Amerika
legnagyobb ellenségei" egyikével, az NBC TimeWamer conglomeratummal. Tempora mutantur...

Az amerikai szôrakoztatô ipar hatalmât és ârtalmait sziilôhazânk

lakossâga sajât bôrén is érzi. Jômagam, még 1993-ban megjelent
Nemzet Hatârok Néikul ci'mû mûvemben, amely The Spirit of Hungary
legfontosabb részének kibôvi'tett vâltozata, râmutattam erre a
„Gyôzelem is —nem is" ci'mû aifejezetben a kovetkezô szavakkal:
„Az MTV kiilfôldrôl, fôleg Hollywoodbôl âtvett mûsorai —tisztelet
a kivételnek — Amerikâban is szélesen kârhoztatott sex és erôszak

hullâmaival ârasztjâk el ma is a nyugati kufârok kulturâlis szemétlerakodô telepévé vâlt szép szûlôhazânk tâjait".

Annak idején néhânyan tùlzâsnak talâltâk ilyen erôs szavak
hasznâlatât.

De nicsak, nicsak. 1966. jùnius 8-i szâma kûlôn mellékletben a
N.Y. Times „Taking Out the Trash" (Kivisszuk a szemetet) ci'mû cikke
l'gy kezdôdott:

,Amerika legjobb szmben igyekezett feltuntetni magât a mùltban.
Most az, amit a vilâg tôbbi részének mutatunk, egyenesen a szemétdombrôl keriil ki." Majd a szôvegben: ,Anierika kulturâlis exportjânak
egy része olyan visszataszi'tô, hogy ùgy tûnik, mi a vilâg tôbbi részét
ôriâsi, mérgezhetô szemétdombnak hasznâijuk s még szâmlât is
kûldûnk nekik e „privilégiumért".

Ugyanebben a szâmban Max Frankel, a N.Y. T. Magazine szerkesztôje a tv hâlôzatokat Murder Broadcasting System (MBS) gyûjtônéven aposztrofâlta, kérdezve, hogyan tudna a târsadalom magasabb
szinvonalat kikényszeriteni? Bojkottâlâsuk —ùgymond - nehézkes és
nyers fegyver erre".

Mégis az elmùlt évben erre kerult sor az American Family
Association elnôke, Rev. Don Wildmon kezdeményezésére. Egyik
cikkében igy irt:

televizio hâlôzatok folytonosan keresztény-ellenes programokat sugâroznak. Antiszemita programokat nem engednek meg,
ami helyes. Mindazonâltal a keresztények irânti kettôs standardot
alkalmaznak. Bârki, aki megkisérelne zsidôellenes programokat
produkâlni, kigolyôznâk az iparbôl. De keresztényellenes programok

szerzôit târt karokkal fogadjâk és nagy pénzekkel jutalmazzâk
szolgâlataikat.

Egy kimutatâs szerint a tv programok ôsszeâllitôinak nagy része

vallâstalan. Mfg 59%-uk zsidô-hitû, 25% protestâns, és 12%+
katolikus, de mindbôl 93% ritkân vagy sohasem jâr istentiszteletre.
Helyben vagyunk. Hasonlôan a secular humanizmus magatartâsâhoz az iskolâztatâs terén, a szôrakoztatô ipar —mintegy harmadik
dimenziôként - a kereszténységet is lejâratni igyekszik szôban, irâsban
és képben. Ez Hollywood részérôl nem egyszer elképesztô formâkat
ôlt.

Mintegy elôfutârként szolgâlt az 1988-ban készUlt The Last Temptation of Christ (Krisztus utolsô megkisértése) cimù film Martin
Scorcese rendezésében. Egy amerikai ùjsâgirô errôl szôlô birâlatât l'gy
vezette be: ,JHa ùgy tekinted Jézus Krisztust, mint hazug, holdkôros,

bigamista, gyâva, hipokrita lâtnokot, hûtien barâtot, beteges hajlamù
ârulôt, akkor menj és nézd meg a filmet..."
Michael Eisner, a Disney studio ûjdonsùlt elnôke nyilvânvalôan

megnézte és tetszett neki, mert utâna a rendezôt, Scorseset 4 évre
szerzôdtette. A rég elhunyt Wait Disney, aki oiyan csodâlatos filmekkel
ajândékozta meg a vilâgot, foroghat a sfijâban az ùj vezetés
magatartâsa miatt. Elismerték ugyanis Hollywood keresztényellenes
mentalitâsât és a homosexuâlisok tâmogatâsât épitették be programjukba. A Disney mârka Ugyes kihasznâlâsâval kiemelkedô Uzleti sikert
értek el, s valôsâgos konglomerâtumot épitettek ki megvâsârolva az
ABC televi'ziô hâlôzatot is, amely mellett hét napilappal és 25
râdiôâllomâssal rendelkeznek. Miramax, Touchstone, Hollywood

Pictures nevû alvâllalataik a Disney hâtteret elleplezve egymâsutân
produkâljâk erkôlcstelen és kereszténységet kigùnyolô filmjeiket. Ezt
érzékelendô, ime néhâny példa;

Priest. Pro-homosexuâlis film, amely ôt katolikus papot mint a
perverzitâs megtestesftôit mutatja be. Bemutatâsa keresztény kôrôkben
nagy megûtkôzést keltett s N.Y.-ban O'Connor kardinâlis is tiltakozott

pont Nagypéntekre tervezett premieije ellen. Érdekesség kedvéért
megemlitjûk, hogy éppen napjainkban Moszkvâban tiltakoznak a film
bemutatâsa ellen az orosz Orthodox Egyhâz vezetôi.

Nothing Sacred; (Semmi sem szent) cimmel az ABC-n meginditott
sorozat nevében is tiikrozi az ùj Disney mentalitâst. Fôszereplôje egy
elfajzott katolikus pap, aki liberâlis nézeteket vall az abortusz, homo-

szekszualitâs és nemi élvhajhâszat terén, kétségbevonva az Egyhâz
biblia tanitâsât.

Az ABC szâmâra is filmeket készftô vâllalat, a Comedy Central
legûjabban egy South Park cimû sorozatot produkâlt az 1997-es
karâcsonyi idényre. Ennek fôjelenete Jézus és Santa Claus ôsszeverekedése, amirôi mâr tôbbszâzezer T-shirt-ôt is legyârtottak s
készulnek karâcsonyfa diszek és video jâtékok is.
Mindez egy olyan orszâgban tôrténik, amelynek népe az ipari
demokrâciâk kôzôtt a legvallâsosabb: 90% hisz Istenben, tôbb mint a

fele mindennap imâdkozik és 40%-a hetenként Jâr templomba. Nem

csoda tehât, hogy az amerikai târsadalom keresztény része kezd felhôrdùlni vallâsuk kigûnyolâsân, amit még sùlyosbit az ACLU és
kapcsolt részeinek valôsâgos hajtôvadâszata az imâdkozâs ellen az
iskolâkban és nyilvânos kôzhelyeken. Vallâsos énekek és jelképek is
célpontjai ennek a kampânynak.

A tôrténelem egyik tanùsâga, hogy ha egy vallâst kigùnyolnak,
gyakorlâsât Uldôzik, annak ereje ezâltal nôvekszik s elôbb-utôbb
ellenhatâst vâlt ki. Ezt lâtjuk napjaink Amerikâjâban is, ahol kQlônôsen a déli âllamokban - a keresztény sziilôk és tanulôk nyiltan is
dacolnak a „vallâs és àllam " elvâlasztâsâra hivatkozô tilalommal. Az
ilyen hivatkozâs, amelyet a média segitségével belesulykolnak a

kôztudatba, gigantikus szemfényvesztés, a First Amendment félremagyarâzâsâval. Erre mutât râ tôbbek kôzôtt az USA egyik legnevesebb jogâsza, Robert Bork is tavaly megjelent és „best seller"-ré vâlt
Slouching Toward Gomorrah (Sodrôdâs Gomorra felé) cimû kônyvében. Az Alkotmânyban nincs szô a vallâs és âllam elvâlasztâsârôl,
hiszen a First Amendment szerzôi egyùttal papokat neveztek ki a
szenâtus, képviselôhâz és a hadsereg mellé.

A keresztény târsadalom ébredésének jele, hogy az elôbbiekben
emlitett Disney-ellenes bojkotthoz immâr az USA mâsodik legnépesebb egyhâza, a Southern Baptist Convention, a Focus on the Family,
Concerned Women of America, az Assemblies of God, Citizens for a
Better America, a Presbyterian Church of America és a Catholic
League of America is csatlakozott. Elismerték, hatalomtôl fûtôtt
ônhittségûkben mindezt lebagatellizâljâk s csak akkor hôkkentek meg
kissé, amikor 9 nagyvàllalat visszavonta tv sponzorsàgàt a ,flothing

Sacred"

cimû

sorozattôl.

A

keresztény

târsadalom

magâra

eszmélésének mâsik jele a Christian Coalition témyerése, kiegészitve
egy milliôs tomegeket is megmozgatni képes Promise Keepers (Igéret
megtartôk) nevû revivalist mozgalommai. Az is az idôk hatâsânak
tudhatô be, hogy a National Education Association-nâl kezdik belâtni
az âltaluk évtizedeken ât erôltetett môdszerek tarthatatlansâgât s ûj

hùrokat pengetnek egyes vezetôk. Azért is, mert a hatâskôrukôn kivul
esô szférâban a katolikus és mâs keresztény egyhâzak, valamint
magâniskolâk âltal fenntartott tanintézmények eredménye magasan

felùlmùlja morâlis és akadémiai tekintetben a hivatalos kôzoktatâst is.

Az ôssznevelés 10%-ât képezik ez utôbbiak, s nagy a tolongàs fehér és
fekete sziilôk részérôl, hogy gyermekeiket ilyen iskolâkban tanittassàk.
Ezpersze pénzbe keriil, amit sokan nem engedhetnek meg maguknak. A

us Kongresszus dolgozik azon, hogy egy un. voucher rendszer bevezetésével az âllamfizetné ki az ilyen iskolàkba tôrekvô tanulôk tandijàt.
Ez ellen persze az NEA erôsen tiltakozik, merî befolyàsukat
meggyôngitené a vàrhatô àtàramlàs a felekezeti iskolàkba.
Mindennek

azonban

nem

szabad

eltôltenie

benniinket

vérmes

reményekkel, hiszen egy ùjjâéledési folyamat kezdetének kezdetén
vagyunk. Demokràciàban forradalmi vàltozàsok nem vârhatôk s a
reformok lassan valôsithatôk meg, annàl kevésbé, mert jelen esetben a
vâlsâg nem annyia politikai, mint kulturâlis természetû. Hagyomânyos
értékeket vallô kultùrânk megrontâsa és behelyettesitése a jelenlegivel
két nemzedéket vett igénybe s visszaàlh'tâsa még parancsszôra sem
lenne lehetséges mârôl holnapra. A fentiekben idézett Robert Bork iija

kônyvében, hogy ha a konzervatîvok kezébe kerûlne a Fehér Hâz és a
Kongresszus mindkét hâza, Hollywood, televiziô és a média ugyanazon
kezekben maradna s jôideig minden menne a régiben csakùgy, mint a
nyilvânos iskolâkban.

Azon mâr nemigen lehet vâltoztatni, hogy két nemzedék lett az ùj
kultùra âldozata anélkul, hogy a tôbbség felmémi tudnâ, mi tôrtént

velûk. Az tôrtént, hogy mintegy spirituàlis vérszegénységben nô'ttekfel,
mert nem tôltôtték beléjUk elôdeik hitét az emberi, nemzeti, sôt

„superhuman" esîunékben, aminek fôképpen az iskolâk feladatânak
kellett volna lennie. Pedig a fiatalok fogékonyak és tudnak lelkesedni,
ha lelkukbe oltjâk nemzetiik ûgyének megértését és felkarolâsât életre-

szôlôan.. Persze nem lehet âltalânositani, mert még vannak milliôk és

tfzmilliôk, akik mâr sziileiknek is kôszônhetôen, hagyomânyos
szellemben nôttek fel.. De a tôbbség - sajnos - nem.

îgy azutân érthetô, hogy az idôsebb nemzedék nincs megelégedve
velûk. A N.Y. Times 1997. jùnius 26-i szâma kôzôlt egy felmérést,
miszerint a felnôtteknek csak 37%-a hiszi, hogy a mai fiatalok a mainâl
jobb orszâgot tudnak majd teremteni, ha felnônek. Afelnôttek 2/3-a a
mai tizenéveseket „felelôtlen, vad, goromba, elkényeztetett" jelzôkkel
illette. Tùlnyomô részûk fôleg alapvetô hagyomânyos és erkôlcsi
értékek hiânyât kârhoztatja bennûk.
A Washingon Post 1996. januâr 10-i reportja szerint a mai idôk
fôiskolai hallgatôinâl soha nem lâtott mértéket ôltôtt a kôziigyek irânti
érdektelenség. Az ûj hallgatôknak csak 29%-a gondolja, hogy figyelemmel kell kisémi a kôzéletet, de csak 15%-uk beszélget ilyesmirôl
rendszeresen. Viszont 34%-uk azt tartja, hogy egyéneknek hiâbavalô
kôzùgyekben részt venni.

A fiatal nemzedék ilyen negativ magatartâsa nem sok jôt igér
Amerikânak a harmadik évezredben, kiilônôsen ha nem sikerul

megâlh'tani az orszâgnak erkôlcsi nihilizmus felé sodrôdâsât, mint
Robert Bork kônyvének cime is jelzi. Szerinte ez megâllithatô lenne
egy tôbb-szakaszos programmai: a) Tudatositani a néppel a mai
vâlsâgot és annak okozôit. b) Eilenâllâst kifejteni a radikâlis egalitâriânizmus ellen a kultùra minden terén. c) Az igazsâgszolgâltatâs

szigoritâsa a kultùr-cenzùra bevezetése nihilista ténykedések ellen. d)
Visszaâllitani a vallâs helyét a tanintézményekben, lekuzdve a
biirokrâciât. Mindezek legfôbb elôfeltétele azonban az akarat ilyen
revivalizmusnak tûzôn-vizen torténô megvaiôsitâsâra.

A keresztény mozgalmak szerepe ezen a téren sorsdôntô lehet.
Quo vadis America? E kérdés orszâgos vonatkozâsai utan vessûnk egy
pillantast az Amerikai Egyesûlt Àllamok vârhatô szerepére nemzetkôzi
téren a harmadik évezred kûszôbén, amikor Amerika évszâzada

lezârulôban van. A perspektiva a fôldkerekséget is llletôen fontos
tényezô. Az alaptényeket egy pofon-egyszerû kis statisztika nem
mindeimapi môdon mutatja be. Ha pl. a vilâg lakossâgât egy 100
személyes kis falura tudnénk zsugoritani, amely a jelenlegi arânyokat
tukrôzné miniatiirben, akkor ilyen megoszlâst kapnânk: a 100-bôl 57
lenne âzsiai, 21 eurôpai, 14 a nyugati fôldtekérôl - bele-értve Eszak- és
Dél-Amerikât, és 8 afrikai. Kôziilûk 30 lerme csak fehér, szemben 70
nem fehérrel. 66 lenne nem keresztény és csak 33 keresztény. 70 nem

tudna imi olvasni. A fele rosszul tâplâltsâgban szenvedne és csak
egynek lenne fôiskolai végzettsége. És most jôn a legérdekesebb: A
falu vagyonânak 50%-a csak 6 személy kezében ôsszpontosulna és
mind a 6 amerikai lenne! (Ebbôl lâtni, milyen gazdag Amerika, ahol
mellesleg 4 milliô a milliomosok, 70 a milliârdosok szâma.) Dehât a
pénz nem minden és nem mind arany, ami fénylik, mint lâttuk

Ha mâr Amerikârôl beszélûnk, eléggé elteijedt tévhit, miszerint a
szinesek „pâr év mùlva" tôbbségre juthatnak itt. {Ennek esett àldozatul
a Magyar Târsasàg kôrlevele is.) Valôjâban a Census Bureau szerint a
nem spanyol fehérek tnég 2050-ben is a lakossàg 52.5%-àt képezik
majd, mig a feketék arânya meglepô môdon csak 13.6% Iké 8.2%-ra
nôvekszik.

Vilâgviszonylatban nézve, az âzsiaiak és szinesek arânya le-nyûgôzô a
fehérekkel ôsszehasonlitva, ugyanùgy a keresztények is gyenge

kisebbséget alkotnak - zômûkkel Eurôpâban
Az ôreg kontinenssel
is baj van. Az, hogy a Iakossâg példâtlan môdon ôregszik. 1995-ben az
Eurôpai Uniô 370 milliô lakosa mindôssze 290.000-es szaporodàst
produkâlt, azt is kOszônhetôen a skandinâv âllamoknak. Eurôpa tôbbi
részében az egy nôre esô szuiési arânyszâm mélyen alatta van az

utânpôtlâs fenntartasâhoz szûkséges 2.1 gyermeknek. Még mùltban oly
gyorsan szaporodô olaszok és spanyolok is a sziiletési tabella aljân
vannak 1.2 gyermekâtlaggal. A mâr évtizedek ôta ôn-pusztitô
Magyarorszâg népi veszteségét a Economist még Cambodja-énâl is
rosszabbnak tartja. Eurôpa zsugorodâsânak oka a materialista jôlét, az
erkôlcsôknek az USA-éhoz hasonlô romlâsa és a keresztény vallâs
befolyâsânak hanyatlâsa. A lakosok ûgy érzik, hogy immâr joguk van
megszegni az elsô szâmù és Orôk erkôlcsi tôrvényt, az élet

tovâbbadâsânak kôtelességét. A két vilâghâbcru, amelynek veszteségeit
fôleg Eurôpa érezte - ùgy tûnik -. gyengitette a kontinens éini akarâsât,
amely pedig a most letûnô évezredben a vilâgtôrténelem csùcsâra
emelte az eurôpai kultùrat és politikai géniuszt.

A 11. vilâghâborù ôta az USA befolyâsa alâ keriilve, mâsodrendû
szerepre lett utalva a vilâgpolitikâban. A NATO megtartàsât és ki-

bôvitését is fôleg Amerika erôlteti, hogy sajàt geopolitikai helyzetét
erôsitse.

Vaclav Havel szerint a mai Eurôpânak nincs ethosa, képzelôereje
és felelôsségérzete ônmaga irânt. A nôk tôbbsége a gyermekâldâst mâr
nem tartja annak. A harmadik évezredre elôre nézve az amerikai

szakértôk kôzôtt megoszlik a vélemény az USA globâlis érdekeirôl.
George Kennan és egyideig utôdjânak tekintett Harvard professzor
Samuel Huntington szkeptikusak az âzsiai hatalmakkal valô szoros
egyilttmûkôdést illetôleg. Ez utôbbi szerint az âzsiai kultùrâk és

nemzetek sikamlôs partnerekké vâlhatnak, akik ugyan modemizâljâk,
de sohasem nyugatositjâk magukat annyira, hogy igaz szôvetségeseivé
vâlhatnak a Nyugatnak. Kennan fôleg Amerika rendbehozatalât tartja
legfontosabb feladatnak. ,>Ii vagyunk ônmagunk legveszélyesebb
ellensége civilizâciônk romlâsa miatt" nyilatkozta az U.S. News 1996.

mârcius 11-i szâmâban. Huntington szintén az Egyesûlt Âllamok
,dailturâlis balkanizâciôjârôl" ir kônyvében. Zbrigniev Brezinski
sakkjâtékszerû taktikâzâst ajânl az USA kulpolitikâjânak az euro-âzsiai
térségben. A Washinton Post 1997. augusztus 17-i szâmâban egy
kônyv recenziôja (Eastem Standard Time) e szavakkal végzôdik:

„Nyugat-Eurôpa és Észak-Amerika 500 éven keresztul dominâltâk a

vilâg ûgyeit. A hatalmi egyensùly most Kelet-Âzsia felé tolôdik el,
amelynek tôbb lakosa, tôbb pénze és tôbb energiâja van, mint barmely
mâs régiônak a foldtekén.

Ennek a régiônak mâr évtizedek ôta Japân a legtuneményesebb
hatalma, amely megtestesfteni lâtszik azokat az erényeket, amelyek
hovatovâbb kiteljesednek az egész Pacifie Peremvidék âllamaira. Ime
néhâny adat; Egy Montana-val azonos nagysâgù és nyersanyagokban
sivâmak mondhatô teruleten 126 milliô japân él élvezve a vilâg legmagasabb szi'nvonalât. A vilâg 10 legnagyobb bankja kôzul 8 japân; a

kôzépiskolâsok 97%-a fejezi be tanulmânyait, mig Chicagôban csak
50%. Az USA-ban egy nap alatt tôbbet ôlnek meg lôfegyverrel, mint
Japânban egy év alatt. Az analfabétizmus Japânban 1%, az USA-ban
27%. A munkanélkùliség legalacsonyabb a vilâgon, 3.2%, s az orszâg
kiviteli tôbblete tavaly 67% volt. Kâbitôszerek hasznâlata elenyészô.
Singapore a modem idôk legideâlisabb vârosâllamât teremtette meg,

anélkill, hogy a nyugati iziésnek megfeielô demokrâcia lenne. Valôban,
Âzsia legtôbb orszâgâban nem tekintik a demokrâciât iidvôzitô
âllamformânak.

Az

Amerikâban

uralkodô

szabadossâg

és

engedékenység szerintilk magas bûnôzési arânyokhoz és szegényes
neveléshez vezet. Az âzsiaiak inkâbb az autokrata Singapore-t tekintik
mintaképûknek.

A N.Y. Times 1996. februâr 18-i szâmâban szalagcim alatt ismerte

el, hogy a demokrâcia visszavonulôban van, mintglobâlis eszménykép
(Demokracy recedes as the Global Idéal). És fentiekben Kina, mint a
vilâg feltôrô mamut hatalma, még meg sincs emlitve! Ott sem vârhatô a
demokrâcia uralomra jutâsa. Mig Japânban, Eurôpâhoz hasonlôan, az
ôregek arânya erôsen nôvekszik - ami hosszû tâvon nagy veszélyeket
rejt magâban -, Kina életerôsebb.

A nyugati keresztény civilizâciô és demokrâcia hanyatlâsânak
okait meglepô oldalrôl, Moszkvâbôl elemezte a kommunista pârt
vezetôje, Genadi Zsuganov „Tùl a lâthatâron" cimû kônyvében. Ebbôl
idézett a N.Y. Times 1996. mârcius 5-i szâma egy hosszabb cikk
keretében.

„...A zsidô (judaic) diaszpôrânak egyre inkâbb észlelhetô befolyâsa, amely naprôl napra nôvekszik, hozzâjâmlt Nyugat leszakadâsâhoz a keresztény erkôlcsi gyôkereirôl..." frta Zsuganov tôbbek
kôzôtt.

A kônyvét tâmadô cikki'rô a szerzôt se kommunistânak, se szociâldemokratanak, hanem valami sokkal rosszabbnak jellemzi, aki ha
uralomra jut, tôbbek kôzôt szoros kapcsolatokat épîtene ki a muzulmân
vilâggal.

Helyben vagyunk, mert ez utôbbival 1945 utân kialakult viszony
az USA kiilpolitikâjânak legkényesebb (és legkôltségesebb) problémâja. Mégpedig Izrael miatt, amely Amerikânak amolyan fogadott,
de édesként szeretett gyermeke. Ha pedig az, akkor az érzelmi szem-

pontok fontosabbnak tùnnek geopolitikai valôsâgnâl. Ez utôbbit egyegy orszég teriilete, népessége, fekvése s tôrténelme hatârozza meg.
Izrael esete azonban kilôg ilyen geopolitikai egyenletbôl. Az orszég
nem is jôhetne szémi'tâsba az ôt elienségként tekintô, egymilliârdos
muzulmân vilâg potenciâljâval szemben, amelynek népességi
szaporodâsa râadésul hâromszorosa a vilâgâtlagnak! Mégis, az USA
tâmogatâsânak kôszônhetôen, amely az elmùlt 50 év alatt 100 milliârd

$-t meghaladô ôsszeget tett ki, nem szôlva a katonai segi'tségrôl, a
parânyi Izrael gyakoriatilag mini-nagyhataiommâ nôtte ki magât,
amely még atombombâval is rendelkezik. Ebben persze segitett a vilâg
zsidôsâgânak felbecsuihetetlen értékû tâmogatâsa is.
Igaz viszont az is, hogy Izrael tâmogatâsâval az USA olykor

magâra marad az ENSZ teljes ulésein. Ez tôrtént a mostani Iraq-i
vâlsâg tetôpontjân is, amikor egy Izraelt megbélyegzô hatârozat ellen
csak az USA, Izraael és Micronézia szavazott, 139 pedig ellenUk. Errôl
csak nyùlfarknyi hireket lehetett talâlni, ha egyâltalân, a médiâban.
Kiviilâllônak ùgy tûnik, hogy az USA minden erôlkodése Izrael részére
azon a hiten alapszik, hogy sikeriil majd âllandô békét biztositani

védence jôvôjének érdekében. Arra, hogy ez a hit a State Department
részérôl sem âltalânos, egy érdekes sajtôjelentés vilâgftott râ a Hearst
Newspapers pârizsi tudôsitôjâtôl ez év szeptember 17-én. A cikk
râmutat arra, hogy a State Department-en belûl is szâmosan hiszik,
hogy „az idô nem Izraelnek dolgozik" és a „tôrténelem tanûsâga szerint
vannak olyan problémâk, amelyeknek tartôs megoldâsa a szemben âllô
felek engesztelhetetlen magatartâsa miatt nem oldhatô meg". ,vMig az

Izraeliek azt hiszik, hogy elidegenithetetlen jogaik vannak orszâgukra,
az arabok tôbbsége vârja a napot, amikor Izrael eltûnik a térképrôl",
l'rja a tudôsi'tô. Az, hogy mi lesz Izraelbôl, a jôvô méhében rejlik. A
kôzelmùlt és jelen szemszôgébôl nézve, Izrael létrehozâsa és hatalmânak megalapozâsa âmulatot keltô teljesitmény a vilâgzsidôsâg
részérôl. A Holocaust megsemmisi'tô tûzébôl Phoenixként emelkedtek

ki, hogy azutân nagyobb befolyâst szerezzenek a vilâgban, mint valaha.
Ez kiérdemli a tôrténelem bâmulatât.

Ez tôrtént Magyarorszâgon is, ahol flira môdon, az oroszok
elmenetele ôta a vilâg szuperhatalma és annak legkisebb mininagyhatalma a vészkorszakot âtéit kb. 100 ezemyi zsidôsâg révén érezteti

igen erôsen jelenlétét az orszâg ugyeinek intézésében. Otthon sokan
ùgy érzik, hogy létezik egy lâthatatlan hârcmszôg, amelynek két
hosszù, „nagyhatalmi" szâra mintegy ollôként tartja szoritâsban a
megrôviditett harmadikat. Ennek részleteire itt felesleges kitémiink,
hiszen ezt a szon'tâst Magyarorszâg népe sajât bôrén érzi.

Mégpedig azért, mert a zsidôsâgnak pâratlan intelligenciâja
gyakran nem pârosul nyugodt bôlcsességgel és ônmérséklettel a siker
tetején. Hatalommal valô visszaélés, mâsok vallâsos és nemzeti
érzéseinek tekintetbe nem vétele, sot esetenként vériâzi'tô kigûnyolâsa
azutân kénytelen-kelletlen visszaût, antiszemitizmust okozva a megsértetteknél. A Magyarorszâgrôl beérkezô hi'rek szerint nem egyszer
goromba tapintatlansâg tapasztalhatô a keresztény és nemzeti érzésû
polgârokat aggasztô jelenségek kezelésében. Példâkat errôl nem
emlitek, mert nem célom az érzelmek felizgatâsa. Inkâbb néhâny
mondatot idézek egy kôznevelést érintô kérdésrôl Tôth Sândor orszéggyûlési képviselôtôl:
,JVlég az âmyéka sem érintette meg az iQùsâgot annak a kultùrkômek, amit kereszténynek neveziink. A folytonos 'marxista' âtértékelések és âti'râsok szômyû puszti'tâst végeztek ezen a nemes
szôveten. Mint a moly: valôsâggal szétrâgtâk. Az a skizofrénia aztân
megrontotta a pedagôgusokat, a tôrténészeket, sot betiiremkedett a
hétkôznapokba is, kôzômbôssé tette a târsadalmat. Az egyetlen
gyôgymôd az oktatas teljes âtalakitâsa, valamint az egyhâzak feladatânak ismételt âtgondolâsa, aktivitâsuk fokozâsa... Az erkôlcs dolgâban
teljes megùjulâs szûkséges". Igy egy hivatâsa magaslatân âllô literâtor.
De mi tôrténik Magyarorszâgon a jelen helyzetnek javitâsa, a

magyar jôvô érdekében? Ûgy tunik, sajnos, az ellenkezôje annak, amit
az idôk szava parancsolna; Hirek szerint az ùn. ùj nemzeti alaptantervbe be akarjâk épiteni az amerikai kôzoktatâs itt immâr csôdôt
mondott „secular humanista" elveit és gyakorlatât. Ez tartôsan kikapcsolnâ a vallâsok s kulônôsen a kereszténység szerepét a
nevelésbôl, pârhuzamosan a patriotizmus forrâsainak elapasztâsâval.

Egy csôdôt mondott oktatâsi rendszer bevezetése, s Hollywoodbôl
âradô kultùrszenny terjesztése egyes amerikai kôrôk befolyâsâra
tôrténik. Téves leime azonban azt hinni, hogy ezek az amerikai népet
képviselik! Mint az elôzôkben emli'tettuk, a râerôszakolt kôzoktatâs és
zQllesztô szôrakoztatô ipar ellenére, a keresztény vallâsossâg még
mindig itt legerôsebb a vilâgon. Ugyszintén a pioni'r és puritân idôkbôl
megôrzôtt on- és egymâs segi'tés pâratlan példâinak vagyunk itt nap
mint nap tanùi. Az âldozatkész târsadalmi szervezkedésben szintén
utôlérhetetlen az amerikai nép. A rédiô és tv âllomâsok szâzai még
mindig a régi szellemû Amerikât sugârozzâk: istenhitet, a becsQlet,

tisztesség, hazaszeretet életmôdjât hirdetik. Mindennek mi, Magyarorszâgrôl ide vândorolt magyarok és csalâdjaink sorsunknak hâlât adô

részesei vagyunk. Bârcsak ilyen szellemiség élne Magyarorszâgon is az
Isten, haza, csalâd hârmas jegyében! Csak ez emelheti ki a nemzetet a
jelen mélységeibôl.

Viharos Viktor (Dayton,OH)

EZERSZÂZ ESZTENDÔ...
Szél sir a Kârpâtok fblôtt

De megfogytak a keresztények!

vagy Istvân Kirâlyunk szelleme?
Ezerszâz éve, hogy csatâk miait
lassul a magyarok szekere...

S a mai hatalom bitorlôi

Vereckén ât jôttunk ide,
ûtmutatônk volt egy iistokos...
harcolunk azôta minden rôgért,
Uram! Kuzdelmùnk ôrôkôs?

Kegyetleniil kiirtottâk ôket!

szabadon piszkoljâk a magyar foldet.
Kihez kiâltsunk, Teremtô?

Te mindenkinek Birâja!
Kitôl kérjUnk segitséget,
mikor minden ajtô zârva?

Pusztulni hagysz minket, Urunk?
Te sem nyitsz mâr ajtôt nekiink?
S most minket bûntetsz azzal, hogy Ez a hûségQnk jutalma?
Hol vétett a mi nemzetiink?
védtelenul magunkra hagytâl?

Ezerszâz évig védtiik a
keresztet, amin értunk haltâl!

Hol vagy ma, Teremtô Atyânk?

És hol van a Te Igazsâgod?

Szél sir a Kârpâtok folôtt,
s vele sir Kirâlyunk szelleme...

Mâr csak keresztények védik

szégyelli rozsdâs kardunkat

a fbldarabolt szent orszâgot.

gyâva lett a magyarok serege.

vitéz Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont. Canada);

A RÂKÔCZIALAPITVÂNYRÔL...
A Râkôczi Alapi'tvâny évi kôzgyûlése 1997. oktôber 28-ân zajiott
le a Râkôczi Villa nagytermében, telt hâz elôtt. Az elnôk, vitézHamvas
Jôzsef nyitotta meg a gyûlést. A szokâsos quorum és jegyzôkônyvjôvâhagyâs kôvetkezett, majd megemlékezett Botâr Istvàn és Baricza
Dezsô elhunyt tagjainkrôl.

Elsônek a pénztâros adta le jelentését, amelyben a fôkOnyvelô
elszâmolâsât ismertette kihangsùlyozva, hogy tôkénk 1996-ban csupân
11,000.00 dollârral csôkkent, mig 75,000.00 dollar adomânytadtunk ki
- a részletezést a gazdasâgi felelôs az igazgatôra hagyta.

A gazdasâgi felelôs szerint 1995-ben 63,702.00 dollârt adtunk ki
adomânyokra, ôsztôndijakra, dyazâsokra és karitativ programokra.
1996-ban 74,940.00 dollârt âldoztunk a szûkséges adomânyokra. Tehât
tôbb mint 9,000.00 dollârral haladtuk meg a 95-ôs kiadâst.

Adomânyainkat az 1996-os évre az alâbbiaknak juttattuk:

Az év folyamân segitettuk: a Helikon Iskolât, a St. Erzsébet Iskolât
Ferencvâros Sport Clubot, a St. Erzsébet Templomot, Canada Scenet, a
Széchenyi Târsasâgot, az Elsô Magyar Reformâtus Templomot, a

Nâdasdy Alapot, az A.D.R.A.-t, Egyetemi Ôsztôndlj Protznert, a
Magyar Mémôk Egyesûletet, a Nemzetkôzi Emberi Jogok
Konferenciâjât, az Army Cadeteket, a Magyar Kutatô Intézetet, a Vilâg
Missiôt, a Pax Românât, a Kanadai Gyermekek Alapjât, a Kanadai
Mâltai Szeretet Szolgâlatot, az Orbân Balâzs Târsasâgot, a Magyar
Cserkészeket, a Magyar Râdiôt, a Blabâcs Magyar Vértanù (56)

Emlékmûvet és a Magyar Ârvizkârosultakat.
Jôtékony célù programjaink és rendezvényeink 1996-ban a
kôvetkezôk voltak: a Magyarsàgismereti Mozgôtâboron kiviil Prunyl
Ilona zongoramûvésznô 1996. szeptember 23-i koncertjét is
tâmogattuk. A Horvàth-féle szombathelyi Premontrei Gimnàzium (a

Szent Norbert alapitott) kâpolnâjâra és az iskolaépulet tatarozâsâra is
adtunk tâmogatâst.

1996 ôszén Telegdi Nôra, v. Hamvas Jôzsef, Gâbori Gyôrgy és
Ùrmôs Antal szâmâra érdemrendet, illetve kôztârsasâgi aranyérmet
adomânyozott a Magyar Kôztârsasâg. Ezek âtadâsât megûimepeltuk.

Magyarorszâg fennâllâsânak 1100. évfordulôjâra kiadtunk néhâny
kônyvecskét: „Tizenkét nap" - 1956 visszhangja kùlfoldôn és otthon
versben, beszédben. ,Magyar mérfôldkôvetk a tudomàny orszâgùtjàn
ez angolul is megjelent, Hungarian Milestones on the Road ta Science;

Felkai Ferenc emlékezését 56-ra; "The First Day" - "Az elsô nap". A
pesti srâc emlékezik.

Az 1997-es év sem volt kevésbé mozgalmas és eddigi ôsszegyûlt
adataink szerint az idén még tôbbet kôltiink majd a sziikséges adomânyokra és rendezvényekre. Az Alapi'tvâny ezûton is szeretne kôszônetet

mondani a sok nagylelkû adakozônak, akik felismerték az adomânyok
fontossâgât.
Az 1996. évi adakozôk névsora:

ABC Manufacturing, Adoijân Jôzsef, Aykler Real Estate, Inc.
(Aykier Béla), Aurora Investments, Balogh Lâszlô, dr. E. Bakô,
Baranyi Gyula, Bârâny Elizabeth & Jean, prof. Barcsay Tamâs, Barcza

Vera (Columbus Travel), Baranski Tibor, Barrick Gold Corp. (Peter
Munk, Berényi Péter, Bogyay Elemér, Bokrossy Nôra, Borosh Sândor,

dr. Botâr Istvân, Bubik-Kôrmendy Âgnes, Chasson Judy, Mr. & Mrs.
Csathy, prof. Csima Adél, Csizmadia Elizabeth, Csulak Agnes, George
Cohen (McDonald's Restaurants), Demjén Éva, dr. DeRoth Lâszlô, dr.
Dencs Katalin, Detre Gyula, Diôsady Irene, Elek Ilona, dr.& dr. M.S.

Elek, Erdélyi Magyarok Barâti Kôre, Emst & Young, Fâbri Kâroly,
Palus Tamâs, Mr. & Mrs. Farrant Harold, Farkas Lâszlô & Agnes,
Fejér Béla & Assoc., Fehér-Loth Anna, Fekete Tibor, Felkai Frank,
Gerendas-Gianone Ottô, Gonda Istvân, Grossman Alex, Gyalokay A.
Michael, Gyulai Georgina, Mr. Halapy K., v. Hamvas Jôzsef, Hâri
Istvân, Hâry Ferenc, Hegyes Frank & Jùlia (Helicon Foundation (dr.
Czeglédy Kâlmân), Hertelendy Jôzsef, Hille Rose, Horsham Corp.,
Horvâth Lajos, Horvâth Lâszlô, Hungarian Culture Club (Oshawa),
Intop Manufacturing, Rev. Jaschko Balâzs (St. Elizabeth of Hungary R.
C. Church), Kanadai Magyarsâg (Vôrôsvâry Irén), Katona Emil, dr.
Kemenes-Kettner Béla, dr. Kerényi Norbert, Mr.& Mrs. Kiss Imre, dr.
Kohâri Jôzsef, Komlôs Istvân, Kuntcsek Lâszlô, Kovâcs Kâlmân,
Kovâcs Helén, Kral Csaba, Kracson Gyôrgy, Kuhâr Arma, Kuun Géza,
Kusztos Jânos, Lakatos Veronica, Lâszlô Andrâs, Lendvai Lajos, Mr.

Lux, Mackay Rôbert, Marshall Ildikô, Malonyay Marica, Méder
Suzanne, Mintz & Partners (Eddie Pal), Mr. & Mrs. Mirk, Muchalov

Clara, Muszula Zoltân, Nagy Csaba, Nagy Komél, Niagara Strings
Inc., Mr. & Mrs. A. Nicklaus, Osier Éva, NTN Canada, Pâkozdi

Lâszlô, Padânyi Istvân, Padânyi Caroline, Pândy Lâszlô, dr. Papp
Gâbor, Peterdy Michael, Petrik Erzsébet, Petrov Rozâlia, Preci
Machine Tools, Radvânyi-Reichmann KJâra, Rékai Kati, Remington
Tool & Die, Sândor Jânos & Gitta, Sarlôs Andrew Foundation,
Sauerwald Gâbor, Schmit Maria, Sisa Istvân, Soltész Kâroly, Szabô
Ferenc, Szeghalmi Jenô, dr. Szép-Kroat Jùlia, Mr. & Mrs. Szép Istvân,
Szentgyôrgyi Zoltân, Szomori Magdalena, Szûcs Istvân, SzQrtei
Katalin, Svidrony Imre, Takâcs Gâbor, Telek Jôzsef, Tômôry Eva &
Nick (Zeletic), Tomôry Eugene & Mârta (Zeletic), Tôth Richard,
Udvardy Ottô, Ugray Tamâs, Ungâr Lâszlô, Mr. & Mrs. Vargo Dennis,
Varga Géza, Mr. & Mrs. Varga L., Varga Lâszlô (Central Truck Body),
Wenczel Jôzsef, Winkler E., dr. & Mrs. Winterstein Péter, Zsolt
Andrew & Jean, Zydron Lâszlô & Margit.

Az ezévi betekintés alapjân a Speciàlis Olimpia magyarorszâgi
résztvevôit lâttuk vendégiil az egyik târsszervezetilnkkel, a regisztrâlt
MVSZ Kanadai Orszâgos Tanàcsàval az év elején, Rékai Kati, dr.
Pàndy Sz. Lâszlô, Lâszlô Andrâs és tôbb mâs tagtârsunk segftségével.
A nôi tagozatunk fâradhatatlan munkâval tôbb ezer inget szedett
rendbe, amit Lendvay Lajos elnôkségi tagunk jôvoltâbôl kaptunk és a

MALÉV segitségével ingyenesen szâllitottuk Magyarorszâgra és a
kôrnyezô magyarlakta terûletekre. (Még a kanadai indiânoknak is jutott
belôle.)Ugyancsak komoly segitségnek bizonyult a sok gyôgyszer és
gyôgyfelszerelés, amit Diôsady Irene és Lâszlô Andrâs szerzett be a
kôrhâzaktôl és gyâraktôl, szintén magyarorszâgi kuldetéssel.
Nagy sikere volt a mâjusban rendezett flekken-sûtésnek, ami
20,000.00 dollârt eredményezett az ârverés bevételével egyûtt.

Kôszônet tôbbek kôzôtt Pedery Hunt Dôrânak az érmekért, Marosân
Gyulânak a festményekért, a Pândy csalâdnak a siités eiôsegi'téséért, a
Malév Târsasâgnak, a Kanadai Magyarsâgnak, a média kôzbenjârâsânak és a sok mâs bôkezû adakozônak, akik adomânyaikkal lehetôvé
tették a Magyarsâgismereti Mozgôtâbor IV. évfolyamât.
A népszeerû és jô munkât végzett Illich Lajos fôkonzult és feleségét bùcsùztattuk Wine and Cheese Party keretén belûl. Menczel
Gâbor ûj fôkonzult és felesésgét ildvôzoltuk fogadâs alkalmâval a

Csârdâs

Étteremben.

Augusztus

5-tôl

21-ig megtartottuk

a

Magyarsâgismereti Mozgôtâbort Budapesten, Pécsett és Kecskeméten.

A Magyar Hâz segitségére felâllitottunk egy 5 pontos tervet.
Sajnos, kôztudomâsù, hogy azt nem fogadtâk el aimak dacâra, hogy a
Kanadai Magyarsâg is lekôzôlte ezeket a pontokat.

Oktôber 23-ân a Vâroshâza elôtti pôdiumon zâszlôfelvonâssal

emlékeztilnk meg az 56-os szabadsâgharc hôseirôl és a szabadsâgharc
szomoru végérôl.

Kemenes-Kettner Béla âtvette az elnôkséget, elfogadta az igazgatôsâg lemondâsât, felolvasta a jelôlô bizottsâg névsorât, amit a

kôzgyùlés elfogadott. EInOk vitéz Hamvas Jôzsef, alelnôk dr. prof.
Diôsady Levente, II. alelnôk dr. prof. Tari Andor, fôtitkâr Ugray
Tamâs, titkâr Branyiczky Attila, pénztâros Ayklemé Papp Zsuzsa.
Igazgatôk: Aykler Béla gazdasâgi, Gonda Istvân, Hâri Istvân,
Hertelendy Jôzsef, Lâszlô Andrâs, dr. Magyar Tamés, Maries Péter, dr.

Pândy Lâszlô, dr. Simon Lâszlô, Tômôry Éva. Az ùj vezetôség
magâévâ tette az 1998-as terveket. Néhâny kérelem felolvasâsa utân a

kôzgyùlés és igazgatôsâg jôvâhagyott kb. 3,000.00 dollâmyi adomânyt.
A Majlâth Alapitvâny elnôke, Petro Zoltân, szintén hozzâjârult egy
ôsztôndij kiadâsâhoz 450.00 dollâr értékben egy felvidéki orvostanhallgatô tandijkôltségeinek fedezése céljâbôl.

Friedrich Ottôné, Mària (Lyndhurst, OH):

SZENT LÂSZLÔ
„Vitézsége, lovagiassâga, kormânyzô tehetsége és bôlcsessége
megszerezték szâmâra nemzete tiszteletét és becsùlését, de keresz-tényi
erényei emelték mâs nagy uralkodôk elérhetetlen eszményi
magaslatâra. Személyében a keresztény lovag kirâly vallâsos és hôsi
eszménye testesùl meg". Igy jellemzi Szent Lâszlô kirâlyt a tôrténész.

Lengyelorszâgban szuletett, 1045-ben. Édesapja Béla herceg,
késôbb 1. Béla magyar kirâly, anyja Richeza hercegnô, a lengyel kirâlyi
hâzbôl. Lâszlô 5 éves, amikor csalâdja visszatér Magyaror-szâgra és
Vâradon telepedik le. Mélyen vallâsos édesanyja irânyitja lelki
fejlôdését, mfg édesapja legendâs harcai serkentik bâtorsâgra és
lovagiassâgra. Mâr 1068-ban Lâszlô herceg vezeti a magyar hadsereget
gyôzelemre a kunok ellen Cserhalomnâl, és mâr ebben az idôben vâlik
Eurôpa leghiresebb lovagjâvâ.

Géza bâtyja rôvid uralma utân, 1077-ben, a nemzet egyhangùan
Lâszlôt vâlasztja kirâllyâ, mert nem hajlandô elfogadni Salamont, a
német csâszâr hûbéresét. Lâszlô enged népe akaratânak, de nem

koronâztatja meg magât, mig Salamon, a koronâs kirâly, nem mond le
a trônrôl.

Lâszlô kirâly véget vet a Szent Istvân kirâly halâla utâni hosszu,
zûrzavaros idôknek és folytatja elsô kirâlyunk orszâgépitô munkâjât.
18 éves uralkodâsa alatt az orszâg megtartja fuggetlenségét mind a
nyugati, mind a keleti hatalmakkal szemben. A kirâly mind a német
csâszâr, mind a pâpa beavatkozâsi kisérleteit hatârozottan vissza-

utasitja, a kunok ismételt betôréseit pedig sorra visszaveri. Az orszâg
teriiletét nôveli, amikor elfogadja a neki ajânlott Horvâtorszâgot,
sôgora, a horvât kirâly halâla utân. A vârmegyei és hatârvidéki

szervezeteketpedig rendszeresen kiépiti és gondosan megszervezi.
A kirâly hârom tôrvénykonyvet ad ki a belsô rend és biztonsâg
helyreâllftâsa és fenntartâsa érdekében. Tôrvényei igen szigorùak, de
igazsâgosak és a lovagi felelôsség szelleme érvényesUl abban a jogi
gyakorlatban, hogy minél magasabb rangù a bûnôs, annâl szigorùbban
itélik meg cselekményét.

Lâszlô az orszâg gazdasâgi helyzetére fordftja figyelmét, pénzt
veret, a vâsârokat rendszeresiti, és az ûzletembereket tâmogatja. Az

egyhâz ûgyeit is rendezi, kolostorokat, papneveldéket és pûspôkségeket alapit. Lâszlô kirâly a pâpa elôzetes engedélyével 1083.
augusztus 20-ân nagy pompâval, az egyhâz szentjei sorâba iktatja be
Szent Istvân kirâlyt és Szent Imre heceget, mint Magyarorszâg elsô
szentjeit.

Lâszlô kirâly jô hfmeve eljutott nyugatra is és ezért feljânlottâk
neki az akkor kezdôdô keresztes hadak vezetését. Hirtelen halâla 1095-

ben, sajnos, ezt a vâllalkozâst meghiùsftotta. Kedvenc vâro-sâban,
Nagyvâradon temették, és népe 3 évig gyâszolta szeretett kirâlyât. Egy
évszâzaddal halâla utân, az egyhâz szentté avatta 1192-ben.

Szent Lâszlô jellemérôl legjobb képet a rôla szôlô mondâkbôl és
legendâkbôl kapunk. Ezekben a legendâkban az a hiteles, hogy népe
ilyennek lâtta ôt, és igy emlékezett râ vissza még hosszù évszâzadok
utân is. A kunok ellen vezetett kuzdelmekben rendûletlen hitével,

pâratlan vitézségével és nagyszerû hadvezéri tehetségével valôban
csodâkat mûvelt, ùgy, hogy mâr életében legendâk vették kôrûl.
Amikor a kunok elvâgtâk seregétôl, Lâszlô imâjâra megnyilik a hegy
kôzte és Uldôzôi kôzôtt, és szerencsésen megmenekiil. A legenda
szerint, igy keletkezett a „tordai hasadék". Amikor pedig ô
magyarjaival tlldozi a kunokat, azok aranyat szômak az Uldôzôk elé,

hogy magukat mentsék. Làszlô imâdkozik, és a csâbitô aranyak mind
kaviccsâ vâlnak. Csatabârdjâval forrâst fakaszt a sziklâbôl szomjas
serege részére. Mikor tâborâban pestis ût ki, Lâszlô kilôvi
nyi'lvesszôjét, s ahol a nyi'l a foldbe fùrôdik, gyôgyfbvet talâlnak a
jârvâny ellen.

Egy gyôztes csata utân Lâszlô észreveszi, hogy az egyik menekUlô kun vitéz elragadott egy magyar leânyt, és eivâgtat vele. Lâszlô
erre gondolkozâs nélkûl utâna indul, hajszolja lovât, amig utol nem éri
és megmenti a leânyt. Ezt a nagyon kôzismert legendât tôbb kôzépkori
templom oltârképe és freskôja ôrôkiti meg. Ez a legenda kiilônôsen

példa volt a hatârvidéken, ahol mindennaposak voltak az ellenség
betôrései, és ilyenkor a legbecsesebb zsâkmâny éppen a szép magyar

leâny volt. îgy a legenda egyùttal a nemzeti ellenâllâst, bâtorsâgot és a
nôtiszteletet hirdette.

Elmondhamék még sok legendât Szent Lâszlôrôl, de az én

kedvencem a Nôgrâd megyei Szentkùtrôl, Észak-Magyarorszâg egyik
legnépszerûbb kegyhelyérôl szôl. Szentkùt eredete visszanyûlik Szent
Lâszlô kirâly uralkodâsâig. Tôrténeti tény, hogy 1091-ben ezen a

kômyéken erôs harcok folytak a moldvai kunokkal. A néphagyomâny
szerint a felden'tô ùtra egyedul merészkedô kirâlyra râtôrtek a kunok.
A veszedelem lâttân a kirâly megsarkantyùzta Szôg nevû lovât és
âtugrotta az elôtte tâtongô szakadékot. Tovarohanô lovânak patkôi
nyomân fakadtak a vôlgy forrâsai, amelyek Szentkùtnak a nevét adtâk.
Az is tôrténelmi tény, hogy a meghôdolt és megkeresztelt kunok kôziil
sokat telepitettek le ezen a kômyéken.

Gyermekkoromban kôzel laktunk Szentkùthoz, sokat jârtunk ott,
és minden lâtogatâs alkalmâval megkerestiik a forrâsokat és Szent
Lâszlô lovânak a patkônyomait a sziklâban. Mikor 40 évvel késôbb
ismét ott jârtam, hiâba kerestem a nyomokat. Talân benôtte az erdô

vagy talân gyermeki szem és hit kell ahhoz, hogy az ember meglâssaaz
egyszerû szikla mélyedésben Szent kirâlyunk lovânak a nyomait.
Szent Lâszlô kirâly kitartôan harcolt egy erôs, fUggetlen, vallâsos
alapokra épûlt Magyarorszâgért, ahol minden magyar békében élhet és
nem kell féltenie sem életét, sem tulajdonât. Ô karddal és bôlcs
tôrvénykezésével harcolt, mi, mostani lovagok pedig - ki-ki adottsâga
szerint - szôval, irâssal, a magyar kultùra âpolâsâval és teijesztésével, a
magyar ifjùsâg nevelésével igyekszûnk hozzâjârulni - bârmilyen
szerény keretek kôzt is - ehhez az orszâgépitô munkâhoz. Az, hogy én.

nô létemre itt âllhatok és méltânyolhatom Szent Lâszlô életét, arra

mutât, hogy - habâr az alapelvek nem vâltoztak - a lovagrend
felhasznâlja minden komak az eszkôzeit, hogy ezeket megvalôsîtsa.
Most mâr a nôket nem csak védeni és megmenteni kell, hanem ôk is
hozzâjârulhamak a rend munkâjâhoz. Ha mi ezt a munkât jôl és
lelkiismeretesen elvégezzuk, méltô utôdai leszunk Szent Lâszlô lovag
kirâlyunknak, akirôl minden râja vonatkozô mozzanatbôl sugârzik,
hogy nemcsak uraikodott népén, hanem ôszintén szerette is magyarsâgunkat.

Emléke legyen âldott!

Mag. vitéz Csoknyai Péter (Ausztria)
KARÀCSONYITÔRTÉNET
Magyar katonakaràcsony 50 éwel ezelôtt Mâriafalvân (MariasdorJ)
Ez a tôrténet a II. vilâghâborù utolsô hônapjaibôl mâr évtizedek
ôta bennem él. Barâtaim mâr tôbbszôr unszoltak, iijam le, de ez eddig

mindig elmaradt. Most, 50 év tâvlatâbôl mégis papirra vetem, kôszônetûl Mâriafalva akkori lakossâgânak.

Az egykori szereplôk kôzill ma mâr csak kevesen élnek.

1944 ôszén România hâborùbôl tôrtént kilépése folytân a szovjet
hadsereg par hét alatt elôzônlôtte Magyarorszâgot. November végére
mâr csak az a keskeny sâv volt szabad a Dunântùlbôl és Felsô-

Magyarorszâgbôl, amely a 150 éves tôrôk megszâllâs utolsô évtizedeiben megmaradt a Magyar Kirâlysâg szabad, végvâri teriileteinek.
Szâz és szâzezer honfitârsunk vândorolt mâr akkor, mint menekiilô

a hâborù borzalmai elôl a Dunântùl és Nyugat-Eurôpa orszâgûtjain,
mindig tâvolodva a hazâtôl.

Ilyen kôriilmények kôzôtt indultunk el mi is 1944. december 2-ân

éjszaka Hahôtrôl, Zala megyébôl 2 ôkrôs és egy lovasszekéren neki a
nagyvilâgnak, minden meghatârozott cél nélkul, valamerre Nyugatra,
ahova a hâborù szele sôpôr majd bennûnket.

Habâr minden megtett kilométer tâvolabb vitt bennûnket a
kôzvetlen hadszintértôl, de életUnk akkor sem volt biztonsâgban.

Kisérôink lettek - fôleg nappai -, az angol és amerikai légierôk

vadâszbombâzôi, akik kivétel nélkQl lôttek mindenkire, aki csak
mozgott, legyen az katona vagy polgâri személy. Sokezer honfitârsunk
esett âldozatul tamadâsaiknak ezekben a hetekben menekiilés kôzben.

Ma is csodânak tûnik mindannyiunk elôtt - akik akkor végigéituk
ezeket a heteket, hônapokat -, hogy életben maradtunk

Hahôtrôl hârom csalâd részei indultak velûnk ùtnak, rokonok, régi
barâtok, akik az elôzô hetekben az orszâg keietibb részeirôl nâlunk
kerestek menedéket. Edesapâm, ezredével valahol a Duna mentén

harcolt, igy kis karavânunk december 2-ân, Hahôtrôl valô elindulâsunkkor csak asszonyokbôl és gyerekekbôl âiit. Mi 13-14 éves fiùk

vettuk ât a feinôtt férfiak, édesanyâm a maga 35 évével pedig mind
annyiunk felett a csalâdfô szerepét, aki szigorùan a kezében tartotta a
gyeplôt.

Minket, gyermekeket pâr ôra alatt csalâdfenntartô felnôttekké
nevelt a sors. Nem ismertiink félelmet, csûggedést, meghâtrâlâst, az

életôsztôn dolgozott bennilnk. îgy az elsô perctôl kezdve fïltyillve,
jôkedvûen viseltiik a megprôbâltatâsokat és végeztilk a legnehezebb
munkâkat is, amit - mert magunkra voltunk hagjrva -, a menekiilt sors

rânk rôtt. Fiatalok voltunk, a fiatalsâgban pedig a legnehezebb kôriilmények kôzôtt is él a remény, igy élt ez bennûnk is, a "majd lesz
valahogy" mottôval. Ez tartott fenn bermûnket és adott életkedvet a
kôvetkezô nehéz években is.

Ùtunk elsô âllomâsa a Zala megyei Salomvâr volt. Édesapâm
fivére ott volt esperes plébânos, nâla âllapodtunk meg pâr napra. A kis
falu mâsodik otthonom volt, mert kéthetes koromtôl fogva ott tôltôttem
minden szabadsâgomat, egyiitt nôttem fel a falu gyermekeivel, otthon
voltam minden csalâdnâl. Az emigrâciô késôbbi éveiben ennek a

falunak a templomkert ôreg hârsfâi kôzul kikandikâlô fehér templomtomya hivogatott haza évtizedeken ât.

Maradâsunk azonban ott sem volt hosszû. December 10-én,

vasâmap délelôtt a mise utân, a falu kisbirâja kidobolta, hogy a falu
levente szâzada, ameljmek egy hete mâr mi is tagjai voltunk, mâsnap
reggel gyiilekezzen teljes menetfelszereléssel, hârom napi ùtiélelemmel a templom elôtt, mert kitelepitik ôket Németorszâgba. Ez a hir
felkavarta a mi kedélyâllapotunkat is, hiszen nem jelentett mâst, mint,
hogy édesapâm a harctéren, mi a csalâd szintén ûtban valamerre
Nyugat felé, most pedig mi négyen fiùk, két unokabâtyâm, Lupkovics
Géza barâtom és jômagam is szakadjunk el a csalâdtôl és menjûnk

minden kôzelebbi tâmpont nélkiil, mâsik irânyba, valahova Németorszâgba. De ez akkor sokezer fiatalnak és csalâdnak volt a sorsa. Még-

sem akartunk ùgy egyszerûen belenyugodni ebbe a helyzetbe. Igy
ôsszeûlt a rôgtônzôtt csalâdi kupaktanâcs és meghânytuk, vetettûk, mi
tevôk legyunk, hogyan tudnânk kilâbalni ebbôl a kâtyubôl. Rôvid
tanâcskozâs utân édesanyâm kimondta a végszôt, nincs idônk vâmi,
tovâbb kell lépnûnk.
Mivel tudtuk, hogy a Salomvârtôl kb. 25 km-re fekvô Kôimenden,
ahol édesapâm szolgâlt 1936-1939-ig a hatârôrségnél, az ottani helyôrségen ki'vill szâmos mâs, az utôbbi hetekben oda âttelepiilt katonai
alakulat is van, azonnal befogtuk az egyik lovaskocsinkat és még
délelôtt bekocogtunk oda, abban a reményben, hogy taiâlunk ott egy
olyan alakulatot, amelyhez mint katonacsalâd csatlakozhatunk.

Tervunket siker koronâzta. Kora délutân a gyalogsâgi laktanyâban
râakadtunk a kassai 21. gyalogezred - kôzvetlen a Németorszâgba valô
kitelepitése elôtt -, mâr menetkészen âllô 21/2 tôrzs pôtszâzadâra. A
szâzad parancsnoka Rakonczai Lâszlô szâzados volt, legénysége pedig
- amint ezt késôbb megtudtuk - zômmel Vas megyei idôsebb pôttartalékosokbôl és altisztekbôl âllt, akik kôzUl szâmosan ismerték édes-

apâmat még abbôl az idôbôi, amikor 1934-1936-igVasvâron volt jârâsi
leventeparancsnok.

Rakonczay szâzadossal hamar megegyeztûnk. Az alakulatnâl mâr
szâmos idôkozben hozzâjuk csatiakozott katonacsalâd is volt, akik
velûk egyiitt akartak âttelepûlni Németorszâgba. Amikor megtudta,
hogy tulajdonképpen kik vagyunk, azoïmal kész volt minket, fiùkat
felvenni a szâzad âllomânyâba, hogy ezzel hivatalosan megmenekiiljiink a leventékkel valô kitelepitéstôl, csalâdainkat pedig felvette a
velûk kitelepûlni szândékozô csalâdok kôzé. Igy lettem Lupkovics
Géza barâtommal egyutt, mint kûldônc és hirvivô a 21/2 tôrzspôtszâzad oszlopos tagja. Mivel az alakulat minden percben vârta az
indulâsi parancsot, a szâzados egyetlen kikôtése az volt, hogy mâsnap

délelôtt 10 ôrâig érjunk be a kaszâmyâba, hogy legyen idônk âtrakni az
ôkrôs fogatok szâllitmânyât valamelyik, idôkôzben rendelkezésûnkre bocsâjtott kincstâri lovasfogatra. Ôkreinket pedig mindjârt
âtvette a szâzad készletében levô vâgômarha gulyâhoz, azonkfvul
megegyeztûnk vele, hogy az ôkrôsszekereket pedig nagybâtyâm a
kôvetkezô napokban visszaszâllfttatja a kaszâmyâbôl Salomvârra.

Késô éjjel értiink haza, azonnal felkeltettQk a csalâd tôbbi tagjât és
elkezdtiink csomagolni. Nagybâtyâm hâzvezetônôje pedig nekiâllt

siltni, fôzni, nehogy éhen haljunk az ûton. Édesanyâm bâtyja és
csalâdja ùgy hatârozott, hogy ôk mâsnap âtkôltôznek Kôrmendre, de
nem jônnek Nyugatra. Nagyanyâm és a Lupkovics csalâd velûnk
maradt.

Csak amikor kora hajnalban mâr felpakoltuk a szekereket, megetettiik és befogtuk az âllatokat, ébresztettûk fel nagybâtyâmat, hogy
kôzôijuk vele a tényeket és elbùcsùzzunk tôle. Amit még nem tudott

egyikiink sem, akkor lâttuk az életben utcljâra. Hosszù bùcsùzkodâsra
amùgy sem volt idônk, rôvid kézfogâs, megôleltilk, megcsôkoltuk
egymâst és a kocsik maris kigôrdûltek a plébânia udvarâbôl a pirkadô
hajnalba. Râtértiink arra a hosszù ùtra, amelybôl végleges hazatérés
sohasem lett.

December 11-én délelôtt pontosan 10 ôrakor ùjra ott âlltunk a
kômendi gyalogsâgi laktanya udvarân, âtrakodtunk a szâmunkra kiutalt kincstâri fogatra, elintéztuk az egyéb formasâgokat, elfoglaltuk az

egykori tiszti étkezde helyiségében kiutalt szâllâsunkat és ôrârôl ôrâra
vârtuk a tovâbbi fejleményeket. 10 napos magânyos vândorlâs utân

ûjbôl tartoztunk valakikhez.
Az ilyen izgahnas napok forgatagâban az olyan ûnnepek, mint
Mikulâs, Karâcsony, amelyek még egy évvel azelôtt fontos szerepet
jâtszottak életiinkben, a messze tâvolba vesztek, nem is gondoltunk
râjuk, mert egyszerûen nem volt idônk gondolkozni, tôprengeni.
Pénteken, december 15-én hajnalban riadôztattâk a szâzadot,
megjôtt az ùtbainditô parancs. Amire a délelôtti légiriadô kôzben
ôsszeszedtiik a kôzségben szana-széjjel elszâllâsolt csalâdokat, és s

kaszâmya udvarân egyiitt âllt a 105 lovasfogatbôl, egy szâzad katonâbôl és 20 drb. vâgômarhâbôl âllô menetoszlopunk, délutân 15 ôra lett.

Ekkor a parancsnoksâgi épulet lépcsôjérôl felhangzott a szâzadkiirtOsôk trombitâjân a kûrtjel: Vigyâzz! Imâhoz!, majd a hâromszori le-

fujâs. Rakonczay szâzados és Balâzs hadnagy, a segédtisztje felûltek
hâtaslovaikra és az egész kaszâmyaudvart betôltô hangon felharsant a

parancs: Menetoszlop, irâny Németorszâg, indulj! A hosszù menetoszlop nyikorogva, zôrôgve fordult ki a kaszâmya udvarârôl a
szemerkélô hôesésben, irâny Nyugat, bele a lassan leereszkedô téli esti
szurkuletbe.

A gyalog menetelô szézad és a vâgômarhâk miatt csak lassan
haladtunk elôre. Jôval elmùlt mâr éjfél, amikor elértuk Bucsu-Csajtànâl
(Schachendorf) hûzôdô, akkor még magyar-német hatârt. Mire
parancsnokunk a hatârâllomâson elintézte, fôleg a vâgômarhâ-inkkal
jârô formalitàsokat és az alakulat âtléphette az orszâghatart, bizony mâr
hajnalodott. Amikor pedig megâlltunk Incéd (Dûmbach) kôzség szélén
az orszâgûton elsô pihenônkre, reggeli kâvéosztâsra, a gôzôlgô
mozgôkonyhâbôl egyszercsak âthallatszot a hatârmenti ma- gyar
falvakbôl a rorâtéra hivô harangok szava. Ez volt Magyarorszâg utolsô
ùdvôzlete tâvozô gyermekeihez. Mâr teljes nappali fényben indultunk
el Incédrôi, a zuzmarâs hideg téli reggelen. Menetunk végcéljât
Rakonczay szâzadoson kiviil nem ismerte senki.
Menetoszlopunk zôrogve, nyikorogva kanyargott végig a most mâr
szâmunkra idegen orszâgûton , dombra fel, dombrôl le. Falvakon,
kôzségeken haladtunk keresztûl, âtfagyva, dideregve ûltûnk szekereinken vagy lovagoltunk elôre, hâtra a hosszù oszlop mellett, parancsokat vittiink ide-oda, jelzârkôzâsra nôgatva itt-ott lemaradô részlegeinket. Szerencsénk volt, mert a vastag felhôzet ezen a napon megkimélt
bennûnket az angol és amerikai vadâszgépek tâmadâsaitôl.
Mâr ùjbôl alkonyodott, amikor oszlopunk âtvonult Felsôôrôn. A
tôbb, mint 24 ôrâs menet, a hideg, elcsigâzott mindaimyiunkat. Az
akkori elsôtétitett vâroskâbôl nem regisztrâltunk majdnem semmit.
Egyetlen gondunk volt csak, hogy végre vége legyen ennek az âllandô
vonulâsnak, és valahol egy pajtâban vagy istâllôban, a széltôl védetten
pâr ôrâra leszâllhassunk lovainkrôl, szekereinkrôl és âlomra hajthassuk fejunket. Vôrôs, a hidegtôl és a széltôl gyulladt szemekkel mered-

tiink a lassan leszâllô sôtétségbe, mereven figyelve az elôttunk haladô
jârmû saroglyâjât és az ùt szélét, nehogy valahol letérjunk rôla és
beleforduljunk valami ùtmenti ârokba. A légoltalmi elsôtétités miatt
nem gyûjthattuk meg petrôleum viharlâmpâinkat, a szekereken, ha
hâtaslovainkon végigbotorkâltunk a menetoszlop mellett, csak itt-ott
villanthattuk fel zseblâmpâinkat, nehogy beleûtkôzziink a mellettiink
elhaladô szekerekbe, lovakba vagy gyalogosokba. Keserves, végelâthatatlannak tûnô ùt volt ez. Sotét este volt mâr, amikor az egyik ismeretlen falù szélén ôsszetalâlkoztunk a szâzad napokkal azelôtt kikilldôtt
szâllâscsinâlôival, akik kész elszâllâsolâsi jegyzékkel fogadtak ben
nûnket és rôpke ôra alatt el is volt szâllâsolva az egész târsasâg.

Szâllâsadôinktôl tudtuk meg, hogy az egykori burgenlandi, akkor
Steiermarkhoz tartozô Mâriafalvâra vetett bermûnket a sors.

Szâllâsadôink mindenhol szîvélyesen, megértôen fogadtak bennUnket, szô sem volt istâllôban, pajtâban valô lakàsrôl, inkâbb ôk
hùzôdtak ôssze és szi'vesen megosztottâk velûnk szerény hajlékaikat.
Lupkovicsék, mi és egy alfoldi foldbirtokos felesége és kisfia, ahol a
csalâdapa sùlyosan sebesûlten fekudt valamelyik dunântùli hadikôrhâzban, a Hutter pékiizem mellett fekvô, évszâzados Oreg hâzban, két
idôs, magyarui is beszélô hôlgynél, Irma és Nus! néninél kaptunk
szâllâst. A két idôs hôlgyôn kfvQl még egy tôbbgyermekes taucheni
bânyâszcsalâd iakott a hâzban, akik éppen olyan szivesen fogadtak
bennûnket, mint hâziasszonyaink, akik napkôzben kikôltôztek a

konyhâba, este pedig visszahùzôdtak hâlôszobâjukba és âtengedték
szâmunkra Iakâsuk még egyetlen fûthetô szobâjât, az ebédlôjUket, mert
a harmadik szoba télen nem volt fûthetô. Szobânk nem volt nagy, fôieg
10 személy részére. Igy a Lupkovics és a Weber nagymama éjjeli
szâllâsa egy-egy széjjelnyithatô tâbori âgy volt, mi a tôbbi 8 személy

pedig fôldre rakott szalmazsâkokon, matracokon aludtunk. Éjjel a kôzlekedés lehetetlen volt a szobânkban. Reggel az ôsszes hâlôholmikat
ôsszeraktuk és betettUk a harmadik, fûtetlen szobâba. Mindez azonban

nem szâmitott, a fô az volt, hogy jô emberek voltak kôrUlôttunk, tetô
volt a fejûnk fôlôtt és volt meleg szobânk.
Megérkezésûnket kôvetô nap, vasâmap, december 17-e volt. A

falu Iakossâgânak nagy meglepetésére, az évszâzados, sok magyar
emléket rejtô gôtikus templomban tartott 10 ôrai szenmisén nem csak a

csalâdok vettek részt, hanem tisztjeink vezetésével az egész szâzad.
Ilyent az elmùlt hat évben nem lâttak. Ezzel végleg megnyertuk a falu
szimpâtiâjât.

A kôvetkezô napokban teljesen berendezkedtûnk. A kôzôs konyhânk, ahol naponta vâltakozva asszonyaink fôztek, a Hutter pékUzemtôl nem messze fekvô vendéglôben volt elhelyezve. A szâzadiroda,
valamint az étkezde a tisztek, altisztek és a csalâdok szâmâra a ma is

létezô elemi iskola két nagy tantermében kapott elhelyezést, a mâriafalvai gyerekek nagy ôrômére, mert igy nâluk a karâcsonyi szunet egy
teljes hônapig tartott. Gazdasâgi irodânk a plébâniân helyezkedett el. A
szâzad csalâd nélkûli tagjai a templom felett, a mai bânyâszhâzak-kal
szemben levô vendéglô sôntésében kaptak szâllâst. Ennek szom-

szédsâgâban levô paraszthâzakban Utôtte fel tanyâjât a szâzad szabô-,
cipész- és asztalosmûhelye. Két napon belul mindenhol folyt a munka,
akârcsak otthon, a kaszâmyâban. A parancsnoksâg épûlete elôtt, inkâbb
azért, hogy kifelé jelezziik, hol van a szâzadiroda, éjjel, nappai

fegyveres ôrség silbakolt. Pâr nap leforgâsa alatt katonâink, csalâdjaink mâr teljesen hozzâtartoztak a falu képéhez, mintha mindig ott
laktunk volna. Asszonyaink hamar ôsszebarâtkoztak a falu kereskedôivel és tôiUk vâsâroltâk —persze élelmiszerjegyek nélkill —a
reggelik pôtiâsâra a margarint, lekvârt, mûmézet, nameg a hazai
nôvényekbôl készi'tett Planta teât.

Habâr mindennap megérkezhetett a parancs a tovâbbvonulâsra,
ezt egyszerûen nem vettiik tudomâsul és visszanyertiik természetes
kapcsolatunkat az olyan ûnnepek irânt is, mint a kûszôbôn âllô
karâcsony és ùjév. Bâr élelmiszeren kiviil sok holmit nem hoztunk
magunkkal otthonrôl és az egyszeru, természetes fâbôl késziilt,
festetlen ceruzân, — ami ma megint nagy divat —, noteszeken,
flizeteken, mûanyagbôl késziilt olcsô levéltârcâkon klvUl sok mâst az
ûzletekben sem tudtunk vâsârolni, mindenki elkezdett gondolkozm,

kinek —fôleg a kisebb gyermekeknek —mivel szerezhetnénk Orômet.
Szâzadparancsnokunk, Rakonczay szâzados, rejtélyes môdon eltûnt az
irodâbôl, belovagolt vagy valamelyik fogatunkon bekocsizott Felsôôrre
és onnan rendszerint este —sokat mondô mosollyal az arcân - tért haza.

Senki nem tudta az irodân, milyen bokros, hivatalos teendôi lehettek
ott.

Mindjobban kôzeledett a december 24, annal tôbb titkos munkâja
akadt mindannyiunknak. Az asszonyok fehnérték sajât és kôzôs készleteinket cukorbôl, mézbôl, mâkbôl, diôbôl, lisztbôl, zsirbôl stb. és elkezdtek sûtni, szaloncukrot késziteni. Hutterék délutânonként rendelkezésUnkre bocsâtottâk az egész mûhelyt az elektromos kemencékkel
egyiitt, ùgyhogy az ebéd és vacsora kôzôtti idôkben nyugodtan dolgozhattak. A kész sûteményeket, szaloncukrokat nagy ruhâskosarakban
vitték ât esténként a szâzad raktârâba. A hâzigazdâk katonâinkkal

sugdolôztak, délutânonként kettes, hârmas csoportokban eltûntek a
kOmyezô erdôkbe, csak sôtétedéskor kerilltek elô kiilônbôzô kôtegekkel a hônuk alatt. December 23-ra minden csalâd szâllâsân ott volt a

hâz pincéjében, padlâsân, szâmukra is a kulôn karâcsonyfa.
Egyik éj[jel bôvebben havazott, ami meg is maradt. Szâllâsadôinknâl elôkeriiltek a rôdlik, amelyekbôl nekiink, a szâzad és a csalâdok
fiatalabb korosztâlyainak is jutott. Ezentùl a késô délutâni ôrâkban,
amikor mâr nem volt semmi kulônôsebb teiuiivalônk, mert a szolgâlati
dolgaink ellâtâsa mellett szâllâsadôinknâl is hasznositottuk magunkat,
favâgâs és egyéb hâzi teendôk terén, vidâm rôdliversenyeket vivtunk a

falu fiatalsâgâval a templomtôl lefelé vezetô ùton. A régi, otthoni karâcsonyi hangulathoz mâr semmi sem hiânyzott.

l'gy jôtt el december 24. Vasâmap lévén, délelôtt testuletileg részt
vettiink a szentmisén, amit a falu népe mâr teljesen természetesnek
vett. Ebéd utan a parancsnoksâg hamar hazazavart mindenkit az

étkezdébôl, aboi mâskor csendes beszélgetés, egy-egy rôvid, de izgalmas kârtyacsata mellett egyiittmaradtunk még egy félôrâra, csak azutân

ment mindenki sajât bokros teendôi utân. Ezen a napon el-maradt a
terefere. Amikor az étkezde kiûriilt, Rakonczay szâzados a szâzad
titkos angyalaival nekiâllt feldiszi'teni a nagy, kôzôs karâcsony-fât,
elrendezni a fa alatt az aprô és nagyobb ajândékcsomagokat. Pont 15
ôrakor egyutt volt megint az egész kompânia, a szâzad és a csalâdok az

étkezdében kôzôs karâcsonyfagyùjtésra, Igy senki nem érezhette
kulônôsebben, hogy egyedul van, tâvol az otthontôl, szeretteitôl.

Ragyogtak a nagy, mennyezetig érô, szépen feldi'szitett karâcsonyfa
gyertyâi. A dlszeket esténként asszonyaink készltették szlnes papîrbôl.
Felcsendûltek a régi, otthoni, karâcsonyi énekek. Legtôbben ebben a
hangulatban
visszaemlékeztiink
az
egykori
otthoni
katonakarâcsonyokra, ahol ugyanolyan meghitt hangulat uralkodott,
mint most nâlunk. Ez a kb. 200 ember egy kôzôs nagy csalâdot
képezett, habâr pâr héttel azelôtt még nem is tudtak egymâsrôl. Rôvid
ima és Rakonczay szâzados szivhez szôlô rôvid beszéde utân

kiosztottâk mindenkinek a szâzad névre szôlô ajândékcsomagjait.

Mindenki kapott valami csekélységet, egy-egy bicskât, zseblâmpât,
fésût, borotvât, levéltârcât, noteszt, ceruzât, olyan aprôsâgokat,
amelyeket parancsnokunk az elmùlt héten titokzatos felsôôri ùtjai
alkalmâval be tudott szerezni. Minden személy kapott egy kûlôn
sûteményes, szaloncukros csomagot, hogy szentestére mindenkinek

legyen otthon megszokott unnepi diôs és mâkos kalâcsa. Késô délutân
oszlott széijel a târsasâg, hogy a szentestét szûkebb kôrben, részben

szâllâsadôinkkal tôltsûk el. A kôzôs nagy karâcsonyfât ùgy, ahogy volt,
âtvitték a legénységi szâllâsra.

Este 18 ôra felé hazigazdâuikkal egyutt megvolt nâlunk is a karâcsonyfagyujtâs. A szobânkban âllô szép karâcsonyfa vetekedett az
egykori otthoni karâcsonyfâinkkal, mert szâllâsadôink rendelkezésûnkre bocsâjtottâk ôsszes szép karâcsonyfadisziiket. Nem csak mi

ajândékoztuk meg egymâst és szâllâsadôinkat még otthonrôl hozott
aprôsâgokkal, de mindannyian kaptunk valami szép ajândékot hâzigazdâinktôl is. A kôzôs vacsora utân hâzigazdâink visszavonultak a

szobâjukba, mi pedig csendesen beszélgetve ûltiink a karâcsonyfa alatt.
Témânk persze a régi otthoni karâcsonyesték voltak, amikor egyiitt
tôltôttiik ezeket a jelenleg fronton levô édesapâkkal, otthon maradt
szeretteinkkel. Habâr az utolsô otthoni karécsonyt —némileg békebeli

kôriilmények kôzôtt —csak egy évvel azelôtt iinnepeltiik, de az elmùlt
12 hônapban mennyi vâltozâs âllt be az életiinkben.

Az 1943 karâcsonyân hazânktôl még majd 1000 km-re harcolô
szovjet csapatok nem csak elérték az orszâg hatârét, hanem elfoglal-tâk
mâr annak legnagyobb részét is. Hetek 6ta mi is ùtban voltunk Nyugat

felé, sôt egy hét ôta mâr idegen fôldôn tartôzkodtunk, habâr 25 éve
még ez a teriilet orszâgunk szerves része volt.

Édesapânk ûjbôl harctéren kilzdôtt, mint mâr két évvel azelôtt is,
hetek ôta nem kaptunk hirt rôla. Csak késôbb tudtuk meg, hogy
december 17 ôta Székesfehérvâr védelmi erôinek volt a parancsnoka és
pâr ôrâval elôtte szoritottâk ki a tùlerôben levô szovjet csapatok egy-

ségeivel a vârosbôl. Lupkovicséknâl, akik egy éwel korâbban még
édesapjukkal ûnnepelték a karâcsonyt Békéscsabân, most az édesapjuk

mâr két hônapja ott nyugodott a munkâcsi katonatemetôben. Harmadik
lakôtârsunk, Szilâgyiék édesapja sûlyosan sebesûlten fekiidt valamelyik hadikôrhâzban. Hetek ôta azt sem tudtâk, él-e vagy hal-e.

Amint igy csendesen beszélgetve, a mùltra emlékeztûnk, mert a
jelen kevésbé volt vigasztalô, a jôvô pedig semmi jôval nem kecsegtetett, vârtuk az idôt az éjféli miséig, amit szintén kôzôsen iinnepeltiink a falu népével. Egyszer csak lâbak dobogâsât, torokkôszôrûlést
hallottunk a folyosôn, szobânk ajtaja elôtt, majd érdes férfï torkokbôl
felcsendûlt az ének: ,A kis Jézus megszûletett, ôrvendjûnk..." Amikor
kinyitottuk az ajtôt, lâttuk, ott szorong a szûk folyosôn a fél szâzad és
zengik teli torokkal a karâcsonyi énekeket. Majd pedig tisztelettudôan
mindannyiunknak kegyelemteljes, boldog magyar karâcsonyt kivântak.
Behivtuk ôket, elôkerlllt holmijaink kôzill a pâlinkâs demizson,
jutott készletunkbôl pâr tiszta pohâr és bôgre is, ami kôrbejârt a legények kôzôtt. Akkor tudtuk meg, a fiûk mâr délutân elhatâroztâk, hogy
azokhoz a csalâdokhoz, akik a szentestét egyedûl ûnneplik — mert
édesapjuk a fronton van —, elmennek karâcsonyt kôszônteni. Rôvid
beszélgetés utân szépen elkôszôntek, mivel az éjféli szentmise elôtt
még pâr csalâdot meg kellett lâtogamiuk.

Éjfélkor az egész alakulat a fenyôfâkkal feldiszitett templomban
talâlkozott a betlehemi jâszol elôtt. A falu lakossâgâval egyûtt zsufo-

lâsig megtôltôttuk a templomot. Szentmise kôzben annyira el voltunk
foglalva gondolatainkkai, hogy eiôszôr fel sem tûnt egyikQnknek sem,
hogy az orgonân vâltakozva csendûlnek fel a magyar és a német
karâcsonyi énekek, és a falu idôsebb korosztâiyai veliink egyUtt énekiik
a magyar énekeket. A legnagyobb meglepetés azonban a szentmise
végén ért beimûnket.

Amikor az idôs piébânos az utolsô âldâs utân lejôtt a majolika fôoltâr lépcsôin és megâllt az oitâr eiôtt, felcsendUlt az orgonân - eiôszôr
csak csendesen - a magyar Himnusz elôjâtéka. Erre nem csak a szâzad

meredt vigyâzzba - mintha viliâmUtés érte voina ôket -, de lassan
felâllt a padokban a falu lakossâga is, mintha érezték volna, mirô! van
szô. Amit akkor még nem tudtunk, igen, érezték, habâr 25 évvel azelôtt

hallottâk utoljâra, - felismerték a magyar Himnuszt. Mikor teljes erôvel
feldUbôrgôtt az orgonân az „Isten, âldd meg a magyart..." eiôszôr csak

a 200 magyar énekelt. Ha valaki jôl megfi-gyelt bennùnket, lâthatta,
hogy az ének kôzben meg-megvonaglottak a napbamitott, kemény
katonaarcok, sokak szeme gyanùsan csillogott, mintha kônnyes lett
volna. A padsorokban itt-ott elcsuklott egy-egy hang, végûl azt vettûk

észre, hogy a falu idôsebb korosztâiyai zokogâs-tôl elcsukiô hangon
velunk egyutt énekelték: ,3alsors, akit régen tép, hozz reâ vig
esztendôt, megbûnhôdte mâr e nép a multat s jôvendôt"! Kôzben mély
bùgâssal hùztak el a falu felet valamerre Nyugat felé az amerikai

légierôk éjjeli bombâzôi, pâr szâz kilométerre tôlQnk pedig, ebben az
ôrâban bezârult Budapest kôrui a szovjet hadsereg ostrom-gyûruje.
Majd hùsz évvel késôbb tudtam meg TarcsafUrdôn mâriafalvai
munkatârsaimtol - akik részt vettek ezen a szâmukra is emlékezetes

éjféli misén -, hogy az orgona mellett akkor a késôbbi fôjegyzô édesanyja ult, aki még ismerte a magyar karâcsonyi énekeket és a magyar
Himnuszt. Nekunk, hontalan magyaroknak akart ezekkel kedveskedni
hontalansâgunk elsô karâcsonyân.

Pont egy hônappal Kôrmendrôl valô elindulâsunk utân, januâr 15én, megérkezett szâmunka a tovâbbvonulâsi parancs. Januâr 17-én

berakodtunk a felsôlôvôi pâlyaudvaron és este 19 ôrakor megindult
velûnk a hosszù katonavonat ismeretlen célok felé, valamerre
Njoigatra.

A kôvetkezô években a steier és tiroli hegyek tôvében a

karâcsonyfa

alatt

sokszor

gondoltam

mâriafalvai

meghatô

karâcsonyunkra, kedves szâllâsadôinkra és a falu lakôira, akik egykor
annyi megértést tanùsi'tottak velûnk szemben.
Pont 15 évvel késôbb, 1959 karâcsonestjén érkeztem elôszOr haza
Burgenlandba, Felsôôrre - idôkôzben ide âtkôitôzôtt szuieimhez.
Az elmùlt 35 évben otthonra talâltam ebben a tartcmânyban. Itt

nôsUltem, hârom gyermekUnk itt nôtt fel, menytlnk és vônk szintén
burgenlandiak. A felsôôri temetôben nyugszik édesapâm, nagyanyâm,
hugom, apôsom és anyôsom. Az elmùlt évtizedekben itt futottam be
magasan ivelô karriert, igy sok elszakithatatlan szâl kôt engem és
csalâdomat ehhez a foldhôz.

Az elmùlt 35 évben gyakran jârtam Mâriafalvân, lakôi kôzul ma
mâr senki sem tudja, hogy jârtam ott egyszer. Ha végighaladok a falun,
minden lépésemet emlékek kisérik.

Tôrténetem szereplôi kôzill legfeljebb az 50 év elôtti gyerekek
élnek, ma ôk is idôs emberek, az akkori idôs korosztâlyok mâr évek ôta

kint pihennek a falu temetôjében, a fiatalok pedig mâr nem tudjâk,
hogy sziileik, nagysziileik 1944 karâcsonyân milyen szép ûimepeket
szereztek nekUnk hontalansâgunk elsô âllomâsân. Ma, 50 év mùltâval
szeretettel gondolok vissza akkori hâzigazdâinkra és ezzel a tôrténet-tel
szeretnék emléket âllitani nekik.

Saàry Éva (Svâjc):
A KEPVISELO

Elsô férjem, Dedinszky Jânos kutatô geolôgus hétrôl-héte szakmai
elôadâsokat tartott a MASZOLAJ (Magyar Szovjet Olaj) nagylengyeli
ùzemét „patronâlô" kommunista pârtfiinkcionâriusoknak. Jôl ismerték,
s mikor a kormânyzat 1953-ban „pârtonkivuli képviselôket" ôhajtott
porhintés gyanânt a Parlamentbe jelôlni, râ gondoltak.

A megyei titkâr egy délutân fontoskodô arccal jelent meg lakâsunkon:

- Négyszemkôzt akarok a féijével beszélni!
Bevonultak pusmogni a szomszéd szobâba.

Hosszù, kinos vârakozâs utân, végre kinyilt az ajtô. Jânos homlo-

kân bizonytalansâg, félelem felhôje, a pârtembemek viszont a siker
diadala az arcân...

—Mi tôrtént? - furkésztem a tekintetét, de csak a vendég tâvozâsâval deriilt fény a titokra.

—Meg akamak vâlasztani képviselônek - mondta bevezetés nélkiil
a féijem, s aztan szépen, soijâban elbeszélte, hogyan utasitottâk vissza
minden ôvatos szabadkozâsât.
—Sok a munkâm.

—Ez ne okozzon gondot. Ha kell, helyettesitéssel is biztositjuk az
on szâmâra a sziikséges szabadidôt.

—Ideolôgiailag fejletlennek tartom magam, nem lehetek méltô a
dolgozô nép bizalmâra.

—Mint képviselônek, bôven lesz alkalma a kônyvek tanulmânyozâsâra és megértésére.
Végûl:

— Osztâlyidegen vagyok. Dzsentri csalâdbôl szârmazom. Rokonaim kôzt akad pap, apâca is.

—Legalâbb akkor ismeri a burzsoâzia és a klerikâlis reakciô sôtét
iizelmeit! —csattant a vâlasz.

A jelôlés elfogadâsârôl szôlô nyilatkozatot a megyei pârtbizottsâgon kellett alâfmi. Az ûnnepélyes aktus megtôrténte utân

azonban még egy gépelt papirlapot toltak udvarias mosollyal féijem
orra alâ: „Képviselôi mandâtumomrôl ezennel lemondok". (Dâtum
nélkul)

Csodâikozôtekintetére meglepô ôszinteséggelJôtt a magyarâzat:
— Nézze Dedinszky elvtârs! Mit kerteljûnk? Megmondom
magânak az igazat. Ez utobi nyilatkozatra azért van szukségùnk, hogy
abban az esetben, ha az on szâmâra engedélyezett hatâskôrt tùllépné,
megfelelô dâtumozâssai haiadéktaianul postâzhassuk a lemondâsât.
Ebben az esetben, mivel a képviselôk mentelmi Joga tôbbé nem védi,
éppùgy feleiôsségre vonhatô, letartôztathatô, mint bârki mâs. Remélem
azonban, erre nem keriil sor. Maga okos ember, ért engem... Mégis, a
biztonsâg kedvéért...

—És ha megtagadom az alâirâst?
— Nem tesz semmit. Akkor alâfijuk mi. Vannak erre a célra
szakértôink. Kl merészelne benniinket hamisftâssal vâdolni?

Aztân megkezdôdott a „parlamenti élet". Negyedévenként 3-4
napot Pesten kellett a féijemnek tôltenie, engedelmesen és némân
bôlogatva Râkosi atyânk javaslataira, a „Testvéri Szovjetuniôt" és
„drâga orosz barâtainkat" dicsôi'tô szôlamokra. De persze a pârton
kivuli képviselôk (tetszetôs megjelenésû falusi parasztasszonyok, nagybajszù gazdâk, reverendâs, félénk papocskâk) idônként beszéltek is.
Csodâlatos môdon mind-mind egyôntetûen - ôriâsi lelkesedéssel.
Illetve - helyesbitenem kell - nem beszéltek, hanem olvastak. A

hozzâszôlâst ugyanis szép, gépelt fonnâban mindenki megtalâlta ûlés
elôtt az asztaiân. A szôvegtôl nem lehetett egy szôval sem eltémi.

Egyszer fordult csak elô, hogy valaki tôbbet mondott a kelleténél...Indulatos szavaira mindnkiben meghûlt a vér, s olyan kicsire

hùzta ôssze magât, amilyenre csak tudta. Ilyen merészséget még
hallgatni sem volt ajânlatos akkoriban. Sokan ismerték az egyszeri rab
histôriâjât, akit tôbbekkel egyiitt fogtak fulôn egy falusi kocsmâban.
Mlg târsai „fasiszta" nôtâkat énekeltek, ô einehezult fejjel aludt az
asztalon. Hiâba hozta fel azonban védelmére ezt a tényt, letorkolték:

- Ha ébren van, bizonyosan maga is ugyanazokat a dalokat fujta
volna! - fôrmedtek râ és elitélték.

A rendbontôt nem is lâttâk tôbbé a Parlamentben. Helye a kôvet-

kezô alkalommal Ures volt, s intô példâul sokâig betôltetlenUl is
maradt.

Féijem, aki bôlogatni még csak-csak, de lelkesedni mâr nem volt
hajiandô, minden Ulés elôtt ôvatosan, elôre bekukkantott a terembe.
Csak akkor ment be, ha semmiféle papirlap nem fehérlett az asztaiân.
Ellenkezô esetben odébbâllt, beteget jelentett.

A târgyalâsok szUneteiben a képviselôk a Parlament folyosôin
sétélgatva szoktâk megvitami nézeteiket. Râkosi orszâghâzâban ez is
mâsképpen alakult. Az ablakmélyedésekben veszteglô civilruhâs
âvôsok szemét és fulét nem kerûlte el semmi. Amint észrevették, hogy

a képviselôk kôzôtt mâsrôl is esik szô, mint az idôjârâsrôl, azonnal
kôzbeléptek.
Igy ilyen kôriilmények kôzôtt zajlott a „politikai élet" Magyarorszâgon 1953-54-ben. Léteztek „pârtonkivuli képviselôk", de ellenjavaslatra sohasem kerult sor. Az orszâg akkori vezetôi ugyanis szem
elôtt tartottâk a kôzmondâst, miszerint az a kfvânatos, hogy a „kecske
is jôllakjék, és a kâposzta is megmaradjon"!

Peres-Trojkai Glasznosz Istôk (Spanyolorszâg):
A TÔRTÈNELEMHAMISiTÔ
Tôrténelmet hamisitani
mi is tudunk.
Mao-tze-Yen.

Az elôzmények

Elôttem van egy nagyon érdekes kis kônyv. Cime: „Art Muséum
of Georgia, Tbilisi", szerzôje Tamas Sanikidze, kiadôja: Aurora Art
Publisher, Leningrad, 1985. A kônyv 175 oldalon ismerteti a grùzok
népmûvészetét és a képzômûvészetét ôsidôktôl napjainkig. Engem a
régi népmûvészeti elemek érdekelnek, szôttesek, ôtvôsmunkâk,
ékszerek, diszitések. Keresem a kôzôs gniz-magyar népmûvészeti
elemeket, amelyek egyrészt kaukâzusi, mâsrészt méd-indiai eredetûek.

Mâr elôzôleg feltunt a szerzônek, grùzbôl forditott irodalom

olvasâsa utân, bizonyos szellemi hasonlatossâg a grùz és magyar nyelv
kôzôtt. Pl. a marha szô mindkét nyelvben egyrészt hâziâllatot, mâsrészt
gazdagsâgot jelent. Mindkét nyelvben ôsszefïiggés van a szél és
szellem, valamint lélek és lélegzet kifejezések kôzôtt, a nap és ho(ld),
lehet égeitest és idômérték. A nagy grùz hôskôltemény cime: „A
pârducbôr-kacagânyos lovag", amely honfoglalâskori mondâk emlékét
idézi. Mindkét nyelvben a személynevek kicsinyitése a ko
kicsinyitôképzôvel tôrténik: Pâl-Palkô, Jânos-Jankô, Anna, Anikô,
mâsrészt Zurban-Zuriko, Ilarion-Ildiko), akârcsak a baszk nyelvben.
Tudjuk, hogy a Grùz és a Baszk Tudomânyos Akadémiâknak van
egy bizottsâga, amely egyszer Tbilissiben, egyszer Viktoriâban, a
Baszkfôldôn gyûlésezik és kutatja két nyelv, a két nép esetleges
rokonsâgât, kôzôs eredetét. Nem, mint a Magyar Tudomânyos
Akadémia, amely a bécsi Kamarilla nyomâsâra a mùlt szâzad végén
kijelentette, hogy a baszk és a magyar nyelv kôzôtt nincs semmiféle
rokonsâg, noha a szôkincs egy része kôzôs és a nyelvtan kétharmad
része azonos, és mindez egy olyan akadémikus jelentése alapjân (itt
nem volt bizottsâg, egy személy hatârozott), aki nem tudott baszkul,
nem ismerte sem a spanyol, sem a francia nyelvet, bâr mindkettô
néikulôzhetetlen a baszk tanulmânyozâsâhoz, valamint mit sem ismert

a latin nyelvtanbôl, és betetézésûl - nem tudott magyarul -, legalâbb is
nem akadémiai nfvôn. De most ezzel ne foglalkozzunk. Hogy Lenint

idézzem: „Nem lehet bajonettel a tudomânyt senkire sem
kényszeriteni". Azt sajnos, nem mondta Lenin, hogy a tudomânyt —

illetve a szabadsâgot, mert ô errôl beszélt —bajonettel meg lehet
gyilkolni.

Miutân élveztem a szînes tâblâkon kôzôlt reprodukciôkat, elolvastam a kilenc oldalas elôszôt is. Mindjârt az elsô oldal negyedik

bekezdésében azt l'rja a mûkritikus-ismertetô: „It was only after joining
Russia in 1801, that it found relative peace and began to gain access to

Russian and European culture." („Csak amikor csatlakozott
Oroszorszâghoz (Grùzia), és relativ békére talâlt, kôzelfthette meg az
orosz és az eurôpai kultùrât".)

Mint tôrténész, meghôkkentem a ,jelativ béke" kifejezésen —mi a
kulônbség a relativ béke és a relativ hâborù kôzôtt, ha ugyan van

killônbség? -, de fôképpen arra voltam kivâncsi, hogyan csatlakozott
Grùzia Oroszorszâghoz?

Az elôzmények kôvetkezményei

Felkerestem nagyrabecsûlt kollégâm, Pjotr Hùligânovitch Kayân
elvtârsat, a tôrténelemtudomâny doktorât és akadémiai kandidâtust,

hogy vilâgositson fel errôl az orosz-grùz tôrténelmi eseményrôl. Tudôs
kollégâm és lekôtelezettem, kérésemnek eleget tett és idézôjelben
kôzlôm - minden tôrténelmi felelôsség elhârltâsâval - azorszâgos hirû
tudôs elôadâsât.

"1800 kôriil, a XIX. szâzad kuszôbén, a fîiggetlen, de egymâssal
âllandôan torzsalkodô gruz nép eUiatârozta, hogy ùj életmôdot, ùj

utakat keres. Megùnta elsôsorban anyanyelve hasznâlatât, amelyrôl
kevesen tudjâk, hogy a vilâg egyik leggazdagabb, legkôltôibb nyelve.
Bârmilyen nyelven éneklô kôltôk boldogok, ha verssoraik utolsô
szôtagja ripiel. A grùz kôlteményekben a rim a verssor utolsô hârom
szôtagja.

,AIinek ilyen gazdag nyelv nekiink - mondtâk a grùzok-, jo
nekiink a mâssalhangzôkkal gazdag szlâv nyelv is. Krcs, prcs, trcs - ez

cseng jôl a grùz ftilnek". ElegQk lett a Kaukâzus hôfedte bérceibôl, a
lapos tundrâk utân sôhajtoztak. Undorral nézték szôlôs dombjaikat,
gyumôlcs és olajfâkkal ûltetett vôlgyeiket. - ,Jvliért igyuk mi a vilâg
legjobb borât"? - igy a grùzok - „mikor ihatjuk a fagyott krumplibôl
fôtt vodkât"! Mâr csak azért is utâltâk jô borukat, mert azt a bolond

zsidô, Noé, ùltette az Ararât hegyére, amikor âllatait szabadon
eresztette az ôzônviz utân.

Nem volt tôbbé înyûkre a sûtôtt, szâritott vagy fokhagymâval abâit
hùsaik vélasztéka, még a gyenge bârânypecsenyét is megvetették,
inkâbb a borcs-nak nevezett kâposztâs moslékra csorgott nyâluk. A

gyenge szôke dohâny helyett kukoricaszakâllt akartak pipâjukba. Még
a szabadsâg is unalmas, jobb a bojârok jobbâgyâvâ lenni. Egyszôval, jô
dolguktôl megbolondultak.
Ezért menesztettek egy nagy kôvetséget Nockba vârosâba a
cârhoz, engedje meg nekik, hogy a grùz nép csatlakozhasson az orosz

birodalomhoz. A car abban az idôben a rossz emiékû Vérespofâjù Péter
volt. Talân azért kapta a „vérespofâjû" jelzôt, mert éive megnyùzatta
hônszeretett édesapjât, a „novgorodi hiéna" becenéven ismert Sândor

cârt. Minthogy minden jôtett magâban hordja jutalmât, Vérespofâjù
Péter cârt ledkedvesebb fia, a késôbb Féiôruit Pâl câr, az iilemhely
alatti kamarâban ôsszegyûjtôtt kotyvalékba fojtotta. Itt Jegyzem meg,
hogy nem kell Félôriilt Pâl cârt a tôbbi, egész ôrult Pâl cârokkal

ôsszetéveszteni. Visszatérve vérespofâjùra, azért hivjâk egyszeruen
rossz emlékûnek, mert az orosz tôrténelemben nem volt Jô emiékû câr,
noha lehetséges, hogy a tôrténeiem elôtti idôkben volt ilyen is.
Vérespofâjù Péter azzal az ûrugyel utasitotta el a grùzok kérését,

hogy ô jobban szeret szabad, fùggetlen szomszédokat, mint leigâzott
gyarmatokat. Nem mint a tôbbi eurôpai nagyhatalom. Az orosz câmak
és kormânyânak nincs, nem is volt, de nem is lesz, gyarmatositô
politikâja.

Elégedetlenûl tért vissza a grùz kôvetség hazâjâba. Ôsszehivtâk az

orszâg aprajât-nagyjât, hogy a kudarcos kôvetségjârâs sérelmeit a nép
elé târjâk. A népgyûlés pedig fegyveres orvossâgot keres a sérelmekért.
Mintegy harmincezer fôbôl âllô rablôhadsereget âllitott fel a
nyolcszâzezer lelket szâmlâlô grùz nép, hogy orvul megtâmadja a
hetvenmilliôs

lakossâgù,

alig

kétmilliô

katonât

szâmitô

orosz

birodalmat. Nyillal, ijjal, lândzsâval és korbâccsal nyakig felszerelt
rablôbandâjuk megtâmadta a szent orosz hatârokat, az âgyùval,
puskâval felszerelt hadsereg ellen nyilvânvalôan elônyben voltak. Ez
utôbbi hôsiesen védekezett a tùlerô ellen, a grùz betyârok azonban
visszaszoritottâk a diadalmas, gyôzhetetlen hazafïas orosz hadsereget.

Nockba falai alatt voltak a rettenetes grùzok, amikor a nagy nevû
Kutozoff tâbomagy elfogadtatta Vérespofâjù câijâval haditervét.

Visszavonulni Irkuckig, felégetni egész Oroszorszâgot és valahol az Ob
és a Jenisszei kôzôtt megsemmisiteni a grûzokat. A car elfogadta a
tervet. De ember tervez, Isten végez!

Nyâr vége volt, szUreti idô. A grùzok eszébe jutott, fontosabb
szûreteini, bort préselni, mint jobbâgysâgért kiizdeni. Az egész vad
rablôbanda visszavonult Mockba falai alôl, visszatértek kaukazusi

dombjaikhoz a hegy ievéèrt. Fellélegzett Vérespcfâjù Péter car,
fellélegzett Kutozoff tâbomagy.

Mindez nem siettette a hâborù nyerését. Egy mâsik - noha kisebb

mértékû - veszély jelentkezett a birodalom nyugati hatârân, a francia
hadsereget vezérlô Bonaparte Napoléon személyében. Igy a kétségbe
esett carelfogadta kancellâija, Pobjedonov Cevnek tanâcsât, behôdolt a
grûz kôveteléseknek, és megengedte nekik - mint az olvashatô a fent
emli'tett Tbilissi-i Mùzeum ismertetô kônyvében -, hogy 1801-ben
csatlakozhassanak Oroszorszâghoz. A nagy ko, amely ez alkalommal a
grùzok szi'vérôl leesett, szintén a Tbilissi-i Mùzeumban talâlhatô.

Ennek az volt a kôvetkezménye, hogy a diadalmas, hôsies stb.

orosz hadsereg ùgy megrakta Bonapartét seregével, hogy az tôbbé soha
sem szedte magât ôssze. Ez a korzikai kalandor az Atlanti-ôceân egyik
kis szigetén fejezte be életét, mint a grùzok tâvoli âldozata.
Kôvetkezmények

"A grùzok észrevették" - folytatta értekezését tudôs kollégâm hogy egy hâborùban nyert rabszolgasorsnak nins az az édes ize, mint

az igazi, intézményes rabszolgasorsnak. A bojârok csak a fôld
hâromnegyed részét vették el tôliik, nem a kilenc tizedét, ahogy azt a
grùzok szerették volna. A katonaszolgâlat csak 20 év volt, mig a

grùzok 30, de legalâbb 25 éves szolgâlatot kôveteltek. Nem akarom

felsorolni a grûzokat ért sérelmeket, mint pl. a kozâkok csak immelâmmal erôszakoltâk meg a lânyokat, asszonyokat -, mert valôban
voltak olyan kôveteléseik, amelyeket az orosz testvérek teljes
egészében teljesi'tettek: kôolajuk utolsô cseppjét is elviték. Tehât nem
volt minden negativ.

Ezzel magyarâzhatô, hogy az elégedetlen grùzok bosszùért
kiâltottak; ,Jd[i mazochistâk vagyunk, de nem szenvedûnk eleget", volt
a bosszùért kiâltôk jelszava. Valôban rettenetes bosszùt âlltak.

E szâzad elején egy idôbombât helyeztek el a birodalom szivében.
Ez az idôbomba egy szeminâriumbôl kicsapott, rôkalelkû kispap volt.

aki mint tisztességes, szorgalmas postakocsi rablô kereste meg
verejtékes mindennapi kenyerét. Nevére nem emlékszem, csak azt
tudom, hogy keresztneve „J"-vel kezdôdik, mint Jânos vagy Jakab. A
késôbbiek foiytân az idôbomba magâhoz ragadta a hatalmat és a
birodalom

kormânykerekével

kezében,

nekikezdett

bosszùâllô

hadjâratânak. Eiôszôr felakasztatta barétait, akik ôt hatalomhoz
segi'tették, majd kiirtotta a diadalmas stb. hadsereg tâbomoki karàt.

Miutân meggyôzôdôtt, hogy verhetetlen stb. hadserege egy pitykét sem
ér, hâborùba vitte népét és nagyon ùgyesen, egy Gitler nevû német
cinkosâval sikerûlt 30 milliô oroszt a mâsvilâgra kuldeni rettenetes

szenvedések mellett. Megtanitotta az orosz népet arra, hogy mi az igazi
szenvedés, ahogy azt a grùzok szeretik.

Kispapunk nem volt eiégedett: bôrtônbe, ôrtiltek hâzâba csukatta
az irôkat, poétâkat, mûvészeket, megsemmisftette a birodalom szellemi
életét. Ezzel pârhuzamosan tônkre tette a mezôgazdasâgot, elszabotâlta az ipart, pozdoijâvâ zùzta a kereskedelmet. Olyan gazdasâgi
kâoszt teremtett, hogy abbôl Oroszorszâg 200 évig sem lâbol ki. Szép
teljesi'tmény egy grùz kispaptôl. Ez a vilâgrekord a Guiness-ié\e
rekordkônyvben is elôkelô helyen szerepel.
Ez volt a grùzok bosszùja.

Most, 1987-ben, megint lângol a grùz-orosz barâtsâg. Mindkét nép
elfelejtette vélt sérelmit. Az oroszok mâig is azon vitâznak, hogy a
kispap vajon a legnagyobb orosz nemzeti hôs vagy a vilâgtôrténelem
legaljasabb gazembere. A grùz vârosok fôterén âll a kispap nagy
bajuszos szobra, minden grùz lakàsban az ikon mellett a sanda kispap
képe lôg.

Befejezésûl megemlitem, hogy tavaly ûnnepelték a grùz-orosz
csatlakozâs 175. évfordulôjâtés az évig tartô ûnnepségek csùcspontja a
hatalmas tômeggyûlés volt, amelyet egy nagy telefonfiilkében tartottak
a fôvâros szivében. A ftilke tômve volt az oroszbarât grùzokkai, és ha a

grùzok azelôtt nagy szémot akartak kifejezni, azt mondtâk: „Szâmos,
mint az éj csillaga", ma azt mondjâk: „Szâmos, mint az oroszbarât
grùz".

Igy ért véget barâtom és kollégâm —Pjotr Hùlanovitch Kayân, a
tôrténelemtudomânyok doktora, az Akadémia kandidâtusa -

kezése. Minden felelôsség az ôvé. Én mosom kezemet.

érte-

Emlékezzûnk!

Kemenes Ernô (^Philadelphia/-

EMLÉKEZÉS

VITÉZ SZARKA J. LAJOS SZKV. ÔRNAGYRA
Agyermekévek kis iivegharangja, ha meghasad
A résen àt az élet fénye tôr be
S mi nem maradhatunk a drâga kôrbe ,

Holifjak voltunk, vigak és boldogok...
(Ismeretlen koltôtôl)

Fûlledt, meleg, paras nap volt 1997. jùnius 20-ân, amikor
Amerikâban élô csalâdtagjaid és széles barâti kôrôd kis csoportja
elldsért utolsô fôldi ùtadra.

Temetésed egyszerû volt, nem ùgy, mint eseményekben gazdag
fbldi pâlyafutâsod. A csalâd akarta igy, hiszen Ema is sùlyos beteg. A
Felvidéken lâttad meg a napvilâgot 89 esztendôvel ezelôtt, 1907.
december 28-ân. Azok kôzé a kevesek kôzé tartoztâl, akik még

gyermekkorukban megcsodâlhattâk az „Ezeréves Nagymagyarorszâg"
Tâtra csùcsait, a Jâvor, Lomnici csùcsokat, a téli idôk gyémântorszâgât, ahogy kôltôink és Irôink nevezték a Kârpâtok bérceit.
A trianoni orszâgvesztés utân a Dunântulra keriiltél s a papai

reformâtus kollégiumban érettségiztél 1926-ban. A katonai pâlyât
vâlasztottad s a Ludovikân szîvtad magadba a pontossâg, a szerve-

zôkészség, a munkabirâs erényeit s a lângolô hazaszeretetet.
Mint lovastuzér hadnagy, nemcsak a katonasâgnâl, hanem a

sportban is megâlltad a helyedet. Nemzetkôzi versenyeken s 1936-ban
Berlinben az Olympiân, mint a magyar ugrô lovascsapat tagja,

ôregbitetted a magyarsâg himevét. A Felvidék, Kârpâtalja, és Erdély
egyes magyarlakta részeinek visszacsatolâsa kényszerftô kôrillmény
volt az akkori magyar kormânyra s egy hadsereggel részt kellett
vennunk a szovjet elleni harcokban. Igy kerultél a harctérre, mint fiatal

tiszt, majd 1943-ban a nagy ôsszeomlâs utân halogatô harcokkal,
helyenként ellentâmadâsokkal vonultatok vissza s mentettétek meg a

magyar honvédek ezreit. Sokszor meséltél a szibériai hidegrôl, a Don
melletti harcokrôl s a visszavonulâsrôl, Szolgâlatodért Lovag- és
Vaskeresztet és vitézségi érmet szereztél s mint fiatal segédtiszt

hadseregparancsnok mellett szolgâltâl. 1945 tavaszân Bajororszâgba
keriiltél, ott ismerted meg Emât, akit feleségûl vettél. Emât
megtam'tottad a mi édes anyanyelviinkre s egyiitt keriiltetek Amerikâba
az 1950-es évek elején.

Itt ismerted meg az emigraciô keserveit, a hontalansâgot, gyâri
munkât vâllaltâl, majd ugyanarrôl a munkahelyrôl mentél nyugdfjba 65
éves korodban. A gyâri munka mellett kôtelességednek érezted, hogy
magyarsâgodért munkâlkodj az emigrâciôban. Eiôszôr az Amerikai
Magyar Szôvetség philadelphiai osztâlyânak âtszervezésén dolgoztâl,
hiszen az akkori vezetôréteg mâs 70 felé jârt. Én 1958-ban kerilltem
ide Buffalôbôl s azutân egyiitt jârtunk az igazgatôsâgi ûlésekre
Washingtonba, Pittsburghbe, New Yorkba, Clevelandbe vagy itt
Philadelphiâban. A te érdemed volt a philai Gala Bâlok megszervezése.
A Sheraton Hotelben 20 éven ât 400-600 elegâns magyar s a kiilfbldi
diplomatak sokasâga, kitûntetésekkel gazdagon ékesitve tâncolt grôf
Rêvai zenekaranak muzsikâjâra. Az egyhâzi élet terén is kivetted

részedet, ôcséddel, néhai dr. Szarka Gézàval ôsszetartottad a maroknyi
reformâtus kôzôsséget s ôcséd halâla utân te maradtâl a lelke a

gyulekezetnek. Hétrôl-hétre az utolsô leheletedig érces katonahangodon vezetteda zsoltârokat, szâllt a fohâsz az Ùr felé.

Életre hivtad, megalapitottad a Magyar Harcosok Bajtàrsi
Kôzôsségének philai csoportjât is. A Hôsôk Napjân évtizedekig hivtad
a magyarsâgot, meglâtogattuk a Koreâban, Vietnâmban elesett magyar
hôsôk sirjait, majd késôbb, amikor mâr volt Magyar Othon és Magyar
Tanya, s a te kezdeményezésedre hôsôk emlékkôve, ott énekeltuk a
magyar Himnuszt s emlékeztiink ezerszâzéves magyar mûltunk
hôseire.

A philadelphiai Magyar Otthon megalapitâsâban oroszlân szerepet
vâllaltâl. Az elsô naptôl, életed utolsô napjâig tisztségviselô voltâl.
Eiôszôr mint titkâr, majd igazgatô, azutân 8 évig elnôke, majd ismét
igazgatôja. Kôszônjûk azt az értékes munkât, azt a sok-sok
rendezvényt, meghivôt, amelyekkel egyûtt tartottad az Otthon
tisztségviselôit, tagjaités barâti kôrét.
Temetéseden nem lehettem jelen, kôrhâzban voltam, de lélekben
azôta is gyâszolunk. Gyâszolnak szeretô feleséged Erna, leânya és
csalâdja Ingrid, néhai ôcséd fia, i^û Szarka Géza és csalâdja, Tamàs
fiad Magyarorszâgon csalâdjâval, a Magyar Tanya tagjai, a Magyar
Otthon igazgatôsâga és tagjai, szâmos volt barâtod itt Amerika fôldjén

és szétszôrtan 5 vilâgrészen, de gyâszolnak honvédeid is, azok is, akik
mâr régen névtelen sirokban nyugszanak valahola Don mentén...

Most mâr a Hadak Ûtjân vâgtatsz Murza lovadon az Ur felé.
Kiinnyû lesz szâmadâsod, eredményekben gazdag munkât végeztél itt a
fbldôn. Legyen ez a kis megemlékezés egy el nem mondott beszéd, egy

soha el nem hervadô virâg a koporsôdon. Imâdkozz azÛr elôtt, s kérd,
hogy a mi sokat szenvedett, lelkében meghasonlott, gerincében megtôrt

népilnk ùjbôl egy Eurôpât védô hôs nemzetté kovâcsolôdjon... Nyugodj
békében!

Kiss Gàbor (Flôrida)

A M. KIR. CSENDÔRÔK BAJTÂRSIKÔZÔSSÉGE
kiàll

a méltatlan tàmadàsoknak és gùnyolôdàsnak kitett
MAGYAR RENDÔRSÉG MELLETT.

AMI SOK, AZSOK...

Bajtàrsi egyiittérzés a mai honvédelem szélmalomharcot vivo
Rendôrségével.

Nem tudom, felhâborodâscm volt-e nagyobb vagy bajtârsiassagom, de mire hazaértem egy magyarorszâgi szfnészkettôs itt Flondâban megtartott mûsordélutânjârôl - erlkôlcsi kényszert éreztem, hogy
mondjak, irjak, tegyek valamit —, ha kell kiâltsam: Elég! Ami sok, az
sok!

Mi tôrtént? Egy kétrészes elôadâs elsô részében magasnivôjù zenés
és prôzai tôrténelmi visszatekintés utan, a mâsodik rész „mô-kâs,
vidâm, tréfâs miisorânak 90%-ât „rendôrviccek"

tôltôtték be. ...

Otrombâbb, kigùnyolôbb, megalâzôbb, lekicsinylôbb, gyalâzatosabb
torzvicceket még nam hallott az amerikai magyarsâg. ...Es nevetett és
hahotâzott és tapsolt.
En sirni szerettem volna!

Az eiôadôk nevettetni, szôrakoztatni jôttek, - ez sikerillt! Vajon
tudtâk-e, hogy a hallgatôsâg egy csendes tagja, egy ôreg csendôrtiszt,
kônnyeit tartotta vissza? Minden taps és minden gùny, kôzbiztonsâgot
szolgâlô volt Bajtârsainak, a Magyar Kirâlyi Rendôrségnek megalâzâsât, meggyalâzâsât hirdette.

Mi tôrtént 57 év alatt Magyarorszâgon? Mi lett abbôl a biiszke

magyar népbôl, amely tOrvényei tiszteletében és megtartâsâban az
elsôk kôzott volt Eurôpâban?

Mi tôrtént a kôzbiztonsâgot és rendvédelmet szolgâlô testiiletek és
szervezetek szolgâlati hatasossâgâban, eredményességében, ami
indokclhatnâ a mai semmibeveés és lekicsinylés âtkât?

Mert âtok az, ha a polgâmak ônvédelemre kell alapoznia személyi
és vagyoni biztonsâgât, hisz nem hihet az âllamvezetés rend- és
érdekvédelmi szerveinek hatâsos mûkôdésében!

A rend és csend megôrzését szolgâlô kôzegek az âllamhatalmat

képviselik, s a tôrvényes rend és csend tâmaszai, akik az orszâg
kôzbiztonsâgât és nyugalmât hivatottak biztositani, tehât elvârhatjâk
szolgâlatuk elvégzéséhezsziikséges anyagi és erkôlcsi tâmogatâst.
Két madâr ùl a fân. Az elsô: „ Lâtod azt a pacàkot alattunk? " A
mâsik: ..Persze, hogy lâtom, - egy rendôr". Az elsô: „Hàt akkor mire
vârsz?

Egy rendôrszàzados bejelentôt toit ki egy szàllodâban. Az alà- Irâs
helyére hàrom keresztet tesz. Portàs: „Mik ezek az ixek, szàzados ùr?"
„Hàt az alàiràsom, a nevem". „S a kicsi kereszt? A vallâsa?... "Nem,
az a doktorâtusom "!

Erre a rombolni akarô, célzatos tekintély ziillesztésre szàmos

magyarâzat keres mentséget. Hogy ezek a mai „engedékeny" térsadalom beleegyezésével tôrténnek, aligha kétséges.
Bûnvâdi vagy fegyelmi eljârâs megindi'tâsâra szâz okot talâlunk az
olyan „burkolt" viccekben, mint az alâbbi: „A rendôr alkohol-ellenôrzô

szolgàlatàban leâllit egy kocsit és felszôUtja a vezetôt". Fujjon a
szondàba". A vezetô ellenkezik. „Ha nem fuj bele, énfujok, de akkor a
biidôs életben nem lesz jogositvânya

Hiszem, hogy érdemes kiértékelni azt a tôrténelmi hâtteret, amely
a kôzbiztonsâgi szolgâlat ilyen mélyponthoz juttattarendôrségUnket.
Ehhez a ténymegâllapftô igyekezethez segftségul hfvom a Petôfi
adô nemrég kôzvetitett „keringô" mûsorât, Sàlyi Andrâs mûsorvezetô

avatott irânyitâsâval lefolytatott „beszélgetésérôl, amelyen dr. Mezei
Bama, az Eôtvôs Lôrânt Tudomânyegyetem âllami és jogtudomânyi
karânak dékânhelyettese, Német Zsolt rendôr alezredes és dr. Szakâly
Sândor tôrténész vettek részt.

Mindjârt a legelején a jelenlegi rendôr jelszô: „Szolgâlunk és
védûnk" — keriilt szôba. Dr. Mezei szerint. a mai rendvédelem

rettenetesen nehéz helyzetben van, mert a tradiciô szembeâllitja a
târsadalmat az âllammal, valami ,Jknrucos" maradvâny alapjân. Ebben

a szembenâllâsban dicsôség az âllami fellépéseket és intézkedéseket
câfolni, tâmadni, l'gy nyilvânvalô, hogy egy olyan rendôrség, amely
leghatârozottabban és hatvânyozottabban fejezi kl az âllami szândékot
és tôrekvéseket —, nyilvân nehezen tudja elfogadtatni a târsadalommal,
liogy ô „szoigâl"!

A „kurucos" tradfciô csak addig volt szembenâllâsos dicsôség,

ameddig labanc vilâg volt. Ma mâs a „megszâllôk" kényszerhelyzete is
a mùlté, itt az idô, hogy visszakapja a magyar rendôrség azt a

megbecsulést és tekintélyt, amelyet a csendôrség 64éven ât élvezett.

Nemrégen „hiven, becsiilettel, vitéziil" - a m. kir. csendôrség
jelszavâval - bemutatésra keriilt Magyarorszâgon egy kétszer 70
perces dokumentéciôs film, Tôlgyesi Agnes rendezésében, s dr. Szakâly
Sândor szakértôvel. - Talân senkinek sem tUnt fel, hisz annyi, eddig

ismeretlen tôrténelmi adat keriilt megbeszélésre, de a falusi jelenetek

sorân, aboi csendôr jâr, kalaplevétellel kôszôntôtte ôket a magyar nép!
Keressûk bât, bogy mi okozta a ,dcôzbiztonsâgot szolgâlôk"
megbecsUlését és tiszteletét a II. vilâgbâborùt megelôzô idôkben?
Szômyen leegyszerusitve:

1. A régi ôr csak - két év katonai szolgâlatot kivâlôan elvégzett vâlogatott személy lehetett.

2. Egyéves szûrô és selejtezô "prôbatanfolyam" utân lett csak
véglegesitve.

3. Minden szolgâlati megbizatâs (jârôrtârs, jârôrvezetô, ôrs-

parancsnokhelyettes, ôrsparancsnok, szakaszparancsnok), és minden
rendfokozati elôléptetés iskola vagy tanfolyam eredményes elvégzésétôl fûggôtt.

4. Amig csalâdot nem alapithatott az ors volt az otthona, teljes
ellâtâs és az âtlagosnâl magasabb fizetéssel.

5. Az âllandô tanulâs és feliigyelet magabiztonsâgot, bûszkeséget
és eredményességet teremtett.

6. Szolgâlati egyenrubâjânak âllandô viselése kôtelezô volt, igy
annak méltôsâgâval kellett élnie.

7. Tisztek nem nyomoztak, csak ellenôriztek, felugyeltek és
tani'tottak, de 5%-a folé nem emelkedhetett létszâmuk.

8. Katonai jogok keretében fegyvert nemcsak hasznâlhattak, de
bizonyos esetekben kôtelesek volak hasznâlni.

9. Minden fegyverhasznâlat szigorû kivizsgâlâst eredményezett, de
elmarasztalâs csak kétségtelen mulasztés vagy szabâlyzatsértés esetén
tôrtént.

Végiil:

10. A régi ôr mindig biztos lehetett nemcsak eiôljârôinak
egyUttérzô megbecsulésében, de az alkotmânyos tôrvények biztonsâgot nyùjtô védelmében.

Nem kfvânom a fenti tiz pontban irottakat a mai rendôrség
szolgâlati kôvetelményeivel ôsszehasonlftani, de ha csak egy pontban
nem kapja meg a mai rendôr azt, amire szolgâlati elôdjeik teljes
bizonyossâggal és biztonsâggal szâmfthattak -, érthetôvé vâlik a
szolgâlati ,4côzôny".

Birâiatot mondani anéikul, hogy azt épitôleges javaslat kôvetné felelôsségteien.

Mi, régi kôzbiztonsâgi ôrôk hisszuk és valijuk, hogy a fenti tfz
pont annyira kôzel hozza a szolgâlatot az eszményihez - a régihez -,
hogy azok foganatositâsa elengedhetetlenul surgôs.

Példânak âlljon itt a csendôr Szolgâlati Utasitâs, s annak 110, 111,
és 112. paragrafusa:

SZUT 110: Ha az egész csendôrség vagy a csendôrség valame-lyik
alakulata ellen kôvettek el becsuletsértést vagy râgaimazâst, a bûnvâdi
eljârâs az 1914. évi XLI. te. (Bv) 8. paragrafusa 3. pontja alapjân -. ha
pedig a csendôrség tagjai sérelmére kôvették el, s a Bv. 9.
paragrafusâban meghatârozott kettôs feltétel (1. a hivatâs gyakorlâsâra

vonatkozô tényâllâs, 2. meiy vaiôsâg esetében bûnvâdi vagy fegyelmi
eljârâsnak oka lehet) fennforog, a Bv. 9. paragrafusânak 6. pontja
alapjân felhatalmazâsra hivatalbôl (tehât kôzvâdra) indul meg. Ilyen
esetben az ûgyet azonnal kl kell vizsgâlni, és az iratokat a kivizsgâlô
jelentés kiséretében, tovâbbi eljârâs végett, szolgâlati ùton a m. kir.
honvédelmi miniszterhez kell felteijeszteni.

SZUT 111; Ha valamelyik sajtôtermékben a csendôrséget, egyes

csendôr parancsnoksâgokat vagy csendôrséget elônytelen szi'nben
feltuntetô kôzlemény vagy fénykép jelenik meg, az illetô sajtôtermék
egy példânyât az érdekelt parancsnoksâg vagy az érdekelt személy
kôzvetlen elôljârô parancsnoksâga az abban târgyalt iigyre vonatkozô
részletes felden'tô jelentéssel egyiitt a csendôrség feliigyelôjéhez 8
napon belûl kôzvetlenûl felteijeszti. (Lâsd az 1914. évi XIV. te.
(sajtôtôrvény) 20. paragrafusât, amely szerint a helyreigazitô

nyilatkozatot a kôzlemény megjelenésétôl szâmi'tott egy hônap alatt
lehet csak kôzzétenni).

SZUT 112: Ha valahol a csendôrséget gûnyolô vagy elônytelen

szi'nben feltuntetô szi'nhâzi vagy mâs olyan elôadâsokat tartanak,
amelyek buntetendô cselekményt ugyan nem foglalnak magukban,.de_a
csendôrség tekintélvét sértik. az illetô âllomâson levô legmagasabb

parancsnok igyekezzék a hatôsâg ùtjân az illetô szinhâzi vâllalat
igazgatôjânâl vagy az elôadâs rendezôjénél - az indokolâs kifejezése
mellett - odahatni, hogy ezeket az elôadâsokat szûntessék meg vagy
azok tartalmât megfelelôen môdositsâk vagy môdosittassâk.

A régi ôrôk szolgâlati magatartâsânak és fellépésének hihetetlen
biztonsâgot és ôntudatos hatârozottsâgot biztositottak a fent nevezett
paragrafusok. Egy rôvid példa legyen a bizonyiték:

Egy prôbacsendôr iskolaszékhelyén, a Dunântùlon a falusi
,Jcaszinô" volt egyben atiszti étkezde is. Az iskolâhoz vezényelt tisztek
és tiszthelyettesek szivesen lâtott vendégek voltak. Egy szombat este^
mind az ôt csendôr altiszt és egy hosszù asztal hangos „mûkedvelô
târsasâg vacsorâzott. A nagy terem egy tâvoli sarkâban ûltek a
csendôrôk, s tôlilk vagy harminc méterre a falu polgâri elôljârôi, a
jegyzô, a kôrorvos, a két tanitô és az iigyvéd feleségeikkel egyiitt
szôrakoztattâk a Kaposvârrôl odavonatozô és mâsnapi szinpadi
bemutatôra odalâtogatô két nôi és hârom férfi szinészt. A cigânyok
hùztâk a rendelt nôtâkat, amikor az egyik szinész egypâr szlnhazi

belépôjegyet dobott a primâshoz: „Ti lesztek a mi vendégeink .
Kisvârtatva Cs. F. torzsôrmester odalépett a szinészekhez; „Elnézést

kérek a zavargâsért, nem tudtunk az elôadâsrôl, bol vâlthatnânk
jegyet?" „Ti sehol - volt a vâlasz, ,^ert ti nem tisztelitek a mi
barâtainkat és vendégeinket, a cigânyokat". A meghôkkent Cs. F.
tôrzsôrmester: „Ugye viccelni tetszik!" „Fenét viccelek, mars az
asztalunktôl!" A tôrzsôrmester megfordult, visszament a

csendôrasztalhoz, fizettek és eltâvoztak az ittas szinész hallhatô

kacagâsa kôzben. Az elôcsamokban Cs. F. odaszôh'totta az egyik
pincért és utasi'totta, hogy a jegyzô urat kérje az odajôvetelre. A jegyzô
ismerve a csendôrOket, azonnal kijôtt és „Ne vegyék komolyan, kicsit
mâr a bor beszéit belôle". „Nem ùgy van az, jegyzô ùr. Nekiink a

tôrvényes megtorlâs igénybevételétôl elâllnunk nem szabad, én azonnal
jelentem az esetet a szézados ûmak, maga meg legjobban teszi, ha
jelenti a fôjegyzô ûmak". - Mondjam a tôrténet végét? Az alispân
utasi'tàsâra a mâsnapi elôadâs eimaradt, s az eladott jegyek ârât a
„nagyszâjùnak" kellett visszatéritenie.

Hogy félreérthetetlen vilâgosan lâssuk a tanulsâgot, helyezziik

magunkat a tôrzsôrmester heiyébe. Ô tudta a SZUT lOS.paragrafusânak mâsodik bekezdését, és fôleg azt érezte és tudta, hogy a tôr-vény,
amely „e]ôtte van", sziklaszilârdan âll „môgôtte is".
Tudom, tekintélyt és megbecsûlést nem lehet venni, azt kiérdemelni kell, de valami nagyon fontosat azoknak is tudniuk kell, akik

igénylikés akik irânyftjâka rendvédelmi szolgâlatot.
Az igénylôk a polgârok, akiknek életére és vagyonâra vigyâznak
ezek az ôrôk, s az irànyitôk azok a rendôrhatôsâgi intézmények,
amelyeknek mint munkaadôknak kella szolgâlôkgondjât viselni.

Az igénylôpolgàroknak szembe kell nézniûk a realitassal; Nekik
érdekiik elsôsorban a személyi és vagyoni biztomàg. Amig a maguk
hâzatâjât védik csak, s a szomszéd ahnafâjânak tolvajait nem jelentik a
hatôsâgoknak, ne vâijâk, hogy
a) a rendôrség eljârhasson,

b) szomszédja hi'vja a rendôrséget, ha az ô kocsijârôl lopjâk a
kerekeket.

Az irànyitô szerveknek hivatalbeli kôtelességûk, hogy a nap
minden szakâban az életiiket veszélyeztetô, kiképzett, értékes
szaktudâsù szolgâlôkat védje, és hivatàssâemelje szolgâlatukat.
A "Rendvédelmi Konferenciâk" Budapesten és az Egyesûlt
Àllamokban kôtetekre menô ôsszehasonh'tâsokat tettek a II. vilâghâboni elôtti és a mostani rendészeti kôzegek eredményességét illetôleg.

Kivânatos volna, hogy azok a bevâlt môdszerek, amelyek a miilt
rendvédelmi szerveit olyan eredményesé tették, - visszatérjenek a jôvô
kôzbiztonsâgânak szolgâlati hasznâlatâba.

A Magyar Kôztàrsasâg nemzetkôzi hîmeve ezt kivânja. A ma-gyar

nép személyi és vagyoni biztonsâga ezt kivânja. A Magyar Rendôrség
megbecsûlése és rehabilitâciôja ezt kivânja.

Senki sem kivânja a volt Magyar Csendôr Testulet visszaâllitâsât,
de az âltaluk bevâlt és eredményesen hasznâlt „môdszereknek" ùjbôli
alkalmazâsât minden gondolkozô magyar ember „ôhajtja! "
vitéz Kiss Gâbor

az MKCsBK kôzpontivezetôje

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

KOSZTOLÂNYIDEZSÔ EMLÉKEZETE
A két vilâghâborù kôzôtti szomorù idôk egyik leginkâbb elfelejtett iréja-kôltôja az a Kosztolânyi Dezsô (1885-1936), aki a maga

életének, hosszù, fâjdalmas betegségének tisztitô tûzében élte ât,

dolgozta fel és kereste a maga môdjân az orvosiâst nemcsak a sajât
maga életben megélt, ùjra és ùjra tudatositott emberi tragédiâkra,
hanem a sajât népével, egy egész nemzettel egyuttérzett scrscsapâsokra
is. Amikor egy, a magyarsâg szempontjâbôl igencsak szomoru

évszâzad végéhez kôzeledûnk, szinte becsiiletbeli kôtelességiinknek
érezzuk azt, hogy emlékezzûnk egy olyan magyar irôrôl, aki a lirikus
kôltô érzékenységével, a becsUletes ùjsâgirô alapossâgâval és egy

muvész, magyar lélek kifejezô erejével lett megôrôkitôje kor hangulatânak, belsô kiizdelmeinek, nem egyszer az egyén és kôzôsség szenvedésének.

Az igaz, hogy Kosztolânyi sohasem akart prôfétai lelkek példâjâra

egy nemzet lelekiismeretének vagy lelki vilâgânak kifejezôje lenni
(erre abban az idôben nem egy kortârsa az irott szô tôbb mûfajâban
inkâbb vâllalkozott), inkâbb novellâit, regényeit és az ezeken keresztiil
kifejezett élményvilâgot csak akkor értékelhetjiik igazân, haazt a kôltôt
igyekezûnk benne tisztelni aki volt: korânak gyermeke, korât szolgâlô
irô, aki szivesen rejtôzôtt volna a leirt sorok diszletei môgôtt, de tudta
azt, hogy az irô valôjâban sohasem adhat olvasôinak keveseb-bet, mint

teljes, ôszinte ônmagât. Tudta azt, hogy a huszas-hamincas évek
zagyva ellentmondâsaiban csak a igazsâgnak, ôszinteségnek és a
jôszândéknak van idôtâllô ereje. Tudta azt, hogy milyen értéke van a

szép magyar szônak, de erôsebb a becsiilete, gyôgyi'tô ereje a
kimondott, leirt igazsâgnak. Legyen ez az ôszinte igaz szô egy élmény,
egy fâjdalom, egy bîrâlat igazsâga, mindez tôbbet ér, mint a sokszor

mesterkélt, ures buzdîtâsok, szmhâzias jelszavak imételgetése. Ô ezt
tudta és becsiilettel tette dolgait e meggyôzôdés szerint.

Olyan korban élt, aboi volt bôven ok a panaszra, az egyén, az
egész nemzet részérôl, olyan idôk jârtak akkor hazânkban, hogy szinte
„divatos" volt elkesereni, sôtéthangù, szomorù lirât hangszerelni,

prôzât fmi keserû, ônmarcangolô vagy éppen élesen bi'râlgatô hangon.
Ettôl a hangulattôl ô sem volt teljesen mentes, egy megtépâzott nemzet
kisérelte meg a talpraéllâst, kerest ùjra ônmagât. Aki egyùttérzett ezzel
a néppel, és kôltônk ilyen volt, annak egyéni életében, lelkében kellett
megharcolnia azt, amiért egy nemzet harcolt egy orszâg tôrténeimi
tâvlataiban.

Kosztolânyitôl nem vârhattâk olvasôi, hogy harcos vezércikkek
l'rôjaként képviselje a nemzet jogos panaszait, voltak akiktôl ezt vârta a
sors. Nem vârhattâk az olvasôk azt sem, hogy egy megùjulô nemzet

egyik szellemi vezetôjeként gyùjtson fâklyât a csillagtalan éjszakâban.
A vallâsi értékeket tam'tô vezetô sem tudhattâk ôt soraik kôzôtt. Kosz-

tolânyi becsUletes magyarsâgâval, a igazsâghoz valô hûségével és
élményvilâgânak ôszinteségével felelt meg annak a kihi'vâsnak,
amelyre kora minden tollforgatô emberének, muvészének, politikusânak kellett felelnie. Mûveivel éppen azért l'rta be magât tartôsan a
magyar irodalom tôrténetébe, mert nem hatâst, sikert, elismerést
keresett, hanem a mûvészi élmény ôszintesége és ereje adta tollâra a
szép magyar szôt, és a mùlô élmények vilâgânâl is igyekezett az orôk
emberi értékeknek kifejezést adni.

Kosztolânyi Dezsô 1885. màrcius 29-én szûletett Szabadkàn. Apja
katolikus gimnâziumi tanâr, késôbb igazgatô, nagyapja résztvett az
isaszegi utkôzetben. A kis Dezsô beteges, koraérett, félénk gyermek
volt. A kôzépiskola elvégzése utân a budapesti egyetem bôlcsészkarân
tanul, barâtsâgot kôt Babils Mihâllyal és Juhàsz Gyulàval. 1906-tôl

ûjsâgi'rô, szinhâzi kritikus, szerkesztô. Àllandôan fejlesztette irodalmi
mûveltségét, nyelvtudâsât. Az elsô vilâghâborù elôtt baloldali vagy
éppen szabadelvû lapoknak, 1919-tôl a Jobboldali „ÛJ Nemzedék"
szerkesztôségének dolgozik, 1921-tôla „Pesti Hi'rlap" munkatârsa.

Érett és mâr befutott ùjsâgirô korâban kezdhette el azt a nagyhatésù nyelvmûvelô és nyelvtiszti'tô munkât, amely tovâbbi elismerést
szerzett szâmâra az l'rôk és a nyelvunk tisztasâgât féltve ôrzôk korében.
a
Hirlap"-ban kôzôlt nyelvészeti irâsai kulôn tanulmânyt
érdemelnének, de harcolt a magyar nyelv tisztasâgânak érdekében a
Tudomânyos Akadémia nyelvmûvelô bizottsâgâban és a Kisfaludy
Târsasâgban is. 1931-ben megvâlasztottâk a magyar Pen Club
elnôkének. Tagja volt a francia Becsùletrendnek is. 1933 ôta
kuszkôdôtt a râkkal, kiilfÔldet is megjârta a gyôgyulâs raményében,
betegsége utolsô hônapjaiban beszélô képességét is elvesztette. Iny-

râkban hait meg, hosszii halâlkuzdelem és testi kinok kôzepette Budapesten, 1936. november 3-ân. Hosszù betegsége alatt megvolt benne a
halâlfélelem, de ugyanakkor tudatosan is készult a halâlra. Sokat betegeskedett kora gyermeksége ôta, élete egész sorân.

Beteges szervezete ellenére is kôvetkezetes pontossâggal megtette
a râbizott feladatokat, jô munkâs, munkavâllalô volt. Nyelvtudâsa,

olvasottsâga, nemzetkôzi szinten is tekintélyes mûveltsége érdemelte
kis szâmâra azt az elismerést, amellyel ô sohasem élt vissza, de felhasznâlta arra, hogy e tekintéllyel erôsitse azt a jô iigyet, amelyet éppen
képviselt irâsâban. Életmôdjâban fegyelmesebb, gondolkodâsban,
véleményeiben mélyen becsûletes ember. Nem kôtôtte le magât egy
hitvallâs mellett, de elvi helytâllâssal, becsûletes életmôddal igyekezett
az elvek és erkôlcsi élet nehéz viharaiban igazân embernek maradni,
eszerint élni és amikor eljôtt az idô, igy megvâlni az élettôl.

Verskôtetei gyors egymâsutânban lâtnak napvilâgot az elsô

a

„Négy fal kôzt" 1907-ben, olvasottsâga mindjârt a mâsodik kôtet meg-

jelenésével (,A szegény kisgyermek panaszai" 1910-ben) biztositott
1911-ben az „Ôszi koncert", 1912-ben a „Mâgia", 1916-ban a „Mâk",
1920-ban a ,dCenyér és bor", azutân a ,3ùs férfi panaszai" 21924-ben,
a „Meztelenul" 1929-ben, a Szâmadâs 1935-ben, majd „Ôsszegyûjtôtt
versei" 1935-ben (maga Kosztolânyi ellenôrizte a „vâlogatâsât"), majd
az a postumus kôtet, amelyet Paku Imre rendezett kiadâsra, „Szeptemberi âhitat" cimen, 1939-ben kerûlt az olvasôk kezébe. Lirai hagya-

tékât 1984-ben a Szépirodalmi Kônyvkiadô (Budapest) adta ki két
kôtetben.

Novellàiban azokat a jellemeket, helyzeteket rôgziti, amelyekkel a
mindennapi élet szurke orszâgùtjain talâlkozik naponta: érdekli ôt a
beteg, a szenvedô, a nélkûlôzô sorsa. A mindennapi élet jelenéktelen
eseményeit leirâsâval, sokszor szûkszavù, a lényeget megragadô egy-

egy mondattal teszi a leîrt eseményt érdekessé, az emberi sorsok
„lerajzoIâsât" érdekessé, az olvasô érdeklôdését felkeltôvé. A lefrt ese-

ményeknek meghatarozza azt a hangulatét, amely inkâbb a lîrikus
mestersége, mint a prôzairô feladata (lâsd pl. a „Bûbâjosok" cimû
novellâs kôtetét, amely a lirai élmények novellâs vâltozata). A szereplô
kisemberek, azok „kis viléga", de akikrôl ir, és ahogyan fr, fontosakkâ
vâlnak a maguk egyszerû életukben, az olvasô elôtt is fontossâ vâlnak a
maguk szokszor rokonszenvre vâgyô môdjukon. Az „Esti Komél" cimû

elbeszélés gyûjteményben mâr nemcsak az irô vâlasztott alakjaival,
hanem magâval az irôval, az ônéletrajzât sejtetô irô vallomâsaival
talâlkozunk.

Az irô regényei is lirikust mutatnak be prôzâban. Elsô regényében, a „Nérô, a véres kôltô" (1922) cimû irâsâban a régi Rôma diktâtorât âllitja olvasôi clé, akivel a bôlcs Seneca âll szemben, de valôjâban
egy vilâgpolitikai diktatùra értelmetlensége rajzolôdik ki a sorok
kôzôtt, amelyben az erôszak veszt Utkôzetet a jôzan ész javâra. A

,J'acsirta" cimû kisregényben (1924) ùjra a magyar, korabeli valôsâggal viaskodik, a élet kicsinyes kérdéseihez nyûl egy kôltô nagyszerû
érzékével. Korrajz, szinte hideg tanulmâny rejtôzik az ,JÉdes Anna
(1926) tragikus végû soraiban. Egy „mélylélektani" jelenség gondos
leirâsa, amelyben tulzâs lenne tôbbet keresni, mint amit az irô akart:
egy személy, egy csalâd tragikuma egy târsadalom tôrténelmének

szomorù idôszakâban. Az ,yiranysàrkâny" (1925) cimû regény a kisvârosok sokszorismétlôdô tragédiâbôl ôrôkit meg egyet; a csalôdâst, az
élet sivârsâgât tovâbb nem tûrô egyén ôngyilkossâga. Az „Aranysârkâny" ha dfszes is, ha a magasba is tôr, mire ùjra a fôldre esik, csak
foszlânyait talâljuk, - akik talajukat vesztve a repûlô sârkânyt nézik,
sokszor nem bimak a valôsâggal megbirkôzni. Sorsuk elkerûlhetetlenûl tragikus.

Kosztolânyi életmûve nem maradt hatâs nélkUl a modem magyar
irodalomban. Nyelvének tisztasâga, lirâjânak sokszor borongôs, sok
szor lemondô hangulata mellett ott volt valami nagyonis emberi,
megragadô, megfogô, meghatô: felhivta figyelmûnket arra a magyar
sorsra, amely nem maradhat az âbrândozâsok, az âlomképek szintjén: a
sajât sorsân, a sajât betegségén, nehézségein, szenvedésén keresztûl
vezet minket arra, hogy jobban meglâssuk az élet mindermapi, igazibb
valô-sâgât. A szenvedés is, a betegség is, a szegénység is, a sivâârsâg is
valôsâg, és ha ezekkel a valôsâgok sikjân tudunk szembenézni, akkor

kevezebb csalôdâs ér, akkor tôbb inditékot kaphatunk a cselekvésre,
megtalâlhatjuk az „emberi nagysàg " titkosabb rejtekét:
„ Kések kôzôtt, a végzet a vâllamon,
téged dalollak, még nyomorékul is,
szàj nélkiil is, szàjamba sebbel,
emberi nagysàg
(„Februâri ôda", 1934)

Talân nem a magyar klasszikusok ércbe kivânkozô soraival, talân
nem korânak szâzezreket lelkesi'tô programverseivel, talân nem a

„nagyregények" ôrôkértékû jellemrajzaival, de a becsûletes magyar

kôltôk tiszta magyar nyelvén, az igazmondàs és igaz élmények
nagyszerû erejével élt, szenvedett, érzett és egyiittêrzett a szenvedôvel
és irta be nevét mélyen emberi, és igazân mûvészi, irodalmi
hagyatékàvalKosztolânyi Dezsôa XX. szâzadmagyar irodalmàba.

Dr. Tàpay Miklôs (Cincinnati, OH)
AGAINST WHATDID THEHUNGARIANS
REVOLTIN1956?

When, in the fall of 1944, the territory of Hungary also became a

theater of military opérations, 1 million Hungarians (ont of a total
population of 15 million) left the country and escaped to the West

("westemers"). The retreating Hungarian Army, gendarme, and police
units accounted for V2 of this exodus but the other half was an escaping

civilian population. About halfof this 1million retumed home in 194546 but the other half remained in the West, liberated by the Allies, and

represented the largest number of political exiles in the history of
Hungary. The memory of the bloody and bmtal first communist takeover of Hungary in 1919 as well as of the Stalinist purges in the 30s
well explains this mass exodus. Le., in 1945 there were very few
Hungarians naive enough to believe that a démocratie System in the
Western sense could truly develop under Soviet occupation. For this
simple reason the population of Hungary did not greet the advancing
hordes of the Red Army as their liberators but as another oppresser.

Nowhere could you see triumphal arches, joyous throngs on the streets,
who greeted with flowers and embraces and kisses the Soviet soldiers
as the Allied troops were greeted in Westem Europe.

With the Red Army also came a few hundred, well trained,
Hungarian communist agents charged with the task of transforming

Hungary into a Soviet style satellite state servûig entirely the interest of
Moscow. Among these were Mâtyàs Râkosi, Ernô Gerô, Jôzsef Rêvai,
Mihàly Farkas and also Imre Nagy, who at the end of the uprising
sided with our national cause. First they established the Party of
Communists in Hungary, the name of which a few months later was

changed to the better sounding Hungarian Communist Party. In the first
2 years (1945-47) they permitted the formation of other political parties
too, and, on the surface, the situation appeared to be démocratie. In
November of 1945 they even permitted a ffee élection in which the

Communists and the Social Democrats campaigned on a common
platform. But even combined they got only 33% of the total vote and
since they represented about equal political strength, it was undeniable

that the communists got only 16%! With this, Hungary —before any
other occupied nation —clearly and bravely said „No" to the Soviet
intentions. Following this experience, Stalin never again permitted a
similar élection in the occupied territory, and in Hungary began the
liquidation of ail the other non-communist parties. Their leaders were

either jailed or forced into exile. In May of 1947, even the country's
active prime minister, Ferenc Nagy, had to escape. He had been the
head of the winning Smallholder's Party 2 years before. In 1948, in a
speech of Bugac Râkosi announced the collectivization of Hungarian
agriculture, which the Communist Party celebrated as the "tuming
point" in Hungary's political life. Truly and quickly ffom that point on,
they began transforming the country's political, social and économie
order on a Soviet model. Thus began the reign of terror of Râkosi: they
created the AVO, an enforcement police apparatus of the Party. Some
of its members wore uniforms but some not, and these were the secret

police. Without compensation to the victims by govemment decree,
they confîscated most of what was considered private property: houses,
shops, pharmacies, land, parochial and private schools, plants,
factories, companies, private hospitals, banks, mines, wholesalers. With
their restrictions they ruined the prospérons Hungarian small
craftsmen.

While right after the war, private incentive and private capital
started a promising reconstruction of war damaged cities, and
agricultural productivity had increased also, after 1949 the living
standard noticeably declined. This was the resuit of the planned
economy, which ran contrary to the économie reality of the country. It
forced the development of heavy industry for which Hungary had to
import the raw material ffom the Soviet Union, usually at prices more

than 20% above the world rates. The country had to sell its products to

Russia at 20% below world prices. On top of this came a forced
rearmament and war réparation payments to Russia.

Between 1950 and 53 - the worst Stalinist period - military bases

were built feverishly throughout the country, while housing
construction for the population practically stopped, resulting in an
acute housing shortage.

In the factories, production "norms" were introduced according to
Soviet method, and these norms were from time to time increased.
Compétitions among workers and "voluntary" offerings for the state

were also begun. The workers lost their représentation totally when the
leadership of the unions was taken over by the party. They had no right
to strike and could no change their work place. If they did, a statement

that he "left on his own" was put into his workbook. This made it
difficult for the worker to find a job elsewhere.

In 1945-46 the parliament passed a land reform which left only
small parcels to the working peasants. In the meantime, the govemment
decreed that most of their crops had tobedelivered tothe state at prices

fïxed by the state. This meant that the fhiits of their work could not be
sold on the ffee market. As a resuit, agricultural production 6 years
after the war was still far below the pre-war level, according to the
Geneva Economie Commission. Since the greater part of Hungary s

agricultural production was exported to the Soviet Union, in 1952-53 a
critical food shortage developed and for the first time in this century

there was not enough bread in the Himgarian villages - all this in a
country which was formerly called "the bread basket of Europe! The

formerly prosperous farmers who owned more than 20-25 acres ofland
were declared "kulaks" and enemies of the people - according to soviet

example. Their children were excluded fi^om middle schools and
universities. They were not accepted as regular soldiers in the Army
either and they served their military time as forced laborers. In 1950,
the govemment started the campaign of collectivization whereby the
Hungarian peasantry was forced to give up its land and join either state
farms or "kolhozes" and with it cease to be independent farmers.

Officially this campaign was fi-ee of coercion and the farmers joined
the collectives voluntarily, but in reality the state employed all forms of
intimidation and terror to achieve its goal.

According to the "social science" of Leninism, there is no middle

class as a distinct part of society and only the workers, the working
peasantry, and the progressive intellectuals are the composing parts of
the socialist society. Anybody who does not fit into these catégories is
either "class alien" or "class enemy" which of course meant about 40%
of the population! "Class aliens" are the entire non-communist middle

class; small shop keepers, the independent craftsmen, the owners of
small enterprises and small farms. "Class enemies" are the priests and
ministers, professional military men of the old army, members of the
old police force and gendarmerie and prominent members of the state
bureaucracy and judiciary. Also considered "class enemies are the

owners of factories, the large firms and enterprises, owners of
pharmacies and aparment houses, land owners and the "kulaks";
politicians of the old régime, members of the diplomatie corps,
bankers, and family members of ail these.

The respected heads of the 3 large Christian Churches (Catholic,
Calvinist and Lutheran) were removed ffom their posts; Cardinal
Mindszenty was convicted on trumped up charges and imprisoned,
Làszlô Ravasz of the Calvinist Church and Lajos Ordass of the
Lutheran Church were also silenced. In 1948, the state nationalized
most of the religious schools, dissolved the religions orders and
confiscated their houses. Teaching of Russian language became
mandatory at ail levels of éducation and with the teaching of MarxismLeninism the political brainwashing oftheyouth was started.

The control of the Party expanded to every living person even
outside the work place. With the help of informers they watched the
private life of the people; their circle of friends, whether they went to
church or not and with the censored postal service, even their foreign
connections. Having relatives in the West was considered a sign of
political unreliability. The life style of individuals was also scrutinized
as to whether or not it corresponded to their assumed income. The

network of informers extended to ail strata of the society. The
centralized police force besides its usual public safety duty was also
charged with the political control of the population. Only party
members could be higher rankmg police officers.

The Hungarian Army became the Hungarian People's Army and
they put Russian type uniforms on the soldiers. Besides military
training, the draftees also received ideological training from the
political officers during their service just like in the Red Army. Their

equipment was exclusively Soviet armament. The young drafitees who
were considered class aliens, received no military training but were
used in road and construction work, so their service was in essence a
labor service. Those who were considered "class enemies" were not

permitted, even as laborers, to be around military installations so they
had to pay an extra tax in lieu of military service.

The mass déportation of people who were considered politically
unreliable occurred in three waves. First, in the beginning of 1945, on

the order of the Soviet military, they started with those who had
German sounding names regardless of whether they considered
themselves German or not. From the territory East of the Danube, on
this basis, 150-200,000 people were deported to the Soviet Union. It
was only 4-5 years later that they were allowed to retum home. The
second wave of déportation affected the German minority who had
lived in Hungary for centuries. In 1945-46 they were forcibly evicted
to West Germany often with their Himgarian spouses. Of course, they
had to leave ail of their possessions behind. (They were the lucky
ones.) The third wave of déportation happened during the height of the
Stalinist terror, between May and September of 1951. This wave
affected the "class enemies" of Budapest and of a few larger cities.
Those who lived in nice apartments were the primary targets. Then

from Budapest alone approximately 85,000 people were deported to
theeastem andnorth-eastem part of the country, thus providing a quick
relief to the acute housing shortage. These families were given 18-25
hours in which to dispense of their possessions before they were picked
up by trucks and carried off to varions railroad stations.

In order to legitimize this reign of terror in 1950, the Party created
a written constitution for the country which was almost a carbon copy
of the Soviet 1936 constitution of Stalin. Hungary's old coat of arms

was changed to a new one which included the crossed hammer and
head-of-wheat with the communist red star above. This 5 angled red
star could be seen anywhere even on the dome of the parliament.
Where ever you went in the country there was a Soviet monument

erected by the supposedly etemally gratefiil Hungarians to their Soviet
"liberators". In Budapest, the beautiful Regnum Marianum Catholic
Church was demolished and in its place was erected a huge status of
the hated Stalin. On labor day (May 1) the population was forced to
march in front of this statue hailing Stalin, and "his best Hungarian
disciple: Ràkosi. The personal cuit of Stalin, which was unparalelled in

Hungarian history, made a half-God of this mass murderer, praise for
whom was expressed in poems and kantatas. But the officiai and
enforced adulation of Râkosi was not far of the omnipotent Party, the
communist propaganda faced no obstacles in misleading the

population. In peace time the West, and foremost the USA, was
declared an enemy and the state did everything possible to intemipt
and destroy any connection the population might have with the West.
Ail Western radio broadcasts were jammed, and listening to them was
just as much a political crime it had been during the war years. No
opposing opinion was allowed and only „constructive criticism" which
served the state goal was tolerated. The oficial reports about the
country's économie situtation were consistently untrue: the govemment
was lying incessantly.

While before the second World War, Hungary had about 4—6,000
prisoners —ail criminals —after 1945 the number of those imprisoned
rose to 60-70,000. First the political and military leaders of the old
régime were put on trial in front of the so called „people's courts" for
war crimes. Soon this was followed by the arrest of church leaders and

opposition politicians who were accused of conspiracy against the state
and were put on show trials. But there were many who were
imprisoned and put into concentration camps only on the basis of
political insinuation without any officiai indictment! When, in June
1948, there was an open break between the Soviet Union and Tito's
Yugoslavia, in ail the satellite countries, the so-called „Titoist Trials"

followed one after the other. In these trials, old party members were
struck by the „fist of the party" baselessly accused of trumped up
charges. (These party members were usually those who between WWl
and WWll, were not political emigrees in the Soviet Union but stayed
at home in the underground communist movements.) These trials were
orchestrated on the pattem of the Stalinist purges of the 30s where the
accused ones admitted ail crimes the prosecution listed as a resuit of

months long pre-trial tortures, drug treatments and brainwashings.
These trials usually concluded with a death sentence. This was also the
fate of Lâszlô Rajk, who was previously the powerful minister of

interior and just before his arrest, the foreign minister of Hungary. In
ail the soviet occupied countries, the political terror was nowhere so

bloody as in Hungary: about 17,000 were executed. The number of
those who died in varions concentration camps, were hauled to the
Soviet Union, or who just simply "disappeared" was at least this high.
(In contrast, in Rumania, only one person. Général Antonescu, was

executed for war crimes, although the Rumanians participated with two
armies on the Eastem front, while Hungary with only one.)

In 1947-48, on the Austrian and Yugoslavian borders, an almost
inpenetrable fortification, the "Iron Curtain" was erected. After 1949,
this made it almost impossible for any one to escape from the country.
Inside these borders, a 30-40 km wide, closed "border zone" was

created wherein only residents of thatareawere allowed and everybody
else needed spécial permission to enter. With this, in essence, the whole
country became a large prison —this too according to the Soviet model.

Only members of party of govemment délégations were allowed to
tavel to the free world. Even correspondence with relatives in the West
was considered politically suspicious activity. Having a relative in the
West was a bad point in anybody's personal cadre papers which were
kept in the secret personal files at the work place.

And while life became more and more intolérable, the régime tried

to pacify the général mood of the population with the ideat that they
should be happy since the country is in "peace." According to the party

propaganda, this peace was constantly threatened by the "imperialist
West" and they had to make sacrifices to keep it and strengthen it.
Therefore, in support of this peace, from 1950 on, the govemment
requested that everybody should loan money to the cause of peace,

which was the so-called "peace loan." It was expected that everybody
should "offer" at least one month's salary to the govemment for this
purpose. This meant that everybody worked free for one month in a
year. The state expected some offerings from even the student
population who had no income.

These "offerings" were therefore at the expense of their parents.
This was the time when the word "peace" became a hated idea,because

it meant a peace of unlimited terror, incessant fear, constant hardships,
a living standard sunk to the Soviet's level, and a peace of hopeless
occupation of our homeland with her independence surrendered.

And these were the conditions against which the Hungarians
revolted in 1956!

Megjegyzés: A tôbbi angol nyelvû elôadâs szôvegét elôadôink nem
kuldték be hatâridôig.

A MAGYAR NEMZETI
VILAGTANACS
Dr. Nâdas Gyula (Cleveland, OH):

AZ OLVASÔ SZiVES TUDOMÂSÂUL:
A Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs legfelsôbb szervezete a szabad

vilâg magyar egyesûleteinek. Tôbb, mint 30 éves intézmény, amelyet
az egyes orszâgokban mûkôdô magyar szôvetségek alkottak, bâr nevét
tôbbszôr vâltoztatta, de a lényege vâltozatlan maradt.

Nincs ellentétben mûkodése egyetlen olyan szervezettel sem,
amely a magyar nemzet érdekeiért kiizd, igy a Magyarok Vilâgszôvetségének munkâjât is tâmogatja minden esetben, amikor célkituzésével
egyetért.

Fenntartâsa szukséges, mert a Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs a
mùltban, mint a magyar âllam âltal fenntartott szervezet fuggôtt
gazdâja kfvânsâgaihoz, ezért kiliônôsen a megszâllt terilleteken élô
magyarsâg ugyeiben tôbb fzben panaszt tettiink a vilâg vezetô
âllamainâl, azonban mûkôdése kôzérdekbôl, âltalâban nem nyilvânos.

Ez alkalommal az alâbbiakban nyilvânossâgra hozunk pâr kiâltvânyt, Angliâbôl, Franciaorszâgbôl, az ausztâliai magyarsâgot ostorozô
felhivâsaibôl (Hetyey Sândor elnôk) mâr korâbban tôbbet lekôzôltiink,
azért, hogy magyarsâgunk lâthassa, hogy legfelsôbb szervezeteink
figyelemmel kisérik a mindenkori magyarkormâny munkâjât.
„1JJ sepru Jôl sôpôr" és ha a most megvâlasztott magyar kormâny
meg is valôsi'tja megvâlasztâsa elôtti igéreteit, akkor mi is bizakodôn
reméljiik, hogy ùjra kisût a nap a magyar nemzetre, amely a vilâgtôrté-

nelemben a legrégibb kultùrâjù, s amelyre vonatkozô bizonyftô elôadâsok szôvegét az olvasô megtalâlhatja ebben a Krônikâban is.

Ugyanakkor nem hallgathatjuk el korâbbi hatârozataink fontos
voltât sem, mert az élet azt mutatja, hogy sokszor a politikusok igérete
és a valôsâg kôzôtt nagy a kulônbség. Tehât a Magyar Nemzeti Vilâgtanâcsra jelenleg még nagy sziikség van.

(A Magyar Nemzeti Vilâgtanâcsnak csak elnôksége van, amely-ben
képviseletet kapnak az érdeklôdô, mûkôdô vilâgrészek magyar vezetôi
és az elnôk személyét két (2) évenként vâlasztjâk.)

Dr. Jajczay Frigyes (Akron, OH):

HORN GYULA ÛRNAK

Az elmùlt hetekben jutott tudomâsunkra, hogy az Ôn kormânya és
a roman kormâny kôzôtti târgyalâsok eredményeként a magyar-român
alapszerzôdés szovege véglegesi'tve lett. Tudomâsunk szerint az
alapszerzôdés szôvege nem lett nyilvânossâgra hozva, de annak alâi'râa
- sajnâlatos môdon - bârmely nap vârhatô.

Szeretnénk figyelmét felhivni arra a tényre, hogy Onnek nincs
felhatalmazâsa a magyar-român alapszerzôdés szôvegének a véglegesitésére, de fôleg nincs annak alâirâsâra.. Ônnek nincs felhatalmazâsa
az orszâggyûléstôl, még arrôl a parancsra gombokat nyomogatô
târsasâgtôl, sem a csonkaorszâgban nyomorba dôntôtt magyarsâgtôl,
sem az erdélyi elrabolt teriileteken élô, a român népfrtô ônkényuralom
rabsâgâban szenvedô magyarsâgtôl. E megfontolâsok alapjân
kôveteljuk, hogy tartôzkodjon a magyar-român alapszerzôdés
alâirâsâtôl. Az alapszerzôdés alâirâsa nem megengedhetô addig, amig
az alapszerzôdés nem lesz jôvâhagyva a magyar nép âltal, addig, amig
az alapszerzôdés minden kitétele nem a magyar nép érdekeit szolgâlja.
Az ôncélù és magyarellenes român kôveteléseket nem lehet elfogadni
és a jelenlegi hatârok békés môdon valô megvâltoztatâsânâl a
lehetôséget sem lehet feladni.

A Magyarorszâgon jelenleg érvényben levô tôrvények szerint On mint egy karhatalmi szerv tagja a kommimista ônkényuralom idejében
-, nem lehet miniszterelnôk, de még orszâggyûlési képviselô sem.
Értesuléseink szerint szâmos mâs, hasonlô mùlttal rendelkezô egyén

van az orszâggyûlésben, kormânyzati és âllami âllâsokban. E
tôrvényellenes helyzetnek az orvoslâsa e személyek ônkéntes és
mielôbbi lemondâsa. Hom Or! Ôn tOrvényellenesen bitorolja a
miniszterelnôki széket és az orszâggyûlés helyét. Nagyon fontosnak
tartjuk mielôbbi lemondâsât!

A fenti tények alapjân szeretnénk kijelenteni, hogy haÔn alâhja a
magyar-român alapszerzôdést, annak nem lesz semmi gyakorlati és

jogi jelentôsége. Hasonlô megfontolâs alapjân a magyar-szlovâk
alapszerzôdésnek sincsen semmi gyakorlati és jogi Jelentôsége, mive!
On irta alé. Az On alâi'râsa nem jelent semmiféle elkôtelezetséget a
magyar âllam, a magyar nemzet részére, mivel On, mint ahogy mâr
emh'tettuk, tôrvényellenesen bitorolja a miniszterelnôki széket!

Hom Ûr! Csak egy nagyon gyors pillantâst vetve a pâlyafutâsâra
az elmùlt hat év folyamân, csak azt lehet nagyon finoman fogalmazva

kijelenteni, hogy On nem éppen a magyar nemzet, a magyar nép
érdekében tevékenykedett. Nem tudjuk, hogy On kiknek az érdekében

tevékenykedik még ma is, de elkôtelezett szorgalmâban egy par
kiskaput

nyitva

hagyott

maga

môgôtt.

Az

aiapszerzôdésekkel

kapcsolatban ùjra elôtérbe kerillt, hogy On tôrvényellenesen bitorolja a
miniszterelnôki széket. Ezenki'vul, On felelôs a magyar nép ellen
elkôvetett népirtâsi bûntettekért. Akârmilyen rôzsaszi'nû babaruhâba
szeretné ôltôztetni cselekedeteit, a magyar nép irtâsa lankadatlan erôvel

folytatôdik még ma is. „Kôszônet" Ônnek és hasonlô elvû târsainak.
Szeretnénk figyelmébe ajânlani, hogy ha nem magyar bi'rôsâg elôtt,
akkor elôbb vagy utôbb egy nemzetkôzi birôsâg elôtt lesz felelôsségre
vonva a fent részletezett tevékenységeiért!

A magyar nép boldogabb JôvôJének reményében és az On mi-

elôbbi lemondâsât vârva, maradok a Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs
nevében.

Szeretnénk figyelmébe ajânlani, hogy az Egyesûlt Nemzetek
Szervezetének meghatârozâsa szerint népirtâsi bûntényt kôvet el az, aki

valamely nemzeti, népi, faji vagy vallâsi csoport teljes vagy részleges
megsemmisitését okozza; aki a csoport tagjainak sùlyos testi vagy
szellemi sérelmet okoz; aki a csoportra megfontolva olyan
életfeltételeket erôszakol, amelyeknek a célja a csoport teljes vagy
részleges elpusztftâsânak elôidézése; aki olyan intézkedéseket tesz,
amelyeknek célJa a csoporton belûli sziiletések gâtlâsa; aki kôzvetlenûl és nyilvânosan felbujt a fenti cselekmények elkôvetésére. E
bûntények elkôvetôi biintetendôk, akâr âllamférfiak, akâr hivatalos
vagy magân személyek.

A fentiek alapjân a Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs - a nyugati
magyar szervezetek és a nyugati emigrâciôs magyarsâg nevében kôveteli az abortusz tôrvénynek - amit tragilcus môdon ,4nagzatvédelmi tôrvénynek" neveztek el -, azonnali hatâlytalanitâsât. Szintén

kôveteljuk a gyeimekes csalâdokat megkiilonbôztetôen sûjtô pénzUgyi
rendelkezések hatâlytalani'tâsât; ezek kôzé tartozik a gyermekes
csalâdok megkiilônbôztetôen magas adôztatâsa, a csalâdi és
gyermeknevelési pôtlékok drasztikus csôkkentése. Végûl kôveteljuk,
hogy a kormâny olyan gazdasâgi helyzetet biztositson az orszâg
iakossâgânak, hogy egy 3-4 gyermekes csaiâd egy keresetbôl emberi
môdon tudjon élni és gyermekeit fel tudja nevelni.

Az abortusz tôrvény, a fent részltezett jelenlegi gazdasâgi és

pénziigyi rendelkezések, és az emlitett sziikséges gazdasâgi rendel
kezések hiânya gâtoljâk a magyar nép természetes szaporodâsât, tehât
népirtâsi bûncselekménynek minôsulnek.

Ha a jelenlegi kormâny a fent részletezett ûgyel kapcsolatban nem

eszkôzôl alapvetô vâltoztatâsokat a legrôvidebb idôn belill, akkor
nemzetkôzi birôsâgon tesziink feljelentést az emlitett népirtasi

bûncselekmények ugyében. A Hungarocidium-ot, a magyar nép fïzikai
és szellemi megsemmisitését meg kell âllitani!

Mr. Ion Iliescu, Président
Bucharest, Romania
Dear Sir:

We would like to call your attention to the définition of the United
Nations regarding the crimes of genocide. The définition states, that a
person commits a crime of genocide, who causes the partial or
complété extermination of a national, ethnie, racial or religions group;
who causes serions physical and intellectual/spiritual demage to a
group; who enforces such conditions of living upon a group, which
contribute to the partial or complété extermination of that group; who
enacts laws and régulations that limit the natural births within the
group; and who directly and publicly encites to commit the above
detailed acts. The perpetrators of these crimes are to be punished,
whether they are statesman or they are officiais or private citizens.
In Romania, Slovakia (formerly Czechoslovakia) and Yugoslavia

the

Hungarocidium,

the

physical

and

intellectual/spiritual

extermination of Hungarians, has been going on for 75 years. Hungarians have been the target of numerous atrocities, such as: the brutal

revenge by Romanians after the second world war in Northem

Transylvania, in territories retumed to Hungary by the Vienna
décisions; the massacre of many thousands of Hungarians in Southem
Hungary by the partizans of Tito after the second world war; and the
déportation of many thousands of Hungarians from the land of their
birth in Slovakia after the second world war. These atrocities claimed

many thousands of victims, and many more thousands were physicaslly
and emotionally crippled for life. In addition, the somewhat more

subtle methods of ethnie cleansing have been in practice for 75 years in
these states. These methods include planned population exchanges,
forced assimilation, déportation, forced émigration, the curtailment or
complété élimination of educational, cultural and social activities of the

Hungarian communities, and the destruction of the Hungarian
historical and cultural

héritage!

Recent achievements

of these

concemed and humane régimes include the recently enacted language
law in Slovakia, which forbids nearly one million Hungarians to use
their mother tongue; the recently enacted éducation law in Romania,
which will eliminate Hungarian public schools for nearly 3 million
Hungarians in Erdély (Transylvania); and the forced settlement of
Serbian reftigees in the Hungarian communities in Bâcska and Bânât
(Voivodina), by forcibly ejecting Hungarians fi-om their homes, houses
and properties! Finally, it has to be stated that in the above mentioned

states the Hungarians have been reduced to second class citizens,
because specifially planned and discriminating laws, régulations and
rules drastically curtail their cultural, social, religious and political a
tivities, destroy their cultural and historical héritage, their customs and
Hungarian lifestyle, and their educational System; they also limit their
ability to provide an ac-ceptable daily existence for themselves and for
their children.

The above detailed activities of the ruling régimes in Slovakia,
Romania and Yugoslavia constitute crimes of genocide as defined by
the United Nations. Therefore, we demand that the ruling régimes in
Slovakia, Romania and Yugoslavia déclaré void ail laws, rules and

régulations, which discriminate against and cause physical and
intellectual/spiritual damage to Hungarians living under their dictatorial
rules.

We are awaiting your corrective actions in these matters, and if we
do not hear from you in the very near future, we shall initiate
proceedings at the appropriate international court regarding the crimes

of genocide. The Hungarocidium, the physical and intellectual/spiritual extermination of Hungarians must be stopped!

Hoping to hear ffom you soon, I remain on the behalf of the Hungarian
National World Council.

Dr. Jajczay Frigyes (Akron, OH):

TILTAKOZÂS
Hom Gyula ùmak,
a Magyar Kôztarsasâg miniszterelnôkének
Tisztelt Miniszterelnôk Ur!

E levéllel a legerôsebb môdon tiltakozunk a magyar-român
alapszerzôdés alâirâsa ellen, amely - tudomâsunk szerint - szeptember
16-ân tôrténik majd meg,

Hivatalos hfrforrâsokbôl értesUltUnk, hogy az alapszerzôdés nem

tartalmazza az Eurôpa Tanâcs 1201-es ajânlâsâbôl szârmazô jogokat,
nem biztositja az erdélyi magyarsâg részére a kôvetkezôket sem:
1)

Teriileti autonômiât,

2) Az anyanyelvi okatâs teljes intézményrendszerét (ide tartozik
az ônâllô magyar egyetem visszaâllitâsa és az anyanyelvi
szakmai oktatâs is),

3)

A magyar egyhâzak elkobzott vagyonânak a
visszaszolgâltatâsât.

Az erdélyi magyarsâg képviselôivel nem régen tartott târgyalâson
azOn kormânya igéretet tett, hogy azalapszerzôdés tartalmazza majd a
fent részletezett kitételeket. Ennek ellenére On ônkényes môdon olyan
alapszerzôdést akar alâi'mi, amely az erdélyi magyarsâgnak jôformân
semmi jogot nem biztosi't! Ezt az alapszerzôdést sem a csonkaorszâgban nyomorgô magyar nép, sem a rabszolgasâgban szenvedô
erdélyi magyarsâg nem hagyta jôvâ! Ezzel a levéllel a nyugati
magyarsâg tiltakozâsât akaijuk kifejezni!

A Kârpât-medencei magyar testvéreink szebb jôvôjének reményében maradok a Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs nevében
tisztelettel: Dr. Jajczay Frigyes, elnôkségi tag

HATAROZAT

A Magyar Nemzeti Vilàgtanàcs Végrehajtô Bizottsâga 1997.jûlius
22-én a Lakewood, Ohio, Grâce Avenue 1450 szâm alatti székhàzâban

megtartott ùlésén, dr. Nâdas Gyula elnôkletével, az alàbbi egyhangù
hatârozatot hozta:

Hivatkozâssal az 1998 nyarân Magyarorszâgon, édes Hazânkban

megtartandô orszâgos képviselôi vâlasztâsokra, a Bizottsâg felkéri
Csurka Istvàn, dr. Giczy Gyôrgy, Lezsàk Sàndor és dr. Torgyân Jôzsef
urakat, hogy a vâlasztâson egyuttmûkôdve, koali'ciôt alkotva vegyenek
részt és egyezzenek meg az âllamelnôki, kormânyelnôki, miniszteri és
tôrvényhozâsi tisztségek jelôltjeiben. Tovâbbâ a négy pârt vezetôi

kôzôs nyilatkozatban jelentsék ki, hogy egymâst sehol, semmilyen
formâban nem tâmadjâk, kerûlve a nyilvânos vitâkat.

Ha a négy ellenzéki pârt vezetôi teljesrtik a fenti feltételeket, akkor

a Vilâgtanâcs Végrehajtô Bizottsâga felajânlja anyagi segitségét a
vâlasztâsokra, azonki'vûl hajlandô fedezni a négy pârtelnôk repûlési
kôltségeit, feltéve, ha elôre eldôntik, hogy a novemberi clevelandi

Magyar Kongresszuson jelentik be a négy pârt vâlasztâsi és kormânyalakftâsi egyQttmûkôdését. Amennyiben a négy pârtelnôk kOzUl bârki

mâr vâlasztâsi egyUttmûkôdést kôtôtt valameiyik baloldali pârttal, ùgy
ez kizârô okul szolgâl a tervezett vâlasztâsi ôsszefogâsbôl.

Mivel a Magyar Nemzeti Vilàgtanàcs - Magyarorszâg kivételével

- magâban fogiaija az ôt vilâgrész magyarsâgânak vezetôit, feikérjuk
majd ôket, hogy vâlasztâsi tâmogatâst csak a tervezett koaliciônak

kùldjenek. Amennyiben az ôsszefogâs megtôrtént, ùgy elvâijuk kiilfëldôn élô magyar sorstârsainktôl, hogy tehetségûkhôz mérten âldozzanak Hazânk ùjjâszuletésére.

Megbizzuk Robert Szalay urat, hogy jelen hatârozatunkat mutassa

be a negy ellenzeki part elnôkének, de annak bizalmas jellegére valô
tekintettel, csak akkor adja ât azt, ha a vâlasztâsi és kormânyalakitâsi
egyiittmûkôdésben az elvi dôntés megtôrtént.

Végùl felkéijùk megbizottunka Robert Szalay urat, hogy a fenti
feltételeket tartalmazô egyiittmûkôdési jegyzôkônyvet - a négy pârt
elnôkének alâirâsâval ellâtva - a Vilâgtanâcs fenti cimére kûldje el.

INDOKOLAS

îgy hatârozott a Bizottsâg, mert a Kârpât-Duna-medencei magyarsâg fennmaradâsa érdekében egy kormâny és rendszer vâltozâsa
elengedhetetlen. A gyakorlati megoldâs részleteit a négy pârt vezetôinek a tudâsâra és tehetségére bi'zzuk. Nem tekinthetûnk el azonban
néhâny segi'teni kész javaslat kôzlésétôl. Igy a tôrvényhozôi, végrehajtôi és bîrôi hatalom tisztségeiben valô részesedésnek szûkségszerûen a pârtok erôviszonyain kell alapulniok.

Mi ùgy lâtjuk, hogy az ellenzéki pârtok erôviszonya a kôvetkezô:
Kisgazdapârt 55%, KDNP 17%, MIÉP 12%, NDF 10%, Parlamenten
klvuliek 5%, Emigrâciô 1% (100%). Ezeknek arânyâban részesûlhetnek a pârtok a hârom âgù âllami hatalom tisztségeiben, mert ezzel
az ellenzéki pârtok megegyezését - ôsszefogâsât elôsegitjiik. Tény,
hogy a jelôltek pârtâllâsa vidékenként vâltozik, ezért a jelôltek
személyében elôre meg kell âllapodni és egységesen râjuk szavazni.
Végezetiil, de nem utolsôsorban a Bizottsâg azért hatârozott igy,
mert a kârpât-duna-medencei magyarsâg élettani és lélektani vâlsâg
ôrvényében gyôtrôdik. A nemzethalâl Muhi, Mohâcs, Habsburgok,
kettôs Trianon, kôzel félévszâzados bolsevista uralom utân elkeriilhetetlermek lâtszik.

Arany Jànos mondta: „Ha minket is elfû az idôk zivatarja, Nem
lesz az Isteimek tôbbé magyaija..." A zivatar kérlelhetetlenûl fiij és
„Szétszôrt hajâval, véres homlokâval, âll a viharban maga a magyar!"
De nem âll, mert fôldre tiportan taposnak rajta. A népirtâs abortusszal,
az orszâg kiârùsitâsâval, kereset elvonâssal, idegenek bevândorlâsâval
folyik kiméletlenûl tovâbb.

A lelki és szellemi fâradtsâg, az érdektelenség, az akarat és
cselekvôképesség hiânya és a fâjdalmas kiâbrândultsâg miatt a néppé
satnyult nemzet kilâtâstalannak lâtja a jôvôjét.
Mindenekfôlôtt megdôbbentô a reformbolsevista rendszer részvét-

lensége a sorsdôntô kérdések megoldâsât illetôen.
Van-e kiût? Igen, van! Az alkotô politikai, gazdasâgi és szellemi
erôk egységesitésével elsôpômi a reformkommunista uralmat, sztalinista terror maradvânyaival egyutt.
A tôrténelem itéiôszéke tetemre hiv majd mindannyiunkat, ha nem

hâritjuk el a nemzethalâl veszedelmét, ugyanùgy, ahogy Zâpolya Jânost

tetemre hi'vta a tôrténelem itéiôszéke a mohâcsi csata elvesztése miatt,

aki âpolgatva âtkos pârtutéssel kirâllyâ vâlasztâsânak aimât, Szegednél
vesztegelt 40.000 emberével és nem ment a Mohâcsnâl csatârakész

magyarok segi'tségére. Zâpolya viszolygâsa nem csak egy vesztett
csatât jeientett, hanem kettôs kirâlysâgot, az orszâg hârom részre
szakadâsât, mâsfél évszâzados tôrôk hôdoltsâgot, amely a 4.5 milliô
magyarsâgot 2 milliô alâ sûllyesztette.

Mert nem elég énekelni, hogy ..Hiszek. Magyarorszâg feltàmadàsâban!" Nem elég hinni, tenni is kell valamit! S akkor tiszta
lelkiismerettel kérhetjuk: „ Hozz râ, vig esztendôt! "
Dômôtôrffy Zsolt
titkâr

Nàdas Gyula
elnôk

Csapô Endre (Ausztrâlia):

ÛNNEP ÉS AGGODALOM...
Talân érdemes emlékezni és emlékeztetni, mit mondott Orbàn

Viktor 1989-ben a Hôsôk terén, az elsô Izben megrendezett Nagy Imre
szimbolikus temetésen:

Mi fiatalok sok mindent nem értunk, ami talân természetes az

idôsebb generâciôk szâmâra. Mi értetlenOl âllunk az elôtt, hogy a
forradalmat és annak miniszterelnôkét nemrég még kôrusban gyalâzôk
ma vâratlanul râébrednek, hogy ôk Nagy Imre reformpolitikâjânak
folytatôi. Azt sem értjuk, hogy azok a pârt- és âllami vezetôk, akik elrendelték, hogy bennUnket a forradalmat meghamisftô tankônyvekbôl
oktassanak, ma szinte tulekednek, hogy —mintegy szerencshozô
talizmânként- megérinthessék ezeket a koporsôkat.

Ha hiszûnk a magunk erejében, képesek vagyunk véget vetni a
kommunista diktatùrânak, ha elég eltôkéltek vagyunk, râszorithatjuk az
uralkodô pârtot, hogy alâvesse magât a szabad vâlasztâsoknak. Ha nem

tévesztjilk szem elôl 56 eszméit, olyan koirnânyt vâlaszthatunk
magunknak, amely azonnali târgyalâsokat kezd az orosz csapatok

kivonâsânak haladéktalan megkezdésérôl. Ha van bennunk elég mersz,

hogy mindezt akaijuk, akkor, de csak akkor beteljesithetjûk'
forradalmunk akaratât. Senki sem hiheti, hogy a pârtâllam majd
magâtôl vâltozik meg"...

Most eljôtt, az akkor még fiatal, bôvérû Orbân Viktor ideje. Tisztultabban és hatârozottabban vâlasztotta most a magyar nép a liberâlbolsevizmussal ellentétes erôket, mint 8 évvel ezelôtt, amikor még nem

lehetett tudni, hogy a jôl hangzô néwel indulô ùj pârtok hangadôi
valôban kit és mit szolgâlnak. Reméljûk, nem felejtette el Orbân
Viktor, kik azok, akik még ma is ott tulekednek a koporsô kôriil. Mâr
csak azért sem felejtheti el, mert azôta a tulekedôk négy évvel megtoldottâk garâzdâlkodâsaikat.

Nemcsak a belsô garâzdâkkal kell megkilzdenie az ùj kormânynak, de szembe kell néznie a hatâron tùli magyarsâg fokozôdô ûldôz-

tetésébôl fakadô problémâkkal is. Nagy erôprôba, de elsôsorban az elhatârozâs prôbâja. Mindenûtt baj van, a Felvidéken, Kârpâtaljân,
Erdélyben, a Délvidéken, de még Nyugat-Magyarorszâgon is. A legsùlyosabb természetesen a délvidéki helyzet. Itt ismét vérre megy. Ez
még mind a trianoni âtok: Kôzép-Eurôpa, a nagyhatalmi politika âldozataként kiilsô erôkkel végrehajtott âtrendezést szenvedett, de mert

ennek az âtrendezett âllapotnak a fenntartâsâra âllandôan szûkség volt

térségen kivuli nagyhatalmi jelenlétre (szovjet megszâllâs és Jugoszlâvia esetében amerikai gyâmkodâs), a bajok azonnal jelentkezterk,

amint a nagyhatalmi Jelenlét megszûnt vagy gyengult. A szovjethatalom bukâsâval létrejôtt ukrân âllam, és a szétesett csehszlovâk âllam
ôrôkôseként Szlovâkia, azoïmal âtvette a magyarûldôzés példâit a

roman âllamtôl, majd a darabokra hullô jugoszlâv âllam magyaijainak
egynegyede hagyta el ôsei foldjét az ismert események miatt.

Ennek a magyarsâgra nézve tragikus idôszaknak a felmeriilt problémâi alapvetôen abbôl adôdtak, hogy megszûnt a nagyhatalmi jelen
lét, az elôâllott vâkuumot nem tôltôtte be valamilyen, a térségben gyô-

kerezô rend, aminek hiânyâban elônyomultak a Trianon szindrôma
nacionalista indulatai az utôdâllamokban. Ezekben az orszâgokban a

kormânyok népszerûsége részére a legfontosabb tâmaszték a magyar-

ellenesség volt, ami mindeniitt a fasisztoid erôket ultette a hatalomba.
A nagyhatalmak ùgy vélik megôrizni a térség nyugalmât, hogy
egyrészt kôvetkezetesek az 1920-as rendezéshez - hiszen a szândék
még ugyanaz - , mâsrészt a legkisebb ellenâllâst felmutatô szândékok
terhére kôvetelik a vâltozatlansâg nyugalmât. Ez persze Magyaror-

szâg, amelynek sérelmei bârmeimyire is nyilvânvalôk, orvoslâsuk
olyan ellenâllâsba ûtkôzne, ami a nagyon vâgyott stabilitâst felboritanâ. A 14 milliôs magyarsâgnak az 50 milliôs szomszédsâggal fel-

éledô konfliktusa kevésbé ki'vânatos az ùj rendet épi'tô eurôpai hatalmak részére, mint a magyar âllam râszon'tâsa a csendes turésre. Ezért

kényszeritették râ Magyarorszâgra az alapszerzôdéseket, amelynek a
hatérok âllandôsîtâsâra vonatkozô része az eddigi âllapotot tartôsitja,
mig a magyar nemzetrészek részére nemcsak hogy nem biztosit autonômiât, de az alapszerzôdésekben szereplô jogok megvalôsi'tâsâra sem
njoijt garanciât. A magyar tragédia mâsik része az, hogy ehhez a

magyarellenes koncepciôhoz az eddigi magyar kormânyok készséges
partnerek voltak.

Jugoszlâvia a nyugati politikagyârtâs kisérleti telepe volt: létre
akartâk hozni a multikulturâlis, multinacionâlis kommunista pârtdiktatura âllamât - mintegy bizonysâgâul annak, hogy ilyen létrehozhatô
annak ellenére, hogy az Orosz Birodalomban ugyanez a Idsérlet kudar-

cot vallott. Amerikâbôl ômlôtt a pénz, a gazdasâgi segftség és a hadianyag. Tito idején Jugoszlâvia az un. „harmadik vilâg" vezetô âllama
volt, kiemelkedô nemzekôzi tekintéllyel és tâmogatottsâggal. Szétesése
zajosabb, véresebb és hatârozottabb volt, mint a Szovjetuniôé. Ha a
nagyhatalmakon mùlt volna, ma is âllana Nagy-Jugoszlâvia. A szerbek

nem értették meg a multikulturâlis âllam koncepciôjât, a szép magyar
âllamot Nagy-Szerbiânak tekintették.Nacionalizmusuk taszitotta a dél-

szlâv partnereket. (Ime két példa, az orosz és a szerb, hogyan nem
szabad Eurôpât egyesfteni!)

Most is olyan megoldâst kivânnak, amiben Kis-Jugoszlâvia egyben marad, a koszovôi albânok oeendben maradtak. Csakhogy a nagyhatalmak jôvoltâbôl még ma is a jô erkôlcsi bizonyitvânyât lobogtatô
Milosevics szolgâltatja a hâborùs konfliktus elemeit, ami alkalmasint
jôl jôn az amerikai militarista kôrôknek.

Politikai elemzôk és elméletkiôtlôk fgy magyarâzzâk, hogy az
évtized elején megszûnt a kétpôlusù vilâg, a Szovjetuniô alâmerUlése
utân mârcsak egypôlusù a vilâg, azaz Amerika egyedul a meghatârozô

hatalom. Mint tudjuk, ehhez valô katonai bâzisai behâlôzzâk a vilâgot.
A vilâghatalom természetébôl adôdik, hogy mindentitt jelen kell lenni.
Fegyveresen is, kôzigazgatâssal is, gazdasâgilag is. És készen âllni

minden eshetôségre. Pl. Eurôpa kôzepén, a fbldrajzi kôzepén a NagyAlfbld ideâlis NATO-légibâzis.

Milosevics az etnikai tisztogatâsban érdekelt. Biztositék szâmâra,
hogy a nagyhatahnak nem tâmogatnak semmiféle teruleti reviziôt.

Csupân rendôri akciô folyik terroristâk ellen —mondja Belgrâd. Ezek a
jô rendôrôk azonban falvakat lônek szét tankokkal.Milosevics ùgy
utazgat, mint egy nagyhatalom tisztességes miniszterelnôke. Most
éppen Moszkvâban jârt, mert ugye ez nemzetkôzi politizâlâs, noha
belugy és rendôrségi elhâri'tâs. Albânia felé menekiil a falvak népe,
nemsokâra Eurôpa tele lesz ùjabb menekiiltekkel a bajkeverés nagyobb dicsôségére. Mâris megjelent néhâny csoport a magyar hatâron
- ilyen esetekben fennâll a vâllalt nemzetkôzi kôtelezettség -, be kell
ôket engedni.

A vajdasâgi magyar pârtok mind hangosabban kôvetelik, hogy
rendeljék vissza a magyar nemzetiségû katonâkat Koszovôbôl, a tovâbbiakban pedig magyar katonâkat oda ne kuldjenek. A Vajdasâgi
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom a zentai vâroshâzân mâr két
hete megkezdte az alâirâsgyûjtést. A vajdasâgi magyar szervezetek
ugyanazt ismételgetik, mint a horvâtorszâgi és a boszniai hâorù elôtt,
hogy senki sem kôtelezhetô a polgârhâborùban valô részvételre. Kijelentik, nem erkôlcsôs egyik kisebbséget fegyverrel a mâsik ellen forditani.

Belgrâdban 18-ân, csûtôrtôkôn nagyarânyù tûntetést rendeztek a
vajdasâgi és egyéb szerb vârosokbôl érkezô sziiiôk, akikkel szemben a
rendôrség a szokâsos erôszak alkalmazâsâval lépett fel. A tiltakozôk
azt prôbâltâk eiémi Moncsilo Peisics tâbomok, vezérkari fônôknél,
hogy az illetékesek azoïmal kôzôljék minden ùjonc tartôzkodâsi helyet,
és 48 ôrân belill vezényeljék ki ôket a harci ôvezetbôl. A vajdasâgi
politikusok, kôztiik Kasza Jôzsef, a Vajdasâgi Magyar Szôvetség
elnôke és Nenad Canak szociâidemokrata parlamenti képviselô vezette
szulôk tovâbbi tiltakozô akciôkat jelentettek be.

Aligha lesz a tiltakozâsoknak eredménye. Minél tovâbb tart a tisztogatô hâborù, aimâl kevesebb albân marad a tartomânyban. Hosszù
jâték lesz, mire a ma mâr csak 19%-nyi szerb lakossâg megszabadul a
„betolakodottakt61". Valôjâban életre tolakodtak, csalâdanyânként 10-

15 gyerekszuléssel. Koszovô ôsi szerb fôld, ezer éve a szerbeké, az
utolsô szerb is fegyvert fog az ôsi fôld védelmébéen. Hosszù
konfliktus lesz és félô, hogy megismétlôdik a mâsodik vilâghâborùs
eset: mindkét tâborban magyarok is lôvik egymâst ellenségként. Mint
szerb katona és mint NATO-katona.

Hetyey Sàndor (Ausztralia):

AZ ESKÛTÉTEL KÔTELEZ!
Bajtârsaim!

Sokszâzéves szokâs, hogy az év elején megfogadunk bizonyos
dolgokat: abbahagyjuk a dohânyzâst, nem iszunk szeszes italt, takaré-

koskodunk, meg a tôbbi, szentiil megtett fogadalom, amelyek az ùj
esztendôben aztân rendre feledésbe merQlnek.

Ez mâr emberi gyôngeség. Vannak aztân ennél koinolyabb fogadalmak is. Példâul: politikai fogadalmak. Ilyen az is, hogy az ùj
esztendôben nem foglalkozunk politikâval. Ezt a fogadalmat szegjiik
meg legeiôszôr. Szidjuk a kormânyt, ha magas a telefonszâmla, a vi'zszâmla, a villanyszâmla, meg a tôbbi. Ha zsùfoltak a villamosok, ha

ûnnepnap bezâmak az ûzletek, ha kinyitnak a mozik, s néha még az
idôjârâsért is szidjuk a kormânyt.
Azonban szâlljunk le egy pillanatra szabad életûnk sokszor csalô-

ka pedestâljârôl és prôbâljunk âtnézni egyszer az „âmyékos oldalra" is.
Ahol ki kell fizetni a méregdrâga élelmiszert, a villanyt, a villamost és
a kormânyt ki sem tudjuk dobni dûhûnkben, mert az be van âgyazva a
helyére az âldemokrâcia minden computeres és kopogtatôcédulâs
triikkjével és az a kormâny diktâl a média minden szervének.
Mit csinâi ilyen esetben pl. az otthoni magyar? Dûhében nem

megy el szavazni. Majd ô megrnutatja! Ô aztân nem szavaz senkire

sem! Csinâijanak, amit akamak! Ô nem szavaz.
Az ilyen eset egy régi mesét juttat az eszûnkbe. Mikor a jégverés
utân a szôlôsgazda kivagdalja a szôlôtôkéket azzal a kiâltâssal? „Hadd
lâm, Uram, mire megyiink ketten"!

A kormâny marad, az ârak mennek fôljebb, s a nép mindig szegényebb lesz. Az elvtârs urak pedig élik tovâbb a maguk tolvajvilâgât
és darabonkint ârùsftjâk kis az orszâgot. Valami ilyesmirôl Ir Petôfi
egyik balladâjâban: „és a nép csak âllt ott s merôn szâja tâtott tehetetlenségében"!

Bajtârsaim! A homgyulâk és gâlzoltânok pufajkâs kormânya csak
azért keriilt uralomra (a komputer manipulâciôn és a kopogtatô cédulâkon klvUl), mert a szavazôk 50%-a egyszeruen nem ment el szavaz
ni!

Hârom, négy hônap mùlva, a tôrténelem kônnyen megismételheti
ônmagât. S az egyre fogyô magyar nép tovâbb nyomorog, tovâbb fogy
és tovâbb tûri némân ki'nzôit! Tovâbb folyik a nagy vilâgbolonditâs: a
média ûvôltôzik majd a „demokrâciârôr',amelyet 1988-ban a pârtok és
a vezetôk neveivel egyûtt, aktatâskâban hozott Moszkvâbôl a KGB
kikuldôtt.

Az egész vilâgot uralô Rômai Birodalom akkor omlott ôssze,

amikor „egymâs szemébe nevettek a madâijôsok", mert egyikiik sem
hitt abban, amit prédikâlt. Igy van ez ma is politikusainkkal és békepapjaink szégyenletes hadâval. Pedig akkor még nem is volt Vilâgbank és nem volt NATO!

A siralmas gazdasâgi âllapotok lâttân nem lehet csodâlkozni, ha
tôbbé nem termékeny az anyaméh. A kommunista rôthmâtyâs alatt
hoztâk az elsô abortusz tôrvényt, amely szerint „egészségi okokbôl"
végre lehet hajtani a magzatelhajtâst. A ,^emzeti, keresztény" Antallkormâny alatt tôrvénybe iktattâk, hogy minden indokolâs és minden
indokoltsâg nélkiil, tetszés szerint mehet a nemzetirtâs. Ez aztân a
fejlôdés! Csak nem tudjuk, hova.

Sajgô sziwel, sokszor ôkôlbe szoritott kézzel nézziik innen
népûnk lassù pusztulâsât. Megprôbâltunk segiteni. Tôbbszôr is.

Ôtletekkel, pénzzel. A pénzt elfogadtâk, de utâna aztân csônd. Senki
sem kivâncsi otthon az emigrâciô véleményére!

Ekôzben elvész az orszâg és kihal a nemzet. Az 56-os szabadsâgharc hôsét bilincsbe verik. A szôvetkezeti mozgalom elôharcosât

letartôztatjâk egy békés tiintetésen. A nemzet legjobbjai elkeseredett
kiâltvânyban fordulnak hozzânk; „Szakitsatok meg minden ôsszekôttetést ezzel a pufajkâs bandâval"!

Bajtârsaim! Kérlek benneteket, kônyôrgôm: nézzetek kôriil. S mit
lâttok? Egy teljesen megkergûlt vilâgot, ittkint és otthon egyarânt.
Tudom, hogy vérzik a szivetek, akârcsak az enyém. Tudom, hogy âlmatlan, âtvirrasztott éjszakâkon nektek is hazaszâllnak gondolataitok,
mint ahogy nekem is. Hosszù évtizedeken keresztiil egyûtt kûzdôttûnk
puszta létûnkért, mâsod- meg hetedosztâlyù honpolgârként, ezerszer

csalôdva, mindig félretolva, hiszen a ti neveteket sem tudtâk kiejteni
befogadôink. S még igy is, mindennek ellenére, mindig ott lebegett
elôttunk az elvesztett, igen tâvoli haza, a hôfbdte karâcsony, a Kisded
szQletése fôlôtti boldogsâg, a szângô csengôs csilingelése, az aratôk
dala, a budai hegyek. Mi sohasem adtuk fel a harcot hazânkért és

népQnkért. Mi soha, semmi kôrûlmények kôzôtt sem ârùsftottuk ki a

magyar fôldet. Pozsony, Kassa, Munkâcs, Nagyvârad, Kolozsvâr és
Szabadka: nekunk mind-mind szent nevek s azokat eladni senkinek

sincs joga, azokért kûzdeni az igazsâg és béke fegyvereivel, de ha kell,
géppisztollyal, mindnyâjunk kôtelessége, mindnyâjunk szent ôrôksége!
Akârmilyen szomorù is ma az orszâg képe, akârmilyen sôtétnek is
lâtszik népunk jôvôje, mi nem adhatjuk fel a harcot!
Bajtârsaim! Maradjunk mi egyûtt, akâimit is csinâlnak mâsok. Mi

mindig tudjuk a kôtelességûnket, annak teljesitését hajdanâban eskûvel
fogadtuk. Ne kuIdjUnk haza diszkardokat, ne gyûjtsUnk pénzt ôncélù,
mondvacsinâlt pârtocskâknak, ne adjunk kârbaveszett tanâcsokat,
hiszen mi mâr megtanultuk a tôrténelmi leckénket! De kiildjûnk ba?^
bâtoritâst, hitet és reményt, mert erre van ma legjobban sziiksége „a

vilâg legârvâbb népének" Legyiink tàltosok a hitvâny békepapok
helyett és fessûk le az otthoniaknak azt a gigâszi kuzdelmet, amellyel 1920 és 1945 kôzôtt - az egész vilâg bâmulatât vivta ki a „trianoni
nemzedék", amelynek mi is biiszke részesei vagyunk.

Bajtârsam, te is légy hittéritô, mert a hitre ma nagyobb sziiksége
van a mi népûnknek, mint a mindennapi kenyérre. Ez legyen a mi
kuldetésûnk, a mi szent kôtelességûnk 1998-ban!

Borbâs Kàroly

REMENYKEDÛNK
Hol sirjaink dombonilnak, unokàinkfeleszmélnek...

Igy kôltôtték ât Petôfi Sândor versét Erdélyben, szabadsâgharcunk
150. évfordulôjâra emlékezve. Mi is âtvettiik ezt a gondolatot.

Mit is jelent ma: felébredni, felfigyelni, észrevermi, talpon lenni?
Ennek lâtjuk tanùjelét a mostani hazai vâlasztâsokon. A magyar târsadalom végre megmozdult, ôsszefogott, feleszmélt. Râdôbbent, mit is
hibâzott az elmûit esztendôkben. Nagy a felelôssége az Orbân Viktor

vezette kormânynak. Természetes, hogy ô is a NATO és az Eurôpai
Uniô felé igazitja lépteit, de mint mondta; ,A. magyar érdekek
figyelembevételével". ÔrOmmel lâttuk ôt a Mementô emiékmû avatâsân fejet hajtani a kivégzett mârtirok emléke elôtt. Mert emIékeznUnk

kell nekunk is, a kormânynak is. A hiteles emlékezés maga a tôrténelem. Hatalmas megtartô erô. A nemzet, ha nem mer emlékezni vagy

nem akar, onazonossâgât tagadja meg. Ne zârkôzzon cl a kormâny,

âlljon kis a Hôsôk terére az Emlékkô elé, adja meg a méltô tiszteletet,
mert ez a ko a vilâghâborùban elesett magyar hôsôk jelképes si'ija, akik
a hazâért adtâk életuket. A tâbori lelkész ezeket a gondolatokat

erôsi'tette meg a Memento emlékmû felavatâsân.

Az utôbbi idôkben ennek szép példâjât lâtjuk. Ôrômmel olvasom
és hallom, hogy ma mâr a volt magyar kirâlyi honvédség még élô
bajtârsait is meghivjâk egy-egy katonai eseményre. Legyûnk bûszkék
râjuk, ôk jôl képviselik mùltunkat. A magyarok Istene adjon erôt
hozzâ!

Szomorùan olvasom a hazai beszâmolôkbôl, hogy a bajtârsi talâl-

kozâsokon egyre kevesebben vannak. Fogyunk! Akik még élunk,
fogjuk meg egymâs kezét szorosan, tôrôdjunk egymâssal. Legyen
mùltunk elégtétele az, hogy az ùj hadsereg katonâi âtvették tôlUnk a
stafétabotot, hagyomânyôrzô tisztelettel kiâltjâk; ..A Hazâért, mindhalàlig "!

Mit is mondott dr. Szabô Jânos?: ,NJem vagyok hadûgyminiszter,

honvédelmi miniszter vagyok.! Békében akarok élni, jôkedvû, hagyo-

mânytisztelô katonâkat akarok lâtni"! Ez a gondolât hoz ôssze bennûnket. Ôrizziik egyiittdicsô mùltunkat!

Dr. Jajczay Frigyes (Akron, OH):

TÉNYEK, GONDOLATOKÉSJAVASLATOK
Szeretném a nyugati magyarsâg vezetôinek, szervezeteinek és
sajtôjânak a figyelmébe ajânlani az alâbbi tényeket, gondolatokat és
javaslatokat.

A Kâpât-medence magyarsâgânak a sorsa és jôvôje megpecsételôdôttnek lâtszik, mert az ottani kormânyzatok elkôtelezetten és
nagyon szorgalmasan dolgoznak még ma is a magyar nép fizikai és
szellemi megsemmisitésén.

Az elmùlt évek folyamân mind gyakrabban, az utôbbi idôben meg

jôformân naponta vannak hirek és beszâmolôk a sajtôban és a
televiziôban a zsidôsâg szenvedéseirôl és âldozatairôl, a holocaustrôl, a
nâci hâborùs bûnôsôk felelôsségre vonâsârôl Kanadâban, Amerikâban,

Angliâban, Olaszorszâgban, Feranciaorszâgban, a Berlinben épitendô
gigantikus

méretû

holocaust

emlékmûrôl,

holocaust

mùzeum

megalapîtàsârôl, a svâjci bankokban elrejtett sok milliard dollâros zsidô
vagyonrôl. Emellett szâmtalan tùlélô részletez szenvedéseit és
beszâmol a halâltâborokrôl, a gâzkamrâkrôl és a hullaégetôkrôl. Ilyen
és hasonlô események kihatâsai sziilôhazânkat is elérték. 1944 nyarân
pufajkâs Gyula bocsânatot kért a vilâg zsidôsâgâtôl a magyar nép âltal
a zsidôsâg ellen elkôvetett bûntettekért.
Ezutân
a zsidô
vilâgszervezetek olyan nagy ôsszegû kârpôtlâst, kârtalanitâst kezdtek

kôvetelni a "bûnôs" magyar néptôl, amely meghaladta a magyar âllam
vagyonât. Nemrégiben pufajkâs Gyula és nemzetrablô bandâja egy
alapftvânyt hozott létre a zsidôsâg kârtalanitâsâra tôbb milliard forint
ôsszeggel, és a jôvôben az alapfvâny meghatârozatlan szâmù és értékû

ingatlant és mûkincset kap még. Ugyanakkor a magyarsâg "bûnôssége"
elképesztô méreteket ért el, a nemzetkôzi sajtô szerint a magyar nép
kôzel egy milliô zsidôt pusztftott el (The Edmonton Journal, April 17,
1995); The European, # 345, January, 1997)! Ilyen bûntettek lâttân
talân illô lenne a nyugati magyarsâgnak pénzgyùjtést kezdeményezni a
zsidôsâg kârtéritésére, mivel mi is a bûnôs magyar néphez tartozunkii!

Ilyen bevezetô utân szeretném a figyelmet egy mâsik népirtâsi
tragédiâra, a Hungarocfdium-ra irânyftani. Ha netân valaki nem tudnâ,
a mâsodik vilâghâborù vége ôta legalâbb 8-10 milliô âldozata van a

Hungarocidiumnak! Ez a népirtâs nem ôtven évvel ezelôtt tôrtént, ez a
népirtâs mmég ma is tôretlen lendûlettel folytatôdik. A

csonkaorszâgban garâzdâlkodô hôhér-és rablôbanda, a megszâllt
teruleteket uralô kommunista rendszerek még mindig a magyar nép
fizikai és szellemi megsemmisitésén dolgoznak elkôtelezett

aljassâggal! Azonban errôl a tragikus eseményrôl nincsenek gyakori
beszamolok a sajtoban és a televizioban, a hohérokat eddig még nem
vontâk felelôsségre, és nincsen kârpôtlâs és kârtérftés az âldozatoknak!

Mindez érthetô és kônnyen megmagyarâzhatô, mivel a kôztâjékoztatâst és az igazsâgszolgâltatâst ugyanazok irânyftjâk, mint akik a

barbâr hôhérmunkât végeztetik! Arra viszont nincsen magyarâzat, hogy
a nyugati magyarsâg miért nem prôbâlja, miért nem akaija megâllftani
a magyar nép irtâsât. Van-e vajon magyar ônbizalom, ônérzet,
ônbecsûlés, nemzeti ôntudat és bûszkeség vagy netân elkôtelezettség és
aggôdâs népunk helyzetével és jôvôjével kapcsolatban? Ezek az

ideâlok hiânycikknek tûnnek mind a csonkaorszâgban, mind a nyugati
emigrâciôban. Van azonban megértés és semlegesség bôven! A
csonkaorszâgban dorbézolô hôhérok, nemzetrablôk és hazaârulôk, mâs
néven a kormâny és az orszâg hâzâban bohôckodô gyulekezet,
megértették, hogy az ezeréves rabszolgasâgban szenvedô olâh, tôt.

szerb és ukrân népeknek joguk van uralkodni magyar teruletek és a

magyar nép részei felett! E megértésuket az alapszerzôdések
alâi'râsâval is megerôsi'tették. A nyugati magyarsâg bôlcs vezetôi is a
megértés gyakorlâsât javasoljâk nekiink, a nyugati hatalmak vezetôinek
nem szabad megemh'teni a trianoni és pârizsi békeszerzôdéseket, a
Yalta-i egyezményt, nem szabad megemliteni ezek eredményeit, a sok
milliônyi âldozatot és a tengemyi emberi szenvedést, nem szabad
ilyesmit emliteni a demokrâcia és az ônrendelkezés fel- szentelt
bajnokainak, mert felhâborodnak és mérgesek lesznek! Csak olyasmit
szabad kémi, amely nem hozza elôtérbe a ô felelôsségilket, hogy az

emh'tett egyezményt és békeszerzôdéseket szâmos nemzetre és sok
milliô emberre râerôszakoltâk aljas môdon a demokrâcia, az igazsâg és
a népek ônrendelkezése nevében! !!

A Clevelandben évente megrendezett Magyar Talâlkozôn 1994
novemberében elôadtam a Hungarocidium cfmû irâsomat (megjelent
tôbbek kôzôtt a Magyarok Vasâmapjâan, 1994. novem-ber 20., 1.
oldal), 1995. novemberében pedig a Népirtâs, „A magyarsâg tragikus
fogyatkozâsa" cimû irâsomat (megjelent tôbbek kôzôtt a Kôtôtt

Kévében, 1996. februâr 21., 7. oldal). Ezekben szâmos javaslatot
tettem, hogy a nyugati magyarsâg mit tudna termi amagyarsâg sanyarù
helyzetének javitâsa és pusztitâsânak megâllitâsa érdekében. Azonban
e javaslatok csak pusztâba kiâltott szavak maradtak, a nyugati
magyarsâg tovâbbra is folytatja a ragtapaszozô tevékenységét, hogy
segftse a fizikai és szellemi nyomorban sinylôdô testvéreinket a
csonkaorszâgban és a megszâllt teruleteken. A magyar emigrâciô
tiltakozik a magyarsâgot megkiilônbôztetôen sùjtô tôrvények és
rendelkezések ellen, kiild adomânyokat, ruhâzatot, âgynemût,
gyôgyszereket, orvosi mûszereket, ipari és mezôgazdasâgi gépeket és
felszerelést. Kiild pénzt iskolâk, templomok, ârvahâzak, sztllô- és
nyugdijas otthonok épitésére és feimtartâsâra, amikor ilyen ûgyekben
az ùn. demokratikus kormânyoknak kellene cselekedniiik, esetleg ùgy,
hogy visszaadnâk a keresztény egyhâzaknak az elrabolt ingatlanjait,
templomait, iskolâit, szeminâriumait, kolostorait, ârvahâzait es
nyugdijas otthonait! Azutân, hogy pufajkâs Gyula tôbb milliârd forintot
folyôsitott a magyar âllam vagyonâbôl a Dohâny utcai zsinagôga

felùjitâsâra, meg kellene ôket kémi, habâtrak vagyunk kôvetelni tôlûk,
hogy épitsék fel a Regnum Marianum templomot, amelyet Râkosi
elvtârs rombolt le, hogy szobrot âllitson véreskezû, barbâr fônôkének!
A nyugati emigrâciô fent részletezett tevékenységei a magyar nép irânti
mély aggodalomrôl tanùskodnak és minden elismerést és dicséretet

megérdemelnek. Azonban, sajnâlatos môdon, e nagyszerû
tevékenységek csak ragtapaszos megoldâsok, nem orvosoljâk a

magyarsâg alapvetô problémâit. îgy a magyar nép tovâbb halad, aljasan
erôszakolva a nyugati pénzugyi érdekeltségek âltal, a megsemmisUlése
felé vezetô ùton! Ha a nyugati magyarsâg nem haj-landô, nem akar
cselekedni ez ûgyben, akkor 3-4 évtized elteltével a csonkaorszâgban is
kisebbséggé vâlik a magyar nép, a sajât hazâ-jâban, ezeréves
szUlôfôIdjén. Akkor aztân kedves honfitârsaim, lehet majd kiabâlni,
tiltakozni, és kôvetelni emberi jogokat és kisebbségi jogokat a magyar
nép részére! Biztos vagyok benne, hogy a demokrâcia és az emberi

jogok szent ôrei, a nyugati nagyhatalmak, minden segitséget majd
megadnak, ha a mùltbeii bûnôs felelôsségUk nem lesz megemli'tve! Itt
szeretnék idézni Bencsik Andrâs cikkébôl (Demokrata, 1997/17.
âprilis 24., 22. oidal): „...februâr végén zârtkôru tanâcskozâst tartott a

budapesti Soros-egyetemen a Vilâgbank. Az eiôadôk elmondtâk, hogy
elképzelésûk szerint Magyarorszâgon csak 8 milliô lakosnak kellene

élni. Ebbôl kétmilliô ùn. (narrow minded) szakember legyen, a tôbbi
hatmiiliônak pedig a hâtteret kellene biztositani. Az eiôadôk ùgy
vélték, azokat a magyarokat, akik egy bizonyos szellemi szint fôlé
emelkedtek, ôsztônôzni kellene a kivândorlâsa^'.

Ha eddig nem tudtuk, akkor most tisztân lâthatjuk, mik a tervei a
nemzetkôzi pénzugyi érdekeltségeknek Magyarorszâggal kapcsolatban,
és a tervek végrehajtâsâban paktum Jôska, pufajkâs Gyula és
magyarirtô, nemzetrabô és hazaârulô târsai nagyon szorgalmasan és
sajnos, nagyon eredményesen tevékenykedtek és tevékenykednek még

ma is! A megszallt teruleteket uralô àllamoknak a magyarsâggal
kapcsolatos tervei jôl ismertek, és az ottani hôhérlegenyek is nagyon
eredményesen dolgoznak mâr tôbb, mint hetven éve. Érdekes lenne
megtudni, hogy melyek a magyarsâg Jelenlegi vezetôinek tervei a

magyar nép jôvôjével, megmaradâsâval, esetleg gyarapodâsâval
kapcsolatban. Nekem nincs Jogom, és nem is akarom, feielôsségre
vonni a Kârpât-medencében élô magyarsâg vezetôit, hogy milyen
terveik vannak, és mit cselekednek majd azokkal kapcsolatban. Ôk
tudjâk, hogy a kamatgyarmati rabszolgasâgban, liberâl-bolsevik és
kommunista kormânyzatok uralma alatt mit lehet, és mit tudnak

cselekedni. Azonban feielôsségre vonom a nyugati magyarsâg vezetôit,
szervezeteit, mert nem hajiandôk elfogadni, nem akaijâk elismemi,
hogy a Hungarocidium, a magyar nép irtâsa, 50 év utân még ma is
folytatôdik, és nemhajiandôk megtenni minden lehetséges lépést annak
megâllitâsâra! Erre a vaksâgra, tunyasâgra prôbâltam magyarâzatot

talâlni a magyar, keresztény, netân emberi értékrendek alapjân, de nem
sikeriilt. Azonban magyarâzat nem is fontos, hanem a tény, hogy ez
van, ezt kell elfogadni! A 8-10 milliô magyar âldozat, és a tény, hogy a

magyar népet még ma is lankadatlan szorgalonLimal irtjâk, az
lényegtelen!

A fent emlitet tényeket figyelembe véve mâr csak egy isteni

csodâban reménykedhetunk, talân abban, hogy a nyugati nagyhatalmak, nemzetkôzi szervezetek, ENSZ, EBESZ, Eurôpai Parlament,
Eurôpa Tanâcs vezetôi talân észreveszik a Hungarocidium-ot, és netân
valamit tesznek, hogy megâllitsâk a magyar nép ulâsât a Kârpât-

medencében. Sajnos, a nyugati magyarsâg nem hajlandô semmit
csinâlni ez ùgyben!

Szeretnék egy pâr érdekes dolgot és egy pâr javaslatot a kedves
honfîtârsaim figyelmébe ajânlani:

1. Egy 1989-ben hozott tôrvény (1989. évi XVII. tôrvény) alapjân
a toldozott-foldozott kommunistas aUcotmâny akkor lenne érvényes, ha

azt a népszavazâs âltal elfogadtâk volna (Magyarok Vasâmapja, 1997.
mâricus 9., 2. oldal). Tudomâsom szerint ilyen népszavazâst nem
tartottak, tehât a jelenlegi alkotmânyérvénytelen!

2. Az érvénytelen alkotmânybôl szârmazik a jelenlegi vâlasz-tâsi
tôrvény, tehât az is érvénytelen. Igy az 1990-es és 1994-es vâlasztâsok
érvénytelennek minôsillnek!

3. Az ûgynôktôrvény szerint Hom és a kormânyban, meg az

orszâggyûlésben levô sok volt-kommunista târsa nem tôlthetnének be
felelôs âllâst (Magyar Fôrum, 1996. oktôber 24., 8. oldal).

4. Az ENSZ Népirtâsi Egyezménye (Genocide Convention) és a
magyar buntetôtôrvénykônyv meghatârozâsai alapjân ma Magyarorszâgon népirtâs van folyamatban (Magyar Fôrum, 1997. mâjus
22., 1. oldal); és 24. Ôra, 1997 mâjus , 6. oldal).

5. A jelenlegi tôrvények alapjân kiilfôldi âllampolgâr nem birtokolhat termôfôldet az orszâgban. Ennek ellenére sokezer holdnyi

termôfôld, legelô és erdôség van kiilfoIdi âllampolgârok és kiilfôldi
vâllalatok tulajdonâban (Magyar Fôrum, 1997. jùnius 5., 1. oldal). A
fenti ingatlanokra vonatkozô adâs-vételi szerzôdéseket azonnali
hatâllyal semmisnek kell minôsiteni.

6. Râkosi és Kâdâr elvtârsak terroruralma idejében szâmtalan

magyar âllampolgér vagyonât allamosîtottâk, elkoboztâk vagy kisajâti'tottâk ônkényes môdon. Gyârakat, ûzemeket, vâllalatokat,
mûhelyeket, uzleteket, bérhâzakat, csalâdi hâzakat, foldeket koboztak
el a kommunista diktatorok, az ingôsâgokrôl nem is beszélve.

Az 1948. december lO-én kihirdetett Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatânak 17. cikkelye szerint:

1). Minden személynek, mind egyéniieg, mind mâsokkai, egyiittes
joga van a tulajdonhoz.

2). Senkit sem lehet mlajdonâtôl ônkényesen megfosztani.

Ennek ellenére az Antall-kormâny meghozta a kârpôtlâsi tôrvényt, amely részleges kârpôtlâsként az elkobzott ingatlanok valôs
értékének 10-20%-âban adott kârpôtlâsi jegyeket!

Egy nyugati véleményezés a kârpôtlâsi tôrvény elfogadâsa elôtti
idôszakbôl (Nemzetôr, 1991 februâr):

,JK2. érintettek, illetve jogfosztottak kénytelenek lennének érdekeik védelmében - amennyiben ez a javaslat vâltozâs nélkùl tôr-

vényerôre emelkedne -, az ENSZ, a Helsinki Zârôkôzlemény, valamint az Eurôpa Tanâcs nemzetkôzi szerzôdéseiben lefektetett megâllapodâsok megszegése miatt az illetékes szerveknél a szukséges
nemzetkôzi jogi lépéseket megtenni".

Ilyen alapon minden magyar âllampolgâmak joga van kôvetel-ni
az elrabolt vagyoni târgyainak azonnali visszaadâsât!

Râkosi elvtârs a keresztény egyhâzak vagyonât is kisajâtitotta. A
nemrég alâirt szerzôdés a Szentszék és a Hom-kormâny kôzôtt
részletezi, hogy a katolikus egyhâz vagyonânak egy részét a kôvetkezô 10-15 év alatt adja majd vissza a kormâny. Hogy mire lehet
szâmitani, arra jô példa, hogy a kôzelmùltban egy Szenthâromsâg téri
épiiletet, amely Râkosi terroruralma elôtt a katolikus egyhâz tulajdona
volt, a Hom-kormâny âtadta a Magyarorszâgi Zsidô Ôrôkségi
Alapftvânynak (Magyar Fôrum, 1997. âprilis 24., 3. oldal). Ûgy lâtszik,
ez az épûlet az egyhâzi vagyon mâsik részéhez tartozik, amelyet a
kormânymajd nem ad vissza a katolikus egyhâznak.

Azegyhâzi ugyekrôl beszélve, ùjrameg kell emliteni a tényt, hogy
a Dohâny utcai zsinagôga felùjitâsâra 4 milliârd forintot adott a Hom-

kormâny. Azôta is vârjuk, hogy az egyenlôség és az egyenjogùsâg

alapjân, mikor ad ât a Hom-kormâny legalâbb 100-200 milliard
forintot (a felekezeti hovatartozâs népességi arânyszâmaibôl
szârmazôan) a keresztény egyhâzaknak és templomaik felùjftâsâra!
7. Az ebnùlt két évtized folyamân az âllami vagyon kezelésében és

az àllami vagyon kiârusftâsâval hihetetlen méretû kârokat okoztak a
magyar nemzetaek a kommunista elvtârsak, a jelenlegi kapitalista urak.
Elképzelhetetlen nagysâgû vagyonokat gyûjtôttek ôssze az elvtârs/urak,
mikôzben a nemzeti vagyon nagy részét â^âtszottâk sajât maguknak,
kQlfbldi érdekeltségeknek és kiilfôldi pénzintézeti fônOkeiknek. Az
elmùlt hùsz év minden egyezményét, megâllapodâsât és adâs-vételi

szerzôdését érvénytelennek kell nyilvânitani, és minden volt âllami
vagyontargyat zâr alâ kell helyezni, beleértve az elvtârsak/urak
kûlfôldre mentett és kulfôldôn szerzett vagyontârgyait is. Birôsâgi

eljârâsokkal kell az illetékeseket felelôsségre vonni és a magyar

nemzettôl ellopott, elrabolt vagyontârgyak visszatén'tését eszkôzôlni.
A fenti pontokban felsorolt ûgyekkel kapcsolatban
kezdeményezett birôsâgi eljârâsokkal meg lehetett volna, meg lehetne
buktatni a jelenlegi Hom-kormânyt. Ha nem 2-3 birôsâgi beadvâny
lenne, hanem szâz, ezer, netân tôbbezer, akkor azokat nem lehetne a

szônyeg alâ sôpômi, az otthoni lakossâg nagy része értesillne az
ilgyekrôl, és a nyugati kormânyok és nemzetkôzi szervezetek is
felismemék, hogy a Hom-kormâny nem tôrvényes alapokon nyugszik,
és ezek a hôhérlegények nem a magyar nép érdekeit képviselik, hanem

a sajât zsebeiket tômik minden elképzelhetô môdszerrel!
Tudomâsom szerint a kôvetkezô birôsâgi eljârâsok vannak
folyamatban;

1. Dr. vitéz Endrey Antal

1995. szeptemberéban személyes

kârtérftési keresletet adott be a Hôdmezôvâsârhelyi Vârosi Birôsâgon

Michael Camdessus, a Nemzetkôzi Valutaalap elnôke ellen (Endrey
Antal,
"A
disznôfejû
nagyùr",
Boldogasszony
Kiadô,

Hôdmezôvâsârhely. 1996. 108. oldal). Endrey szerint „...az angolamerikai jogrendszer egyik alapvetô jogelve alapjân a Magyar
Kôztârsasâgnak jôl megalapozott, potenciâlisan tôbbszâz milliârd
dollârt kitevô kârtâsitési jogigénye van a Nemzetkôzi Valutaalap és a

Vilâgbank, mint jogi személyek és ezek vezetô tiszségviselôi ellen az
orszâgunkra kényszeritett téves gazdasâgpolitika âltal okozott sùlyos
nemzeti kârokat illetôen".

Itt meg kell emh'teni a nemrégen nyilvânossâgra hozott levelet,
amelyet Medgvessy Péter pénzùgyminiszter és Burânyi Gyôrgy, a
Magyar Nemzeti Bank elnoke, irtak Michael Camdessusnak, a
Nemzetkôzi Valutaalap elnôkének (Demokrata, 1977/16, âprilis 17.,
42.oldal). Elképesztô, hogy a Hom-kormâny milyen aljas megalâzkodâssal hajtja végre a Nemzetkôzi Valutaalap és a Vilâgbank
népirtô és nemzetrablô terveit!

2. Dr. vitéz Endrey Antal 1995. oktôberében keresletet adott be az

Alkotmânybirôsâghoz a Nemzetkôzi Valutaalap, a Vilâgbank és Kâdâr
kommunista diktatùrâjânak vezetôi âital 1982-ben aiâirt egyezménnyel
kapcsolatban (Endrey Antal, „A disznôfejû nagyûr", Boldogasszony
Kiadô, Hôdmezôvâsârhely, 1996. 109. oldal). Az ùj Alkotmâny 1989ben

tOrtént

beiktatâsa

utân

az

Orszâggyûlésnek

kellett

volna

jôvâhagynia az emlitett egyezményt. Mivel ez a jôvâhagyâs nem tôrtént
meg, a kérdéses egyezmény érvénytelen.
E tôrvényellenes és

alkotmânyellenes egyezmény alapjân garâzdâlkodik még ma is a
Nemzetkôzi Valutaalap és a Vilâgbank hazânkban, felmérhetetlen
kârokat okozva az âllamnak és a magyar népnek!

3. Dr. V. Endrey Antal 1996. augusztusâban feljelentést nyùjtott be
a legfôbb ilgyésznek: Rabâr Ferenc, Kupa Mihâly, Békesi Lâszlô és

Bokros Lajos volt pénzùgyminiszterek, valamint Surânyi Gyôrgy és

Bod Péter Âkos, a Magyar Nemzeti Bank volt, illetve jelenlegi elnôkei
és Hârshegyi Frigyes, a Magyar Nemzeti Bank alelnôke ellen a Btk.
144 (1) szakaszâba iltkôzô hazaârulâs és a Btk. 145. szakaszâba Utkôzô
hûtlenség bûntetteinek alapos gyanûja miatt.

4. Mônus Âron 1994, augusztusâban Hom Gyula ellen râgalmazâsért adott be magânindftvânyt a Hôdmezôvâsârhelyi Vârosi
Birôsâghoz (Magyarok Vasâmapja, 1994. szeptember 8., 10. old.). A
vâd târgyât képezô levelet Hom Gyula irta Keller Lâszlônak, az
Emanuel Alapitvâny elnôkének 1994. jùlius 3-ân. — Részletek a
beadvânybôl: „A vâd târgyât képezô levelet a Magyar Tâvirati Iroda és

a vilâgsajtô terjesztette. A râgalmazâs tehât nagy nyilvânossâg elôtt
tôrtént". ..."A vâd târgyât képezô levél kôzzététele a Magyar
Kôztârsasâg âllami, tâsadalmi és gazdasâgi rendjét, az âllampolgârok
személyét és jogait sérti és veszélyezteti".

5. Ez év mâjusâban az APEH Ûldôzôtteinek Szôvetsége (APÛSZ)
elnoke, Szerdahelyi Szabolcs az Àllami Szâmvevôszék vizsgâlata
alapjân biintetô feljelentést tet a Kôzponti Bùnilldôzési Igazgatôsâgon

kUlônOsen nagy vagyoni hâtrânyt okozô, hûtlen kezelés alapos gyanùja
miatt Suschmann Tamâs és az ÀPV Rt. kôzelmùltban levâltott vezetôi,

valamint jogelôd felelôs vezetôi ellen. Az APUSZ szerint azonban az
érintett személyek bilntetôjogi felelôsségén tùlmenôen sùlyos politikai
felelôsség terheli a tôrvényhozâst is, amely az 1995. évi privatizâciôs
tôrvénnyel megteremtette a visszaélések lehetôségét (Demokrata,
1997/19, mâjus 8., 7. oldal).

6. Éliâs Àdâm 1997. âprilit 7-én bUntetô feljelentést tett a
budapesti V. Kerilleti Rendôrfôkapitânysâgon „...azon személy
(személyek) ellen, akik a tômegkommunikâciô elektronikus és îrott

médiumai szerint 1997. âprilis 16-ân hivatalosan beteijesztették
Magyarorszâg csatlakozâsi kérelmét a NATO-hoz. Ezzel elkôvették a
biintetô tôrvénykônyv fenn megjelolt szakaszai âltal meghatârozott

bûncselekményt: hazaârulâst és hûtlenséget. Az elkôvetôk személyét
pontosan nem tudom. A hi'radâsok alapjân feltételezhetôen Kovâcs
Lâszlô kiilugyminiszterrôl, Hom Gyula miniszterelnôkrôl, esetieg kormânyhatârozat esetén - a kormânyrôl kollektfve lehet szô".
(Demokrata, 1997/17, âprilis 24., 51. oldal)

Éliâs Àdâm egy hosszabb cikkben elemzi Magyarorszâg NATOhoz valô csatlakozâsânak a kôriilményeit (Demokrata, 1997/23, jùnius
5., 26. oldal).

Nagyon sok, ezekhez hasonlô kezdeményezéssel talân el lehetne
émi a remélt eredményt, a Hom-kormâny bukâsât.

Az otthoni sajtôban és a nyugati magyar ùjsâgokban mind tôbb szo
esik a kôzelgô vâlasztâsokrôl. Én csak abban reménykedek, hogy a
nemzeti és keresztény felfogâsù pârtok, szervezetek és egyének meg
tudnak alakitani egy egységes csoportosulâst, mert csak igy tudjâk
legyôzni a liberâl-bolsevik pârtokat. Mârmegkezdôdôtt a szalâmizâs, a
belsô aknamunka és a botrânyos râgalmazâs, hogy lejârassâk és
szétverjék a nemzeti erôket. Azonban eddig még senki sem vonta
kérdôre a vâlasztâsi tôrvény érvényességét, és nem kôvetelte a
szâmitôgépes szavazatszâmlâlô rendszer mellôzését!

Végûl szeretném megemliteni, hogy tôbb magyar szervezetnek
vagyok vezetôségi tagja, a Corvin Tôrténelmi Târsasâgnak
(Edmonton), a Kanadai Magyarok Szôvetségének (Toronto), és a
Magyar Nemzeti Vilâgtanâcsnak (Akron). A fenti sorokban a sajât
véleményemet és felfogâsomat vetettem papirra, tehât ez az irâs nem az
emlitett szervezetek hivatalos âllâspontjât fejezi ki.

Kérem Isten segitségét, és tôrhetetlen hittel reménykedek egy
szebb és boldogabb magyar jovendô megvalôsulâsâban.

Szarvas Jôzsef(Nagybritannia):
A NAGYBRITANNIAIMAGYAR SZABADSÂGHARCOS SZÔVETSÉG

ÛZENET A NEMZET FELEMELKEDÈSÉÈRT KUZDÔ

PÂRTOKNAK ÉS AZ ÛJ KORMÂNYNAK
Szôvetségûnk nagy ôrômmel és megelégedéssel ùdvôzli a
mâjusban lezajlott hazai vâlasztâsok gyôzteseit.
A szavazôk most jôl vâlasztottak. A gyôztes ellenzéki pârtok
ôsszefogâsâbôl olyan kormâny veszi ât a hatalmat, amely hazânk
érdekeit mindenek fôlé helyezi majd mind bel-, mind kiilpolitikai
sikon. Mert orszâgunk sorsât nem ùgy kell aiakitani, ahogy mâsok
akaijâk, hanem mindenkor ùgy, ahogy a nemzet és az egyetemes

magyarsâg érdekei megki'vânjâk.
Negyvenkét évet kellett vâmunk arra, hogy megszabaduljunk
azoktôl, akik 1989-ig a szovjet megszâllôk ûgynôkei és végrehajtôi
voltak. Azutân 1994-ben visszajôttek s négy év alatt mérhetetlen
kârokat okoztak mind az orszâgnak, mind a nemzetaek. Az a tény,

hogy ôk inditottâk meg hazânk belépését az Atlanti Szôvetségbe, nem
tud kiengeszteini bennilnket! Egy évtizeddel elôtte éppen ôk voltak
azok, akik a Varsôi Paktum barrikâdjai môgul kigyôt-békât szôrtak a
NATO-ra.

ReméljQk, az ùj magyar kormâny mentes lesz olyan emberektôl,
akik az elôbbiekhez tartoztak avagy a mai napig is elvtârsak! Az ùj
kormânynak tehât minden lehetôsége megvan arra, hogy az orszâg
népe végre megszabaduljon a lelki szorongâsoktôl és félelemtôl,
feloldôdjon és kiemelkedjen abbôl a szellemi-lelki sôtétségbôl, amelyet
1945-tôlrâkényszeritettek!
Mi, szabadsâgharcosok 1956-bôl, hisszûk, hogy az ùj kormâny

majd megnevezi mindazokat, akik 1956 elôtt és azutân kiszolgâltâk a
szovjet megszâllôkat és azâltal bûnôsôk a nemzettel szemben. EIvârjuk,
hogy mùitukat feliilvizsgâljâk és a bûnôsôk birôsâg elôtt feleljenek
tetteikért.

Ugyanakkor, minden olyan honfîtârsunknak, akik a szabadsâgharcot tâmogatték, legyenek végre, - 42 év utân - teljesen
rehabilitâlva. Ne kezeljék és alâzzâk meg ôket a hazâban, mint mâsod-

és harmadrendû polgârokat. Ôket megilleti az elismerés és a dicsôség.
Legtôbbjûk hosszù éveket tôltôtt az elvtârsak bôrtôneiben. Sokat

kôzûluk megkînoztak, ôsszevertek Kâdâr ÂVO-sai. Még ma is félnek
és rettegnek!

ReméljUk és elvârjuk tovâbbâ a kOvetkezôket:

1.) Az ùj kormâny vizsgâlja felQl az Àllamszerzôdéseket.
Ellentétben a Hom-kormânnyal, kész legyen harcolni az utôdâllamokban élô honfitârsaink teljes âllampolgâri jogainak gyakorlâsa
érdekében. Jelenleg nem kivânunk tôbbet, csak azoknak a megâllapodâsoknak a betartâsât az utôdâllamok részérôl, amelyeket az
Âllamszerzôdésekben lefektettek és az érintett felek alâfrtak.

2.) Az ùj kormâny nekilnk, a nyugati orszâgokban élô magyaroknak és mindazoknak, akik 1944-45-ben hagytâk el az orszâgot,
tovâbbâ mindazoknak, akik 1956-ban menekultek el a bolsevistâk

bosszùja elôl, adja meg az elismerését s azâltal âllitsa vissza âllam
polgâri és politikai jogainkat abban a hazâban, amelynek fiiggetlenségéért annyit âldoztunk.

3.) Az ùj kormâny - a Hom-kormârmyal ellentétben - a kulûgyek
sikjân legyen bâtor és kész elutasitani minden olyan vâdaskodâst,
amelyek magyarellenesek! Szâmoljuk fel végre mâr, hogy nemzetkôzi
bûnôk terhelnek bennilnket: utolsô csatlôsai voltunk Németorszâgnak,

és tôbben kôziilùnk antiszemitâk! Ne kelljen nekilnk mindig

meakulpâzni olyan orszâgok elôtt, amelyek sokkal nagyobb bûnôket
kôvettek el az emberiség és sajât népeik ellen, mint mi, magyarok! Ha
valaki bennilnket bântalmaz és sérteget - legyen az vendég vagy
hivatalos lâtogatô -, legyen kiutasitva hazânkbôl. Vegye tudomâsul
mindenki, hogy a magyar nemzeti géniusz sérthetetlen ezeregyszâz
éves méltôsâgâban!

4.) Mi most kis orszâg vagyunk, de népûnk és nemzetûnk ôt
vilâgrészt kapcsol ôssze s mindenkinek megadjuk a kijârô elismerést és
tiszteletet. Elvâijuk tehât mâsoktôl ugyanazt.

5.) Az ùj kormâny belUgyeinkben haladéktalanul erôsitse meg a
kôzbiztonsâgot. Legyen a rendfenntartâs olyan erôs, mint a magyar
vendégszeretet. Azok, akik vétenek a fennâllô tôrvények ellen, kapjâk

meg méltô bûntetésùket. Olyan idegenek, akik hazânkban ôhajtanak
banditâskodni, ki kell toloncolni. Rendfenntartô kôzegeink szûrjék meg
alaposan, hogy kiket engednek be az orszâgba, fôleg Csapon és a szerb
hatârâllomâsokon keresztiil. Az orszâgnak joga van védekezni a
nemki'vânatos idegenek beôzônlése ellen!

6.) Az ùj kormâny vizsgâlja felûl a kôzoktatés minden terûletét. Az
az esti iskolâkig a magyar szellemre, bûszkeségre,
becsûletességre, lovagiassâgra, méltânyossâgra,
igazsâgossâgra,
felebarât, valamint bon- és Istenszeretetre s tiszteletre legyen alapozva
a nemzeti kôzoktatâs. Mâsszôval: ezeréves keresztény alapokra.
ôvôdâktôl

7.) Az ùj kormâny vessen véget a magyar fold és ingatlan kiârusitâsânak. Ne engedje, hogy az a drâga magyar fôld, ami nekiink

még megmaradt, idegen tulajdon alâ keriiljôn, mert kônnyen
megeshetik, hogy a magyarsâg rohamos szâmbeli fogyatkozâsa révén,
a magyar fëldet vâsârlô idegenek fiai és unokâi szâz év mûlva ùj nevet
akamak majd adni, mondjuk Szegednek. Jogunk van megtartani és
megvédeni, ami a mienk!

8.) Az ùj kormâny haladéktalanul szilntesse meg a nyugati tôke és
a befektetések egyoldalû behatolâsât hazânk gazdasâgi életébe. A
kiilfôldi befektetô ne kapjon olyan adôkedvezményt, amely gazdasâgi
és âllamérdekeinket sérti. Ugyanakkor demoralizâlja az orszâg
munkaképes és dolgozô lakossâgât. Nemcsak demoralizâlja, hanem

megalâzza a dolgozô és jôvedelemadôt fizetô magyart. Jôjjôn be a
nyugati tôke, de olyan feltételek mellett, amelyek kedvezôk az orszâg
gazdasâgânak fejlesztésére. Nem minden arany, ami fénylik. Itt,

Nyugaton is sok az életképtelen vâllalkozâs.
9.) Sokan olyan orszâgokban akamak vagy szeretnének befektetni, ahol olcsô a munkaerô és nem kell hosszù ideig korporâciôs adôt
tîzetni, viszont a nyereség nagy részét ki lehet hozni!
10.) Az ùj kormâny basson oda, hogy minden hazai vâllalkozâsban a részvényeknek 51%-a mindig magyar kézben maradjon.

11.) Az ùj kormâny az élet minden teriiletén szâmolja fel a
komipciôt, protekciôt és a visszaélések minden formâjât. Szâmoljon le
a bolsevizmus minden hagyatékâval, hogy a magyar szellem, 1956
hagyatéka jusson diadalra hazankban!
12.) Végiil, de nem utolsô sorban, az ùj kormâny szervezze ât
honvédségûnket. Ne csak modem fegyverekkel lâssal el, hanem

érvényesitse katonâink soraiban a magyar szellemet, az 1956-os
bâtorsâgot, a hazâért valô lelkesedést és àldozatvâllalâst. Legyen

honvédségûnk bûszke azokra, akik szâzadokon ât éltek és haltak a
hazâért, Magyarorszâgért!

13.) Olyan tiszteket és tâbomokokat akarunk, akiknek szellemisége, felkészultsége és etikâja szmtiszta magyar.

Az Isten âldja meg az ùj kormânyt, hazânk és az egyetemes
magyarsâg felemelkedéséért indulô kûzdelmében!

Mi, Angliâban élô 1956-os szabadsâgharcosok, bâtorkodunk hinni

—a Nyugaton élô hazafîakkal —, hogy erôfeszitéseiket az Ùristen
segltségével siker koronâzza.

A MAGYAR SZABAPSÂGHARCOSSZÔVETSEG
FRANCIA ORSZÂGISZER VEZETE
BESZÀMOLÔ
Az elmùlt években elteijedt a fiancia értelmiségi kôrôkben az a
lèves tôrténelmi beâlHtâs, amely szerint az 1956-os magyar forradalom

kirobbanâsât a Magyar Kommunista Pârton belûl megindulô reformmozgalomnak, vagyis a Nagy Imre kôré tômôrult kommunistâknak
lehet kôszônni. Ebben az elferdi'tett tôrténelmi megvilâgitâsban a
felkelôkkel fokozatosan szolidaritâst vâlialô „reformkommunistâk a

szabadsâgharcunkat irânyitô „szellemi vezérkar szerepében vannak
feltuntetve, mig a barikâdokon a szovjet csapatok ellen fegyverrel
harcoiô szabadsâgharcosok csak mâsodrendû, statiszta szerepkôrben
vannak megemlitve.

Az 1956 elôtti évek hazafias ellenâllâsârôl pedig, amely

szabadsâgharcunk lelki, szellemi csi'râit adta, egyszerûen nem is
beszélnek, agyon van hallgatva, mintha ilyen nem is létezett volna,
annak ellenére, hogy a titkos politikai perekben tôbb szâz magyar
ellenâllô hazafït itéltek halâlra és akasztottak fel és tôbb ezret

bôrtônôztek be! Igy tehât, sajnos, a francia TV-k, râdiôk, ùjsâglrôk,
tôrténészek tôbbsége teljesen lèves,
„reformkommunistâs"
megvilâgitâsok alapjân mutatja be az 1956-os magyar szabadsâgharcot
a francia kôzônségnek.

A Franciaorszâgi Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség ezt a ferde
beâllitâst igyekszik megcâfolni és megragad minden adott lehetôséget

és alkalmat arra, hogy szabadsâgharcunk a tôrténeti valôsâgnak megfelelôen legyen bemutatva a francia kôzônségnek.
Ebben a szellemben beszélt a francia Szenâtusban rendezett két

napos tôrténelmi konferenciân (1996. oktôber 28-29-én) Sujânszky

Jenô, a Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség elnôke. Beszédének nagy
sikere volt a francia kôzônségnél és tôbb politikai folyôirat szerkesztôsége eikérte a szôveget. A „Le Combat" folyôirat februâri szâmâban
teljes egészében le is kôzôlte francia és angol nyelven.
1996 novemberében az egyik francia râdiôban tartott elôadâsâ-ban

a Szabadsâgharcos Szôvetség elnôke ismételten kihangsùlyozta, hogy
az 1956-os magyar szabadsâgharc szellemi gyôkerei, lelki csirâi nem a
Kommunista Part ,4neakulpâzô" reformvitâibôl sziilettek meg, hanem
az 1945-1956 kôzôtti években megformâlôdott szovjetellenes hazafias
ellenâllâs szellemébôl.

A

„reformkommunistâk"-nak

csak

az az

érdemûk, hogy a szabadsâgharc kitôrése utân fokozatosan csatla-koztak

a fegveresen harcolô szabadsâgharcosok célkituzéseihez, szoli-daritâst
vâllaltak velûk és eliitélték a szovjet Vôrôs Hadseereg beavat-kozâsât.

Elvitathatatlan, hogy a ,^eformkommunistâk" ezzel a magatartâsukkal nagy szolgâlatot tettek a magyar szabadsâgharcnak, mert
igy hatâstalaimâ vâlt az a vilâggâ kiirtôlt hazug szovjet propaganda,
amely az âllitotta, hogy Magyarorszâgon „fasiszta ellenforradalom"
tôrt ki. De viszont az is igaz, hogy az utôbbi években divatba jôtt leirâs,
amely szerint a magyar szabadsâgharc kitôrése a Nagy Imre kôré

csoportosult ,^eformkommunistâk" érdeme, nem felel meg a tôrténelmi
valôsâgnak!
1997. mârcius 7-én a franciâk Tours vârosban rendeztek tôrté

nelmi konferenciât 1956-rôl. A konferencia kezdeményezôje az
,Amitié Touraine Hongrie" szervezet. A Magyar Szabadsâgharcos
Szôvetség elnôkét, Sulyânszky Jenôt is felkérték elôadônak, aki a
magyar szabadsâgharc valôdi képét mutatta be a francia kôzônségnek

és megcâfolta a szintén elôadô Castellan Pierre francia tôrténész
beâllitâsât. Elôadôként szerepeltek még Bogdan Henri tôrténész és
Schrei-ber Thomas ùjsâgirô. A konferencia elnôke Gueneron Hervé, a

„Nouvelle République" francia napilap fôszerkesztôje volt.

Âprilis 27-én a ,J^édération Internationale pour la Liberté"
(Nemzetkôzi Szôvetség a Szabadsâgért) mozgalom rendezett tuntetést
Pârizsban a Szajna mellett levô Trocadéro téren (az Eiffel toronnyal
szemben). A rendezôség felkérte Sulyânszky Jenôt, hogy tartson be-

szédet, aki beszédében kihangsùlyozta, hogy az 1956-os magyar szabadsâgharcosok szolidârisak minden olyan nemzetkôzi mozgalommal,
amely a demokrâcia védelmében kuzd az egypârtrendszeres diktatùrâk
ellen. Râmutatott arra, hogy a szabadsâgharc szellemével, célkituzéseivel, ideolôgiai tartalmâval messze tùlnôtt a magyar kereteken és az
emberi jogok tiszteletbentartâsâra és szociâlis igazsâgossâgra épUlô,
modem

szellemû és berendezkedésû demokrâcia eszményének a

szabadsâgharca lett a marxista-leninista ideolôgiân alapulô kommunista totâlis diktatùrâkkal szemben.

Âprilis 30-ân pedig a ,J^édération Intemational pour la Liberté"
szokâsos évi nagygyûlésén Szântai Lajos, a Magyar Szabadsâgharcos
Szôvetség alelnôke (aki egyben az MHBK fôcsoportvezetôi tisztségét
is betôlti) beszélt a magyarok nevében.

Jùnius 7-én a „Groupe de Paris" (Pârizsi csoport" nevû, 25 éve
mtikodô killônbôzô kôzép- és kelet-eurôpai népeket képviselô ismert
târsemigâciôs szervezet gyulésén Sulyânszky Jenô tartott elôadâst arrôl,
hogy a vasfugôny ôsszeomlâsa utân, a szabaddâ vâlt Magyaror-szâg
politikai életében az 1956-os magyar szabadsâgharcosok, akik annyit
szenvedtek a szovjet kollaborâns kommunista Kâdâr rezsim

bôrtôneiben, miért nem kaptak, ôket megilletô szerepet, miért vannak
félreszoritva a politikai élet irânyitâsâbôl.

Franciaorszâgban az 1957 ôta mûkôdô Magyar Szabadsâgharcos
Szôvetség a magyar ûgy szolgâlatâban végzett tevékenységének zômét
nem a magyar emigrâns keretekben, hanem elsôsorban francia vagy
târsemigrâciôs és killônbôzô nemzetkôzi kôrôkben fejti ki. Az elmùlt
évtizedek folyamân a Szôvetség tôbb, mint 10 francia, târsemigrâciôs
és nemzetkôzi szervezetben, mozgalomban végzett munkât a magyar

érdekek szolgâlatâban és ismertette Magyarorszâg valôdi tôrténelmét és
szerepét Eurôpâban. Ennek a sok idôt, fâradsâgot és anyagi âldoza-tot
igénylô hazafias feladatnak elvégzését évtizedek ôta Sulyânszky Jenô
elnôk és Németh Istvân fôtitkâr biztositjâk, természetesen mâs
vezetôségi tagokat is belevonva a munkâba. A vezetôség tagjai kôziil
meg kell még emh'teni dr. Palâsti Zsuzsât és Bodor Dezsôt is. Dr.
Palâsti Zsuzsa nemcsak a magyar, hanem a francia kôrôkben is igen
értékes kulturâlis munkât végez. Bodor Dezsô pedig a pâr éve megalakult ,Association des Amis de l'Institut Hongrois de Paris" (Pârizsi
Magyar Intézet Barâtainak Egyesiilete" nevû francia-magyar szerve-

zetnek az irânyitô motorja és adminisztrâciôs felelôse. Ennek a franciamagyar egyesûlemek az elnôke Barre Raymond ismert francia politikai

személyiség, aki Franciaorszâg miniszterelnôke volt 1976 és 1981
kôzôtt.

Sulyânszky Jenô (Franciaorszâg):
NYILATKOZAT

Az Eurôpai Magyar Szabadsâgharcos Szôvetségbe tômôrult,
nyugati orszâgokban élô, volt 1956-os magyar szabadsâgharcosok
ôrômmel értesûltek a Magyarorszâgon lefolyt harmadik szabad vâlasztâsok eredményérôl.

Megelégedéssel halljuk, hogy a vasfiiggôny ôsszeomlâsa ôta, a
szabaddâ vâlt Magyarorszâgon, az emberi jogokat tiszteletben tartô

parlamentâris demokrâcia —a nyugati demokrâciâk tradicionâlis szabâlyai szerint is —zôkkenômentesen mûkôdik. A gyôztes, koalfciôs
kormânyt alakitô politikai pârtoknak szivbôl gratulâlunk és a vâlasztâsok eredményébôl ôrômmel vonjuk le azt a kôvetkeztetést, hogy a

magyar nép - par éves politikai letargia utân -, ismét felemelte a fejét
és a vâlasztô âllampolgârok tôbbsége 1956 tôrténelmi ôrôkségének
megfelelôen, a nemzeti ônérzet és a hazafias buszkeség fîgyelembevételével adta le szavazatât!

Reméljûk, és elvâijuk, hogy az ùj kormâny - valôban 1956-os
szabadsâgharcunk erkôlcsi és szellemi ôrôkségére épûlve —az âllampolgâri szolidaritâs alapjân, a szociâlis igazsâgossâg keretében szervezi
ât hazânk gazdasâgi életét, ahol megszûnnek a jelenlegi târ-sadalmi
igazsâgtalansâgok.

Reméljûk, és elvâijuk, hogy az ùj kormâny energikusan megkezdi

a Magyarorszâgon is sajnâlatosan elterjedt bûnôzés és erkôlcsi romlâs
fokozatos felszâmolâsât. A nyugati demokrâciâkbôl csak azt vegye ât,
ami jô és egészséges, de ne vegye ât, ami rossz, beteg és hanyatlô
romlâs.

Reméljûk és elvâijuk, hogy végre tisztân, egyenesen és logikusan
meg legyen hatârozva, miszerint a tôrténelmi megprôbâltatâs idejében,
szabadsâgharcunk leverésétôl a vasfiiggôny ôsszeomlâsâig terjedô idôszakban - 1957 és 1989 kôzôtt - kik voltak szabadsâgharcunk célkitûzéseihez és szelleméhez hû magyar hazafiak és kik voltak szabad-

sâgharcunkat megtagadô, a szovjet megszâllôkkal ténylegesen egjmttmûkôdô magyar politikai vezetôk. Tovâbbâ elvârjuk, hogy a szabad-

sâgharcosokat és ellenâllô hazafïakat az idegen elnyomôk szolgâlatâ-

ban szàzéval halâlra l'télô magyar népbi'rôk, népugyészek, politikai
rendôrok és az l'téletek szigorùsâgâért felelôs magyar kommunista
pârtvezetôk legalâbb erkôlcsiieg legyenek felelôsségre vonva és név
szerint pellengérre âlHtva. Ha ez megtôrténik, akkor ez lesz a legszebb
és legôszintébb hâlakoszorù, amit a szabad és demokratikus
Magyar.orszâg kormânya lerakhat kivégzett mârtiijaink kopjafâs
siijaira.

Szilârdan hissziik, hogy csakis az 1956 szellemére és erkôlcsi alapjaira

épQlô magyar ùjjâszuletés tudja majd megteremteni a feltéte-leket
ahhoz, hogy az annyit szenvedett magyar nép a XXI. szâzad kuszôbén
- a szociâlis és târsadalmi igazsâgossâg keretében - végre boldogan
élhessen szabaddâ vâlt hazâjâban. Az 1956-os magyar sza-badsâgharc

nemes, modem, jôvôbe mutatô hazafias szelleme és vilâg-tôrténelmi
csillogâsa kôtelez minket arra, hogy Magyarorszâg ne a mellékajtôn,
hanem a diszkapun lépjen be az Egyesûlt Eurôpai Kôzôs-ség nagy
csalâdjâba. Ebben a szellemben kivânunk sok sikert az ùj magyar
kormâny munkâjâhoz.

KÔZERKEKU KÔZLEMÉNYEK,
ÉLETRAJZIADATOK
Pomogàts Béla (Budapest):

ANYAORSZÂGISEGÎTSÉGRE VAN SZUKSÉG
AMERIKAIMAGYAROK KÔZÔTT
Harmadik alkalommal jârtam az EgyesUlt Âllamokban, elôszOr
1985-ben a Magyar Barâti Kôzôsség immâr legendâs augusztusi
„tanulmânyi hetén", az Ohio âllambeli Reménység tavânâl (Lake
Hope), amely a nyolcvanas évek eleje ô a magyarorszâgi és kârpât-

medencei l'rôk, tudôsok, mûvészek bùcsùjârô helye volt, hiszen olyan
kôzismert értelmiségiek fordultak meg ott, mint Sûtô Andrâs, Mészôly
Miklôs, Csoôri Sândor, Dobos Làszlô, Gàl Sàndor. Gôrômbei Andrâs

és Kàntor Lajos. Mâsodik alkalommal 1992-ben voltam a Lake Hope-i
talâlkozô vendége, most pedig az Amerikai Magyar Tanârok EgyesUlete hi'vott meg, hogy elôadâst tartsak New Yorkban, a Columbia
Egyetemen rendezett konferenciâjukon.

Ezeket a meghi'vâsokat mindig kisebb-nagyobb elôadôkorùt

kôveti, igy jârtam be az Egyesûlt Âllamok és Kanada magyar kôzôsségeit, szervezeteit, intézményeit. A tanâregyesûlet âltal rendezett
konferenciât is elôadâsok kôvették, a tôbbi kôzôtt New Yorkban, New
Brunswickban, New Orleansban, Chigagôban, Clevelandben és
Washingtonban. Igy alkalmam volt ôsszevetni tapasztalataimat a
korébbiakkai és képet kaphattam arrôl, miként él, gondolkodik a
„magyar ûgynek" elkôtelezett amerikai magyar értelmiség kôzel egy
évtizeddel az itthon végbement nagy tôrténelmi àtalakulàs utân.

Mindeniitt ônzetlen segitôkészségben volt részem, régi barâtokkal
talâlkoztam: kiilôn is megemliteném Nagy Kàrolyt, a Rutgers Egyetem
szociolôgia-tanârât, Bôjtôs Làszlôt, a tiszteletbeli clevelandi magyar
fôkonzult, Papp Làszlôt, a Magyarok Vilâgszôvetségének nyugati
régiôja elnôkét, Môzsi Ferencet, a „Szivârvâny" cimû irodalmi
folyôirat Chigagôban élô fôszerkesztôjét vagy Vàrallyay Gyulàt, a
Vilâgbank washingtoni kôzpontjânak munkatârsât. És szereztem igen
kellemes ùj ismeretségeket is, pl. New Orleansban Fàbry Pàlt, az

egykori kisgazda képviselôt, aki 1947-es emigrâciôjât kôvetve, az
Egyesùlt Âllamok egyik gazdasâgi tekintélye let, és néhâny éve a
Pulitzer-emlékdij alapitâsâval tért visszaa hazaikôzéletbe.
A kép, amelyet amerikai utam tapasztalatairôl majd rajzolok, tehât
nem annak kôvetkeztében sôtétebb, hogy személyes vonatkozâs-ban a

korâbbiaknâl kedvezôtt élményeket szereztem volna. Tapaszta-lataim

kôzôsségi vonatkozâsban voltak kedvezôtlenek vagy talân inkâbb
figyelmeztetôbbek. A gondok és az aggodalmak, amelyeket most
vâzolok, az amerikai magyarsâg jôvôjét: az ottani magyarok
anyanyelvi kultûrâjânak és nemzeti identitâsânak tovâbbi sorsât, fennmaradâsât érintik. Éppen ezért szôlni kell rôluk, mâr csak azért is, hogy
itthon mintegy âtadhassam szâmos amerikai magyar barâtom ram
bizott uzenetét.

Az amerikai magyarsâg érzékelhetôen fogyatkozik, intézményei
omladoznak, kôzôsségi kohéziôja fellazult. Korâbban az Egyesùlt
Àllamokban (és Kanadâban) életerôs magyar kôzOsségeket és kolôniâkat, jôformân magyar telepûléseket lehetett talâlni, beâgyazva
valamelyik nagyvâros szerkezeti rendjébe. Clevelandnek vagy Detroitnak valaha mindenki âltal ismert magyar negyede volt, ez mâr korâb
ban felbomlott és beleolvadt a nagyvârosba. New Yorkban, a Keleti 80.

utca kôrUl nemrég még jôl érzékelhetô magyar kolônia helyezkedett el,
magyar templomokkal, intézményekkel, kereskedésekkel. Ez mâra
nagyrészben megszùnt, mint ahogy a bomlâs âllapotâba kerUlt a valaha
erôteljes New Brunwick-i magyar kolônia is.

New Jersey âllam e leginkâbb hagyomânyos magyar vârosâban
még 6 esztendeje életerôs katolikus és reformâtus egyhâzkôzséget,
magyar iskolât, sportegyesûletet talâltam. A katolikus plébâniatemplomban, amely elôtt Mindszenty yôzse/" bronzszobra âll, és kôzelében
egy 1956-os emlékmû hirdeti szabadsâgharcunk igazât, mâra spanyol
lett az istentisztelet nyelve.

Igen, az amerikai magyar kolôniâk fogyatkoznak, az intézmények
korâbbi rendszere omladozik, és ezeken a mind kesrvesebb tényeken
azok az âldozatos amerikai magyarok sem tudnak sokat vâltoztatni,

akik hihetetlen erôfeszitésekkel igyekeznek a kôzôsségeket egyben
tartani. Mindez akkor igazân szembetûnô, ha szâmi'tâsba vesszuk pl.
New York (és a tôbbi nagyvâros) mâs etnikai kôzôsségeinek mai
helyzetét. Aki Manhattan szigetén sétâl, nemcsak Harlem fekete vârosrészével talâlkozik, hanem a Puerto Rico-iak, az olaszok, a kmaiak
negyedeivel is, és aki New York Brooklyn-keriiletébe is ehnerészkedik.

az lâthatja, milyenek a lengyel, az ukrân, a zsidô negyedek. Szlâv vagy
jiddis beszéd, az uzletek portâljân cirill vagy héber betus feliratok.
Az amerikai magyarsâg fogyatkozâsât tanùsi'tjâk a népszâmlâlâsi

kérdôi'vek is. Az Egyesillt Àllamokban tôbb, mint egymilliôhétszâzezer magyart tartottak nyilvân. Nos, 1990-ben mintegy mâsfél
milliô amerikai (a lakossâg 0.64 szâzaléka mondta magât magyar
szârmazâsùnak, ez a szâm kôzel kétszâzezerrel kevesebb az 1980-as

népszâmlâlâs alkalmâval rôgzitett adatnâl. és ennek a mâsfél milliôs
népességnek is mindôssze 9%-a, azaz kôzel 150.000 ember jelentette ki
azt, hogy a csalâdban magyarul beszél. Azoknak a szâma, alol az
amerikai magyar egyhâzkôzségekkel kapcsolatot tartanak, talân néhâny
tizezerre tehetô.

Fogyatkozik az amerikai magyarsâg lassanként bizonytalaimâ
vâlik iskolâinak, intézményeinek a jôvôje. Ma mâr nincs Amerikânak

magyar napilapja, és az idôszakos kiadvânyok aligha felelhetnek meg a
korszerûség és a minôség kôvetelményeinek; sem tartalmilag, sem
szerkesztésben, sem nyelvileg. Fogyatkoznak a magyar râdiôadâsok is,

igaz, mûkôdik néhâny szinvonalas és sikeres magyar televiziôs adâs. A
magyar kolôniâk és intézmények hanyatlâsa szembeszôkô és
mindenképpen nagyobb figyelmet, anyaorszâgi segitôkészséget klvân.
A fîgyelem hiânya miatt érzi mellôzôttnek magât az az amerikai
magyar értelmiség, amely a kommunista uralom évtizedeiben személyes âldozatokat vâllalva âllt ki a magyar érdekek mellett, Igy az
erdélyi és a felvidéki magyarsâg elemi érdekei mellett, és vâllalta az

itthon elhallgatott nagy tôrténelmi hagyomânyok és értékek, pl. az
1956-os szabadsâgharc ôrôksége fenntartâsât és védelmét.

Ez az amerikai magyarértelmiség mâra csalôdottnak érzi magât, és
nemcsak amiatt, hogy a môgôttunk levô 7-8 esztendô fejleményei
messze elmaradtak azoktôl a vârakozâsoktôl, amelyeket a rendszervâltozâs lelkes hônapjaiban âltalâban tâplâltunk, hanem azért is, mert
jôszândékât, kezdeményezéseit, tanâcsait szinte bânto gesztusokkal
mellôzte és hâritotta el a hatalom. Helyettiik olyanoknak adtak szere-

pet és hivatalt, akik erôteljes melldôngetéssel léptek szinre, de inkâbb
kapni szerettek volna szQlôhazâjuktôl, mintsem adni ennek valamit.
Persze a hosszù évtizedek sorân olyan sok âldozatot hozô, hatalmas erôfeszitéseket mutatô amerikai magyarsâg sem anyagi javakat
kivânt felajânlani a megùjulô anyaorszâgnak: ilyen javai neki sem igen
voltak. Aki évtizedekenkeresztul szolgâlta a magyar ugyet, szervezte a
magyar egyesûleteket, iskolâkat, tâmogatta a kisebbségi magyarokat,

az nemigen ért râ arra, hogy vagyont gyûjtsôn. Holott itthon sokan
inkâbb befektetôket szerettek volna kapni. Ennek az amerikai magyar
értelmiségnek nem pénzben volt a vagyona, hanem szakismeretekben,
demokratikus tapasztalatokban, nemzeti szolidaritâsban és jôszândékban.

A cselekvô amerikai magyar értelmiség sok kivâlô képviselôjével
most egyûtt aggôdtunk az amerikai magyar kôzôsségek és intézmények jôvôje miatt. Ezt a jôvôt csak akkor lehet biztonsâgban tudni, ha

most a magyarorszâgi intézmények: a kormânyzat, a târsadalmi,
egyhâzi, kulturâlis szervezetek âlinak az amerikai magyarsâg mellé.
Annak érdekében, hogy a kôvetkezô évszâzadban is legyenek magyar

iskolâk, egyhâzkôzségek és egyesûletek, és a magyar szô ne haljon el
végképp a New York-i Szent Istvân templom, a clevelandi reformâtus
parôkia kôriil.

Mindez erôteijesebb hivatalos és civil târsadalmi elkôtelezettséget
kivân, idônként anyagi âldozatokat is, pl. a hétvégi iskolâk tâmogatâsât, tankônyvek kiadâsât és kikiildését, tanârok és tanitôk magyaror

szâgi képzését, tovâbbképzését. Az Anyanyelvi Konferenciânak,
amelyet most az Egyesûlt Âllamok magyarsâgânak kôrében képiseltem, vannak idevonatkozô elképzelései, tervei. Most csak azt a meg-

gyôzôdésemet szeremém kifejezni, hogy nekunk, magyarorszâgi és
kârpât-medencei magyar értelmiségieknek az amerikai magyar kôzôs
ségek fennmaradâsa érdekében kell ôsszefognunk ottani barâtainkkal.
Kôzôsen talân sikeriil.

Dr. Nàdas Gyula Cleveland, OH)

A CLEVELANDI MAGYAR TÀRSASÀG JELENTÉSE
A Magyar Târsasâg nagy érdeklôés mellett tartotta meg kôzgyûlését. A beszâmolôk és jelentések utân 3 évre a kôvetkezô tisztikart
vâlasztottâk meg:

Elnôk dr. Nàdas Gyula, tb. elnôk dr. Nàdas Rôzsa. Târselnôkôk
Beodray Ferenc, Burgyàn Aladàr és prof. Nàdas Gyula. Ugyvezetô
elnôk Szabolcs Lâszlôné, h.ûv. elnôk Alapi Endréné. Kônyvelô
Beodray Ferenc. Jegyzôkônyvvezetô Pétervàry Kàroly. Ellenôrôk prof.

Nàdas Gyula és Szabô Éva CFA. Az Intézôbizottsâg (belsô
munkatôrzs)tagjai: a tisztikar, valamint Beodray Ferencné, Cathry
Emilia, Dreisziger Ferencné, Molnàr Istvànné, dr. Nàdas Jànosné és

dr. Somogyi Ferencné. Az Arpâd Akadémia ideiglenes elnôke Lux
Andràs, fôtitkâr Somogyi Lél, az ôstôrténeti szakosztâly elnôke dr. vitéz
Lengyel Alfonz. Az orvostudomânyi szakosztâly elnôke Nâdas Jânos,
M.D. Az Arpâd Szôvetség fôszéktartôja Kàkonyi Kàroly, titkâra
Szentpétery Làszlô.
Ebben az évben emlékeziink majd meg, hogy dr. Nâdas Jânos 50
évvel ezelôtt alapi'totta meg a Magyar Târsasâgot. A jubileum is jô

alkalom, hogy felhivjuk Amerika figyelmét arra az igazsâgtalansâgra,
amely nemzetûnket Trianonban érte.
Ezévi Kongresszusunkat 1998. november 26 és 29 kôzôtt tartjuk,

amelyre mindenkit szeretettel hi'vunk, és vârunk. Szervezeteink és a
Kongresszusnak kôzismerten a szabad vilâg egyik leismertebb intézménye, amelyet a magyar kultùra âpolâsa és a kQlfÔldôn élô magyarsâg érdekében létesltettilnk. Hfvjuk elôadôinkat valamennyi szakterilletrôl. Az elôadâsokat a Krônikâban megôrôki'tjuk.
Kéijûk tagjainkat és barâtainkat, akik a tagdîjat (csalâdonként 5
dollar) és a Krônika ârât (20 dollar a postakôltséggel egyiitt) még nem
Idildték be, rendezzék szâmlâjukat.
A Krônika nem ûzleti vâllalkozâs. Célja egyrészt megôrôkiteni a

Kongresszuson elhangzott elôadâsokat és sok olyan tâjékoztatâst,
amely az emigrâciô tagjait érdekli, ami kulônôsen fontos lehet azok
részére, akik a Kongresszuson nem tudtak megjelermi. A Krônika

olyan ismeret halmazt is tartalmaz, ami az utôkor részére hasznos lehet,
egyben azt is igazolja, hogy az emigrâciô hiven teljesitette hazafias
kôtelezettségét szillôhazânkkal szemben. KérUnk tehât min-denkir,
hozza meg azt a kis âldozatot, ami a Krônika megvételéveljâr.
Ezévi Kongresszusunkon is tervezUnk a mâr gyengén beszélô

magyar iflûsâg részére - angol nyelven - vitaelôadâsokat rendezni.
A Hâlaadâs-napi hétvége igen jô alkalom arra, hogy a szétszôrôdott csalâdok itt jôjjenek ôssze, éljûnk az alkalommal. Ugyanakkor

hivjuk barâtainkat ésrokonamkat.
Cimûnk: Hungarian Association, 1450 Grâce Ave., Cleveland, OH
44117. Telefon: 216-226-8868.

id. Megyesy Jenô

JOG A BOLDOGULÀSHOZ
Az embert megilletô ùgynevezett szabadsâgjogok nem végsô céljai
az életnek. Azok csak annak biztositâsât szolgâljâk, hogy ne lehessen
korlâtozni senkit a szellemi, lelki, anyagi igényei kielégitésében.

Vannak népek, amelyek boldogulnak, gyarapodnak, erôsôdnek
anélkQl, hogy valamit is hallanânk jogokért folytatott kQzdelmeikrôl,
mi'g mâsok idôtlen idôk ôta ezzel vannak elfoglalva anélkul, hogy elôre
jutnânak a boldogulâs felé vezetô ùton.

Magyarorszâg jômôdù svâb lakossâga soha nem tuntetett német
nyelvû iskolâkért, de megôrizte tôbb szâz éven ât nyelvét és nem
felejtette el azt, a szlovâk nép sem a tôbb mint ezeréves magyar uralom
alatt.

Viszont jôl emléksziink még Ràkosi Viktor vészkiâltasâra, aki
Erdély magyar lakossâgânak elromânosodâsâra hivta fel az orszâg
figyelmét a magyar uralom alatt âllôErdélymagyar falvainak elnémulô
harangjairôl irva szomorù beszâmolôt.

Erdélyt a român anyâk hôdltottâk meg. Mi viszont szomorùan
lâtva népûnk fogyatkozâsât, ismét jogokért kuzdiink - a meg nem
sziiletett kis magyarok élethez valôjogaiért -, ami kûlônôsen furcsân
hangzott a kommunista uralom alatt, mert kuzdelmûnket tômôren igy
irhatnânk le; mi azért tâmadtuk az ateista kormânyt, hogy nem kényszeritette rânk vallàsi tôrvényunk betartâsât - vagy nem ennyire kisarkftva: hogy lehetôséget adott vallâsunk tôrvényének megszegésére.
Kudarcaink ellenére nem értjûk meg mi még ma sem Széchenyit,
aki annyit korholt beimûnket a Mohâcs feletti kesergésûnkért, mert az
mentségùl szolgâlt nekûnk arra, hogy nem tettiik meg azt sem, amit
megtehettûnk volna.

Mi jobban szeretjûk ma is a nagy, kokârdâs szônoklatokat, a
lâtvânyos ûnnepségeket és mindenek felett a népek szinpadân jâtszani a
kisemmizett, szânalomra méltô, tragikus hôs szerepét, aki azzal
fenyegeti a vilâgot, ha ô is elpusztul „nem lesz az Istennek soha tôbb
magyarja "! (Mert mindig elpusztulni készûlûnk, de a vilâg lâthatôlag
ettôl nem ijed meg...)
Ezt az utat jàrjuk ma is! Ezt tartjuk ma is a hagyomânyos magyar

ùtnak, pedig éppen az elmùlt évszâzad eseményeibôl kellene levonnunk a tanulsâgot, hogy gyôkeresen szakitanunk kell a sikertelen kûz-

delmeinket kôvetô, ônsajnâlat ônemésztô gyakorlatâval. Ahelyett
inkâbb azt kellene kérdeznûnk minél gyakrabban: megtettiink-e
mindent, amit lehet, mert sokan vannak ebben a hazâban, akiknek

panaszât, fâjdalmât nem igen lehet hallani, akik nem harcolnak jogokért, nem hibâztatnak senkit, de annâl jobban gyarapodnak, erôsôdnek...

Viharos Viktor (Dayton, OH):

FIGYELMEZTETÉS
a mindenre vàllalkozô vezér tipusù egyéneknek, kulônbôzô vallàsalapitôknak, katonàknak, politikusoknak, hôsi halottà kivânkozôknak,

ônkéntes mârtiroknak, kirâlyoknak, népvezéreknek,

ôntômjénezett

diktàtoroknak és egyéb népbutitôknak!

A vilâgot „megvâltani" sokan prôbâltâk a mùltban, a jelenben is,
de mindmâig - eredménytelenûl! Miôta hjâk az emberiség tôrténelmét,

sok népvezére, apostola és prôfétâja, sôt! Krisztusa is volt mâr a vilâg
népeinek, akik valamennyien - mârtirsâguk vagy hôsies gyôzelmiik
ellenére is - prôbâlkozâsukban sikertelenek maradtak. Legtôbbjûk a
feledés homâlyâba mei^lt.

Akinek emléke még ma is él, annak tanait az agymosott tômegek
nem kôvetik, a râjuk hagyott tôrvényeket, „parancsolatokat" nem
tartjâk be, aszerint nem élnek, nem tanitjâk és nyilvânosan nem
hirdetik. Mintha szégyelinék a bûntetienségre épiilt éietformât élni és
azt magukévâ termi.

Kôszonet az agymosôknak! Nekik kôszônhetô, hogy a tômegek
ma mâr ùgy érzik, hogy a komputeres napjaink ,anodem" vilâgâban

szépemlékû ôseink irânt valô tisztelet és azoknak tôrvényei „divatjât
mùlta"!

A fentiek miatt, ezt a vilâgot ,anegvâltani" nem lehet, mert az
emberiség sorsa, jôvôje (azon a tôbb, mint ôtezer éves tekercsen,
Môzes hagyatékân) mâsképpen van megirva.

Aki azon vâltoztami tud, az lesza vilâg Megvâltôja!

Blàjer Erzsébet (Székelyfôld);

SIRKÔRE
Nem rimelnek mâr verseim,

Mert az igazsâg nem jâték,

Sokszor csak elhangzott pârbeszéd,
Amelyre nem hallgat az ellenség.

Éltem, mert megsziilettem,
Dolgoztam, mert ez volt hitem.
Ha nem értettétek meg, amit értetek tettem,
Akkor felejtsetek el ti is engem...
Ne mindig azt keresd, ami elvâlaszt,
Ne vitasd, hogy màr ôreg és tehetetlen,
Minden perc, amit a kôzért tesz,

Az téged is emel, sohase feledd ezt.

Ne kivânj senkitôl semmit,
Amire ô nem képes.
Elégedj meg munkâddal magad,
S égj el, mint egy fâklyafényes.

Dolgoztam mindhalâlig,
Mert ez voit a sorskôny vben elôirva.
Ha nem vittem sokra, az nem az én bûnôm,
Mert mem eléggé segitettetek engem abban.

HINNI VALAMIBEN
(A Kongresszus tiszteletére irta:

Blàjer Erzsébet, Székelyfôld)
Higgyél, gyermekem - mondtâk ôseink,
Mert hit és szeretet nélkiil élni nem lehet.

A székely megtanult hinni még a bilincsekben is,
Amit a sors kezére, lâbâra vert.

Tôbb, mint ezerévig hittûnk valamiben,
A hazùg âmitâsokban, sajât kînjainkban.
Szent Istvânba vagy a magyar koronâba,
Csak azért, mert muszâj volt hinni valamiben.

Szâjam kisebzett az idegen szavaktôl, s vergôdôk
Sôs széltôl, vérizû kônnyekbôl részegen - az ég alatt.
Kinck kinjât élem, mert otthagytam a hazâm,
S vele egyiitt becsaptam magam.

Elhagytam mindent - szerelmet, testvért, ismerôs helyeket.
Azt sem vettem észre, mikor hait meg bennem az élet.
Tarka délibâb s a kivâncsisâg kicsalt a fényre,
Ahol a hitem ronggyâ szétszakadt.

Ûresen kiégve hagyom magam sodomi a szélben,
S gyûlôlôm azt, aki még hinni tud,
S mielôtt az utolsô kivânsâgom is elhangzik,

A Székelyfbld bérceitôl tâvol: végre magyarsâgom akarom!

Gôrgényi Làszlô:

KÉTMAGYAR VONATKOZÀSÛROMÂNKÔNYV
I. Azelsô magyar érdekû romàn kônyv

Mihai Miroiu român-angol/angol-român kis szôtâra, Hippocrene
kiadâsâban, New York, 1996, ôsszesen 567 oldalon. A szôtâr român-

angol szakasza mindôssze 268 oldalas, és megkôzelitôleg 6,700 szôt
tartalmaz. A szerzô „szabvânyos" (standard) jelzôvel illeti a mûvet,
amit EIôszô hiânyâban ùgy kell tolmâcsolnunk, hogy véleménye
szerint ez elégséges egy értelmiségi személynek ahhoz, hogy
folyékonyan beszéljen românul. Zârôjelben meg kell jegyezniink, hogy
ugyanannak a kiadônak magyar-angol szôtâra 10,000 tôszôt foglal
magâban.

A kônyv kiilônleges érdeke a magyar ember részére az, hogy a
„szabvânyos" roman nyelv a kôzhasznâlatban manapsâg is jelentékeny
szâmii magyar kôlcsônszôt tartalmaz. Kôztudomâsù, hogy a nyugati
nyelvészek a roman nyelvet eleinte a teijedelmes szlâv nyelvcsalâdba

soroltàk. Valôban, Alexandru Cihac roman nyelvtudôs kimutatta, hogy
a 20. szâzad elején a roman nyelv nagy szôtôbbsége, kereken 45.7%-a,
szlâv eredetû volt, a latin eredetu szavak csak 31.5%-ot aikottak. A
maradékbôl 8.4% tôrôk, 7% gôrôg, 6% magyar és 0.6% albân; 0.2%
meg nem nevezett eredetû. A magyar szavak tùlnyomô része târsadalmi
rend, kôzigazgatâs, iskolâztatâs, hadmûvelet, vârosi élet, polgârosodâs
és ipar terén mozog.

A magyar szavak két pârhuzamos ùton kerûltek a roman nyelvbe.
1. Amikor IX. Gergely papa személyes kérésére Bêla kirâlyi herceg - a
késôbbi IV. Béla kirâly (1235-70) - befogadta az elsô olâh csoportot
Havaselvérôl, kun sanyargatâs alôl, Erdélybe (1237), a beengedett

népség gyorsan elsajâtitotta az âltaluk korâbban ismeretlen fogalmakra
vonatkozô magyar szavakat. Ugyanakkor egyre tôbb kis olâh csoport
érkezett kenézeik vezetése alatt a Balkânrôl a késôbbi ôromân tartomâ-

nyokba - Szôrénységbe, Havaselvére és Moldovâba -, amelyek akkor a
magyar kirâlyok fennhatôsâga alâ tartoztak, és magyar telepes lakossâguk volt. 2. Petru Poni roman tôrténész értékes tanulmânyâban

kimutatta, hogy a Szôrényi Bânsâg (OItenia tartomâny) 2.5 milliô
lakossâgânak 39.9%-a, Havaselve (Muntenia) 8 milliô lakossâgânak
20.9%-a, és Moldova 5 milliô lakossâgânak 24.3%-a magyar eredetû.
Tehât az 1920 elôtti român ôkirâlysâg 15.5 milliô lakossâgânak igen
jelentôs része - szâm szerint 3,384.000 vagyis 22%-a magyar szârmazâsù volt. A beolvadt magyarok nem csak vériiket ajândékoztâk a
român nép szâmbeli gyarapitâsâra, de nyelvuket és mûvelôdésUket is
âtruhâztâk râjuk.

Tételezzuk fel, hogy a român nyelv a szâzadfordulôn 15,000
tôszônyi gazdagsâgù volt, s ez esetben 900 nélkûlôzhetetlen magyar
szôt tartalmazott. Miroiu „szabvânyos" ùj szôtâra a szerzô utalâsa

szerint a kôzszâjon forgalomban levô nyelvet képviseli, és 6,700-nyi
szava kôzôtt 158 magyar alapszôt mutât ki. Ez az anyag a szôtâmak
mintegy 2.36%-ât aikotja.

A làtszôlagos csôkkenés két ténnyel magyarâzhatô. Egyik az, hogy
a szôgyûjtemény szigorùan korlâtolt: célja, hogy elégséges
szômenynyiséget nyùjtson egy kônnyû személyes értekezéshez. A mâsik
ok az, hogy az 1920-as évektôl kezdve a român akadémia buzgô
hazafisâggal ezerszâmra csempészte ât a jô francia szavakat românra.
Ennek ellenére is, egy âltalânos nagy szôtâr, amely jegyzékelné a
kôzigazgatâs, tôrvényhozâs, birôsâg, hadsereg, hadviselés, ipar,
kereskedelem, idegenforgalom, tanûgy, irodalom, mûvészetek.

iparmûvészet, vallâs és szellemi élet egyéb megnyilvânulâsait, a
mesterséges szôduzzasztâs ellenére is bizonyâra megkôzeh'tené Cihac
6%-at.

2. A màsodik minket érdeklô kônyv

Onisie Hossu (hajdani néven Hosszù) 95 oldalas kônyvecskéje
Marosvâsârhelyrôl. Az „idegenforgalmi kis kalauz" alci'mmel jelôlt l'râs
Ceausescu, a ,dCârpâtok lângesze" embertelen uralma idején készult
(1981), amikor nem volt szabad magyar értékeket elismemi, de ez ne
szolgâljon mentségûl, mert egy régi amerikai megfigyelés szerint
„a pârduc nem vâitoztatja meg a szôre foltjait".

Nincs szândékunkban itt vâzolni a székely tâjielràs és az ôsi
magyar vâros bâjos szépségeinek felsorolâsât, csupân a tôrténelmi
igazsâg és politikai valôsâg ellen eUcôvetett ferdi'tésekre akarunk
rôviden utalni.

Hossu tôbb helyen hivatkozik a Marosvâsârhely kômyékén —
Maroskeresztur, Csapô, Szentaima teriiletén -

az utôbbi években

végzett régészeti âsatésok eredményeire. A leletek a Marosmente
folytatôlagos telepuléstôrténetére mutatnak az ùj kôkorszaktôl kezdve.
A régészek kiértékelése szerint, a legrégibb bôséges leletanyag az ùn.
Kôrôsi Kultùra terméke, ameiyet a tôrténeiemtudôsok a sumérokkal

azonosi'tanak, és idôpontjât Kr.e. 2,800 kôrQlinek becslik.

A kônyv tartaimânak kellô kiértékelése végett itt rôviden ki kell
témûnk az oknyomozô tôrténelemtudomâny mezejére.
Mind magyar régészek és tôrténelemkutatôk (Torma Zsôfïa,
Gyulai Pâl, dr. Barâth Tibor, dr. Bobula Ida és mâsok), mind angol,
francia és német szakértôk (Haversfieid 1860-1919, A.H. Sayce,
Lenormant, F. Lindenschmit, H. Schliemarm, Virkow) kimutattâk a
tagadhatatlan nyelvrokonsâgot a sumer és magyar nyelvek kôzôtt sz6-

készletben, ragozâsban, mondatszerkezetben, az elsô szôtagra esô
nyomatékos hangsûiyban. A sumerok utân a harcos mûvészlelkû keltâk
telepûltek Kôzép-Eurôpa kfvânatosabb részeibe, igy a Duna-Tisza
vidékére és Erdélybe is, Kr.e. a 2. évezredben. A keltâk utân a nemes

hôsi szittyâk nyomultak be Belsô-Àzsiâbôl Kôzép-Eurôpâba Kr.e. 800
tâjân. Egyik tôrzs-szôvetséguk, a gétâk, fermtartottâk orszâgukat legalâbb négy évszâzadig. Herodotosz (+425) gôrôg utazô, a tôrténelem
tudomânyatyja, nagy munkâjâban a gétâk birodalmârôl ir Erdélyben és

Tiszahâton. Ôstôrténészek egyhangùan megegyeznek abban, hogy a
dâkok, a trâkokkal rokon népcsoport, Kr.e. a 2. szâzad folyamân
vândoroltak a Balkânrôl a Duna északi partjâra (Funk & Wagnalls, 7.
kôtet, 265. oldal). Kr.u. 85 és 89 kôzôtt két fosztogatô portyâzâst
viseltek

a

rômaiak ellen

Moeziâban.

Trajân csâszâr

106-ban

megsemmisftô hadmûvelettel (Vemichtungsfeldzug) eltôrôlte a dâk
népet a fold szinérôl! A dâk harcosok a kuzdelemben elpusztultak, a
vezetô nép-rétegek mérget ittak, a kôznép maradék tôredéke
âtmenekiilt a Kârpâtokon és nyomtalanul eltunt a tôrténelem
szinpadârôl. Miutân a rômaiak feladtâk Dâkiât (256), az ezeréves

népvândorlâs (256-1242) tUlekedô népcsoportjai - gôtok, gepidâk,
avarok, szlàvok, hunok, jâszok, bolgârok, besenyôk, magyarok, kunok,
tatârok —egymâs nyomdokain nyomultak ât a Kârpâtok és Feketetenger kôzti térségen, de kôzulûk egyik sem talâlt dâkokat; a rômai
birodalom évkônyvei (Annales) és a gôrôg tôrténelmi feljegyzések
(historikon) nem tudnak tôbbé dâkokrôl, sem semmiféle dâk-rômai
néprôl.

Mindkét légiô legénysége a sajât nyelvét hasznâlta mind
magânéletben, mind hadvezetésben. A rômai csâszârok két idegen
zsoldos légiôt helyeztek a meghô-ditott Dâkia megvédésére és
természeti kincseinek kihasznâlâsâra: a XII iker légiôt (Legio XII

Gemina) Apulum, a mai Gyulafehérvâr, helyôrségéiil; ennek teljes
létszâma sziriai, illir és afrikai berber harcosokbôl âllott. Ezt kôvette a

V segédlégiô (Legio V Adiutrix), teljes egészében trék zsoldosokkal, s
ezért az V macedôn légiô (Legio V Macedonica) néven is ismeretes
volt. Ennek fôhadiszâllâsa Potaissa, a mai Torda volt. Csak a
legmagasabb rangû katonatisztek voltak latinul beszélô rômaiak.

A germân néptôrzsek déli irânyù teijeszkedése végveszélyt hozott
Dâkiâra. Elôszôr a markomânnok tôrtek be a tartomânyba (180), és

megismételték zsâkmânyolô hadjâratukat (250); majd a nyugati gôtok
ellenâllhatatlan tâmadâsa meggyôzte Rômât, hogy Valériân csâszâr
maradéktalanul Dâkia védhetetlen. kivonta a katonasâgot Erdélybôl a

Duna déli partjâra (256), Moezia tartomânyba. A csâszârok szerették
volna a késôbbi Szôrénység hâromszôgét (a Kârpâtok, Duna és Oit
kôzôtt) védelmi célokra megtartani, de Auréliân csâszâr azt is

kénytelen volt kiûriteni (271) a gôtok javâra. Ezzel a rômai birodalom
egykori nyomai teljesen megszuntek Dâkiâban (Funk & Wagnalls, 7.
kôtet, 265. oldal).

A fentieket ôsszegezve: a dâkok elpusztultak a Trajân csâszâr
mâsodik hôditô hadjârata alatt (106), iatinul beszéiô néptômeg sohasem
élt Erdély terilletén, tehât a kettô ôsszehâzasodâsânak semmi tôrténelmi
alapja nem volt. A nem latin nyelven beszéiô idegen zsoldosok is
mindôssze 150 évig tartôzkodtak a hajdani Dâkia teriiletén, tâvolrôl
sem elégséges egy ùj nép szûletésére beolvadâs ùtjân. Dâkia volt az
utolsô meghôdi'tott rômai tartomâny, és a birodalom elsô elvesztett
terûlete. Ahogy az amerikai talâlôan mondja: "last corne, first go".

Mindezen tôrténelmi valôsâgok mellôzésével, român tôrténész

kontârok okmânyszeru tények ellenére ma is untalanul szopjâk a "dâkrômai tôrténelmi folytonossâg" elméletének elapadt emlôit.
Amint a régészeti âsatâsok leletei napvilâgra keriiltek, O. Hossu és
târsai lelkendezve kijelentették a vilâgnak, hogy azok mind az alkotô

nép termékei!
Cserépedények, faragott kôvek, ôsi vârromok,
ùtmaradvânyok, hâztartâsi térgyak, szerszâmok, vallâsi emlékek,
gyermekjâtékok tudomânyos kormeghatârozâs nélkiil mind a dâk nép
'csodâlatos hagyatékâba' mentek. Ezzel umerszemben nyugati tudôsok
a dâk-rômai népnek semmi nyomât nem talâltâk; egyetlen telepulés
romjait, rovâsos emlékkôvet, félmondatnyi irâst, egyetlen dâk szôt a
hajdani olâh és mai român nyelvben, egy emléktârgyat, fegyvert, hâzi
eszkôzt, szerszâmot, semmit. Nyugati szakértôk bizonysâga szerint
Napoka (Kolozsvâr), Arad és Déva s alapitâsù, a Szamos, Maros és Oit
neve szintén sumeri, a Hargita szittya kirâlyi nevet visel, Szârmi-

szegethuza a szarmatâk épitménye, Ipp a gepidâk (gyepi nép)
telepulése, Gôrgény a hunok nyelvemléke, a két Kilkiillô neve avar. A
dâkoknak nincs emléke Erdélyben A.D. 106 utân.

Hossu szerint Erdély „dâk nôvényi tartomâny" (14. oldal.), a
maroskeresztûri âsatâsok leletei „mûvészi kivitelû hagyomânyos dâk
alak és diszités" példâi (37. oldal). Néhâny napégetett tégla keriilt
felszinre Keresztùron
prima Bosporanorum miliaria" (a boszporusi lovasezer elsô szâmya) felirattal. Ebbôl Hossu sietve azt sUti ki,
hogy „dâkok vagy pontusiak" bizonyosan éltek a vidéken a „3. és 4.

szâzadban". Igazi tôrténészek fel tudtâk volna ôt vilâgosltani, hogy a
dâkok kivesztek Erdélyben 106 folyamân, és a rômai csâszâr 256-ban

kivonta a boszporusiakat Dâkiâbôl, ha nem mâr elôbb.

A szemfényvesztésre tôrekvô hajlam mindeniltt kibûjik a zsâkbôl.
Hunyadi Jânost kôvetkezetesen lancu de Hunedoara néven emlegeti
(59. oldal), arra igyekezve, hogy észrevétlenûl becsempéssze a tâjékozatlan olvasô tudatâba, mintha torôkverô keresztes vezériink,
Nândorfehérvâr hôse (1526) olâh lett volna. Minden tévedés elkerillése
és kétely eloszlatâsa végett, egykorù arcképrajzok igy nevezik a
keresztes vitézt: Joannes Hunyadi, Gubemator Regni Hungariae,
Cornes de Beszterce, Athleta Christi, azaz Hunyadi Jénos, a magyar

kirâlysâg

kormânyzôja

(1446-1452),

Beszterce grôÇa, BCrisztus

bajnoka. És ez perdôntô!
Néhâny jelentôs tOrténelmi adat emlitésre érdemes. Marosvâsârhely neve legeiôszôr a pâpai dézsma jegyzôkônyvében szerepel
(1332). Nagy Lajos kiraly (1342-82) krônikâi Novum Forum
Siculorum (Ûj Székely Vâsârhely) nében emlegetik. Hamarosan szabad
kirâlyi vâros lesz (1485) és azzal ônkormânyzatù fokra emelkedik.
Losonczi Lâszlô vajda tôrvényesiti a mészârosok céhjét (1493). A 16.
szâzad elején megalakul a szabômesterek céhje. Bethlen Gâbor (161329) fejedelem nagyvâros (municipium) rangjâra emeli (1616), és az
erdélyi orszâggyûiés (diéta) rôvidesen székvârosâvâ teszi.
A vâros sorsa alkalmasint ôsszefonôdik az olâh vajdasâgok tôrté-

netével. (1) Egy tôrôk hadsereg elkergeti Petru Rares vajdât Moldovâbôl (1538) és bujdosâsa kôzben Marosvâsârhely polgârsâga âtmenetileg szivélyesen megvendégeli. Viszonzâsul egy késôbbi kiadvânyban fejbûntetés terhe alatt megtiltjaalattvalôinak (1541), hogyarra
jârva bârmi kârt is okozzanak Vâsârhely polgârainak (20. oldal).

Amikor (2) Vitéz Mihâly havaselvi vajda elmenekul egy tôrôk
hadsereg elôl, Bâthori Zsigmond erdélyi fejedelem (1581-98) felhivâsâra Vâsârhely polgârsâga lényegesen hozzâjâml a magyar-székely
haderô megszervezéséhez, amely Bethlen Istvân és Székely Môzes
vezérlete alatt szétveri a tôrôk hadsereget Calugareni és Gyurgyevo
mellett (1595). Basta Gyôrgy olasz zsoldos tâbomok, II. Rudolf csâszâr
osztrâk seregeinek parancsnoka, Mihai vajdâval és székely csapatokkal
megerôsitve legyôzi Bâthori Endre erdélyi fejedelem magyar seregét
Sellembergnél (1599). Hâlâja elismeréséûl Mihai vajda egy magyar
nyelvû okmânyban kôszônetét fejezi ki Vâsârhely polgârsâgânak a
segitségért (Gyulafehérvâr, 1599. nov. 3.) (20. oldal).

Basta tâbomok mâsképpen fejezi ki hâlâjât Vâsârhelynek a neki
nyùjtott fegyveres tâmogatâsért: martalôc csapatai kiraboljâk, majd

felgyùjtjâk a vârost (1601-02), .^negtorlâsul a lakossâg részvételéért
Mihai vajda kûzdelmeiben a Habsburg visszaélések ellen" (21. oldal)
(Ezzel az ûgyetlen ferdîtéssel szemben torténelmi tény, hogy Mihai
vajda az osztrâk csâszâr hûségeskiivel kôtelezett szolgâja és magyarirtô politikâjânak készséges végrehajtô eszkôze volt. Nagy Szabô
Ferenc vésârhelyi krônikâs kiilônôs bùval jegyzi fel, hogy Basta
martalôcai hamuvâ perzselték a vâros templomât, kolostorât, tomyât és
iskolâjât (21. oldal).
Roman tôrténészek és politikai irôk ma az égig dicsôitik Mihai

vajdât, aki szerintuk „elôszôr egyesitette a hârom român
tartomâny - Havaselve, Moldova, Erdély - ôsszromânsâgât,
és megvalôsitotta Nagy-Româniât" (20. oldal).
Ez a félmondat négy felbôszftô hazugsâgban fetreng.

1. Mihai vajda nem egyesitett semmit. Hossu is bevallotta, hogy

Mihai vajda hanyatt-homlok elfutott a beôzônlô tôrôk had elôl és
Erdélytôl kért segi'tséget. Bâthori Zsigmond fejedelem 20,000 magyar
harcost kuldôtt Székely Môzes vezetése alatt, és a székely rendek kiilôn

sereget âllitottak ki Bâthori Istvân vezetésével. Az egyesiilt haderô
haladéktalanul visszafoglalta Mihai elhagyott székhelyét Targoviste

vâroskâjâban, szétverte a tôrôk sereget Calugareni mezején és
elfoglalta a tôrôkôk utolsô havasalfôldi erôdjét Giurgiu mellett a
Dunânâl (1595). A tôrôk veszély eUiâritâsa utân a fondorlatos vajda
hûségeskiit tesz II. Rudolf csâszâmak, s a csâszâr elkQldi olasz zsoldos
tâbomokât Kassâbôl Erdély ellen. A Bâthori-hâz elleni jogos panaszaik

miatt a székely haderôk csatlakoznak Basta seregéhez, és az egyesiilt

seregek leverik Bâthori Endre fejedelem magyarjait Sellemberg mellett
(1599). A gyôzelem utân a csâszâr megbizza Mihai vajdât, hogy
kormânyozza az ô nevében Erdély elfoglalt északi részét, mig Basta
zsoldos serege biztositja a megszâllott teriilet védelmét.
2. Erdély nem volt „romàn jold". Bâr a magyar fÔldbirtokosok
1526 utân olâh csoportokat telepitettek ât Havaselvérôl és Szorény-

ségbôl mezei munkâra, szâmuk a 16. szâzadban még jelentéktelen volt.
Csupân foltokként voltak jelen Fogaras, Hâtszeg, Mârmaros és Zarând
kômyékén.

3. Mihai vajda semmiképpen nem egyesitette Moldovàt. Miutân
Mihai berendezte magyar nyelvû kormânyât Gyulafehérvârott,
râbeszélte a székely fôurakat, hogy foglaljâk el Moldovât neki. A

székelyek hadba gyultek Szâszsebesen, Székely Môzes bevezette a

sereget Moldovâba, kônnyedén elfoglaltàk a tartomânyt. Eremie
Movila moldvai vajda elmenekult a lengyelekhez (1600). De Mihai
vajda nem volt képes megtartani a székelyek ajândékât. A székely
hadak kivonâsa utân a lengyelek egyszerûen visszavitték Eremie
Movila vajda hûbéresQket Moldova trônjâra és Mihai vajda serege
hazafutott...

4. Mihai vajda nem alakitotta meg Nagy-Romàniàt. Ennek két
félremagyarâzhatatlan oka volt. Amint lâttuk, (1) magyar seregek
mentették meg neki sajât tartomânyât, Havaselvét (1595); osztrâk
csâszâri hadak és székelyek ultették ôt Erdély fejedelmi székébe

csâszâri helytartôként (1599); és székely hadak szerezték meg neki
Moldovât (1600). (2) A mésik ok kisebb jelentôségû: Nagy-România
lehetetlen fogalom volt a 16. szâzadban. Abban az idôszakban
„românok" nem léteztek Havaselvének Wallachia (Olâhorszâg) volt a
neve, Moldovâban a moldovânok laktak, és Erdélyben olâhokis voltak
ugyan, de azok a hârom tôrténelmi nemzeten kivûl (unio trium

nationum) éltek. România és a roman nemzet az eurôpai nagyhatalmak
- kôztiik Ausztria-Magyarorszâg — alkotâsa, amelyek a Berlini

Értekezleten (1878) megfosztottâk a tôrôk csâszârt a két kis vajdasâg
fôlôtti hûbérùri jogâtôl, egyesitették Havaselvét Moldovâval az

Egyesûlt Fejedelemségek neve alatt, és grôf Andrâssy Gyula
kiililgyminiszter javaslatâra késôbb România névvel illették a
vadonatùj orszâgot. Kûlhatalmak jôvoltâbôl sziiletett meg a roman
nemzet a nép akarata ellenére.

II. Râkôczi Gyôrgy fejedelem torôkellenes politikâjânak meg-

torlâsaképpen egy hatalmas tôrôk és tatâr sereg feldùlja Erdél}^, leégeti
Vâsârhelyt és rabszijra fûzve elhurcol 3,000 polgârt (1658). Kiipruli
Mehmet még egyszer visszavezényli tatâr hordâjât és kifosztja a
szerencsétlen székely vârost (1660).

11. Râkôczi Ferencet Vâsârhelyen vâlasztottâk Erdély „Nagysâgos

Fejedelmévé" (1705-11). Egy ideig a vâros legrégibb hâzâban, az ùn.
„lâbas hâzban" (1554) lakott. A Vâsârhelyen helyôrségezett 2. hatârôrezred fellâzad a zsarolô rendszer ellen (1770); az osztrâk hatalom
kegyetleniil vérbe fojtja a zendulést, kivégeznek 3000 résztvevôt, a
tôbbinek levâgjâk a jobbkaijât.

O. Hossu szerint a Horea-féle parasztlâzadâs (1784-85) olâh
nemzeti és vallâsi felszabadulâst célzott (22. oldal). Nyugati tôrténetirôk egyhangùan megâllapitottâk, hogy a véres felkelés a jobbâgysâg

nehéz helyzetének kônnyebbitésére irânyult, semmiféle ,jiemzeti célja"
nem volt.

A pâpa és a Habsburg-hâz egytittmûkôdése kôvetkeztében, az
erdélyi olâhsâg fele âttért s gorôg keleti vallâsrôl egy szâmukra
môdosi'tott, ùn. gôrôg katolikus vallâsra (1698). Ezâltal az olâh nép
egy része az eurôpaiasodâs ôsvényére lépett, rovid idô alatt az egész
nép mûvelôdési elôharcosa lett, és messze tùlhaladta a Havaselvén és
Moldovâban balkâni szi'nvonalon kiiszkôdô fajtestvéreit. A felvilâ-

gosodâs egyik buzgô termékeként, Gheorghe Sincai, 300-nâl tôbb olâh
nyeivû iskolât nyitott az erdélyi falvakban (23. oldal). (Még ha kis
nagyltâs és dicsekedés volna is az âlHtâsban, a sikeres iskolaépi'tés
megcâfolja a mai român propaganda „ezeréves magyar elnyomâs"
sikoltô vâdjât. Ezzel szemben roman kôzoktatasùgyi miniszter Onisifor
Ghibu tôbb magyar iskolât zârt be Erdélyben egy év alatt az 1930-as
korszakban, mint amit G. Sincai egy életen ât megnyitott. Ki
nyomott el kit?)

Az erdélyi olâh népnek kônyvei és folyôiratai voltak sajât nyelvûkôn (23-24. oldal).

Az ôsi vâros sok mûvelôdési értéke kôzôtt is kimagaslô iegbecsesebb kincse, a Teleki Téka, bôven megérdemli vilâghfrét. Grôf
Teleki Sâmuel (1739-1822), Erdély egykori kancellâija, bâmulatos
kôvetkezetességgel gyûjtôtte az egyetemes emberiség legritkâbb
kincseit. Hagyatéka egyedûlâllô. Terjedelmes gyûjteménye elâgazô.

Mintegy 40,000 târgya kôzt a régi és ritka kônyvek âllnak elsô helyen.
Vannak kôztuk ôsnyomtatvânyok (incunabula), azaz 1501 elôtti

kônyvek. Hossu felsorol néhânyat; kôztuk kimagaslô helyen âll a 14.
szâzadi kézirâsos Koncz Codex; a Liber de homine (Kônyv az ember-

rôl), a Mâtyâs kirâly udvarâban élô Galeottus Martius olasz tudôs
embertani kônyve, amelyet Bologna-ban adtak ki (1475); Ovidius

Metamorphosis cimû kôlteményének velencei kiadâsa (1493); Cicero
néhâny szônoklata, Giovarmi Boccaccio Genealogiae deorum (az
istenek szârmazâsa); az emlitett munkâk kiadôi: Aldus Manutius
Velencében, Elzevir Leydenben, Flôrenc, Frankfurt-am-Main, Kôln és

mâsutt. Egy kônyvjegyzék, Catalogus incunabulorum bibliothecae
Teleki-Bôiyai (1971) ôsszegezi az ôsnyomtatvânyokat.
Az 1501 utâni mûvek a kiadâs szerinti idôsoros rendben kôvet-

keznek: Paulus Kyr: Sanitatis Studium (az egészség tudomânya).
Brassé (1551); (O. Hossu arcpirulâs nélkul hozzâfûzi: „a legrégibb

orvostudomânyi kônyv, amelyet 'hazânkban' nyomtattak"! (55. oldal)
Hossu lâb alatt zùzza a fôldrajzot és tôrténebnet; Brassé soha nem volt
sem olâhok, sem românok 'hazâja' 1920 elôtt, amikor a nevezett kônyv
nyomdafestéket kapott.); a spanyol kirâlyi udvar térképkészi'tôje;
Ortelius: Theatrum orbis terrarum (a foldgclyô szmpada), Anvers
(1574), 70-nél tôbb térképpel; azok egyike (1566) megjelôli

Marosvâsârhelyt német néven, Neumarck alatt; egy hasonlô munka,
Basel, (1578); Mihai havaselvi vajda Gyulafehérvârott kiadott és alâlrt
magyar nyelvû okmânyai (1600); Kâlvinista Katechizmus,
Gyulafehérvâr, (1643); Apâczai Csere Jânos: Magyar Logikâcska,
Gyulafehérvâr (1654); Janssonius: Atlas major, 11 kôtet, Amsterdam,
1657-82; Serban Cantacuzino havaselvi vajda Bibliâja, Bnkarest
(1688); del Chiaro, Constantin Brancoveanu havaselvi vajda titkârânak
Istoria delle moderne revoluzioni délia Valachia (Olâhorszâg ùjabbkori
forradalmainak tôrténete), Velence (1718); Dimitrie Cantemir
mondovai vajda: Histoire de l'Empire Othoman(az Ottomân birodalom
tôrténete), Paris (1743); Supplex libellus Valachorum Transylvaniae
(az erdélyi olâhok kis kônyve), Kolozsvâr (1791); Petru Maior: Istoria

pentru inceputul romanilor in Dacia (a românok eredetének tôrténetérôl
Dâkiâban), Budapest (1812); az ùttôrô Àzsia-kutatô Kôrôsi Csoma
Sândor (1784-1842): A tibeti nyelv szôtâra és nyelvtana, (angolul),
Kalkutta (1834), stb. és kônyvek szâzai a 16-18. szâzadbôl. A
kiadvânyok Jelentôs része bôr- vagy selyemkOtésben a hlmeves
Terentius, Elzevir, Junta, Plantin, Aldine és Hunterus nyomdaterméke.

A fenti kimondhatatlan értékû kônyveken klvill, ugyancsak felbecstllhetetlen jelentôségû tudomânyos târsasâgok folyôirat-gyUjteménye kôzôtt felsorolandô: a Royal Society (kirâlyi târsasâg), London
(1665-1766!), Petersburgi Akadémia (1726-96), a Gôttingeni Tudomâ
nyos Târsasâg (1751-1811), Diderot & d'Alembert: Encyclopédie
Française, 33 kôtet! (1770-79).

Kônyveken ki'viil a Téka gazdag mûvelôdési târgyakat tartalmaz
mâs téren is; tôbbek kôzôtt 29 kôtemyi rézkarcot, Giambattista és
Francesco Piranesi olasz mesterek munkâjât is. Itt meg sem emlitjûk
részletesen a tôrténelmi arckép- és mellszobor gyujtemény példânyait a
15. szâzadtôl a 19.-ig, sem a teijedelmes âsvâny- és kristâlygyujteményt.

Marosvâsârhely mâsik vilâghfru mùzeuma a Bôlyai Okmânygyûjtemény, két ôriâsi lângelme munkâjânak eredménye és hagyatéka.
Bôlyai Farkas (1775-1856), a nem-euklidi szâmtan és geometria

megalkotôja, és fia Jânos (1802-60), aki hasonlô érdemet szerzett

magânak a szâmok tudomânya terén, lelkesedéssel gyûjtôtték a tudomânyos vilâg értékeit. Csorvâssy Istvân és Izsâk Mârton szobrâszmûvészek kettôs szobrot emeltek az apa- és fia tudôsnak ezzel a talâlô
felirattal: „a semmibôl egy ùj vilâgot teremtettem".
A Bôlyai gyûjtemény âllaga meghaladja a 80,000 kôtet tudomânyos kônyvet és nyomtatvânyt. Itt talâlhatô Zsôgôdi Nagy Imre

Pârizsban Grand Prix-vel kituntetett kimagasiô székely festômûvész
vâlogatott festményeinek gyûjteménye is ôrôkôs kiâllitâsban.
A harmadik hatalmas magyar mûvelôdési kincs a Vârmegyei

Kônyvtâr. Sokezer kônyv âllomânya kozôtt 16. szâzadbeli kônyvek
di'szelegnek Velence, Flôrenc, Frankfurt-am-Main és Kôln hi'res
nyomdatermékeibôl, mint pl. Plautus: Vi'gjâtékok (1514-i kiadâs),

Tukididesz; Athén tôrténete (1527), Floratius: Ôdâk (1536), Aesopos:
Mesék (1542), és „szâzâval mâs mûvek" a 16-18. szâzadbôi. A român

irodalom is képviselve van: az Ùj Szôvetség, Gyulafehérvâr (1648), S.

Micu-Gh. Sincai: Elementa linguae daco-romanae sive valachicae (a
dâk-rômai vagy olâh nyelv elemei). Bées (1780), Supplex libellus
valachorum Transylvaniae (a erdélyi olâhok kônyvecskéje), Kolozsvâr
(1791), és mâs kiadvânyok Nagyszeben, Brassé és Buda nyomdâibôl.

A Szépmùvészeti Mùzeum festményeket és szobrokat ôriz
Munkâcsy Mihâly, Barabâs Miklôs, Paâl Lâszlô, Lotz Kâroly, Nagy
Albert, Kùn Istvân, Vida Géza, és a nagybânyai festôiskola tagjai kôzlil
Ferenczy Kâroly, Réti Istvân, Szervâtiusz Jenô, Piskolti Gâbor, Bordy
Andrâs és mâsok mûveibôl.

A Vâros egyik bûszkesége a diszes Kulturpalota és a vârkastélyszerii Vâroshâza. Mindkettô dr. Bemâdy Gyôrgy )1864-1938) polgârmester érdeme, Komor Marcel és Jakab Dezsô épi'tômémôkôk alkotâsa.
A Vâros legrégibb tiszteletre méltô épûlete a Lâbas Hâz (1554); ott
lakott II. Râkôczi Ferenc (1705-11), amikor az erdélyi nemzetgyûlés

Nagysâgos Fejedelemmé vâlasztotta. Egyéb nevezetességek kozôtt
megemlitendô a kéttomyù katolikus nagytemplom (1728-64) a Fô-tér
délkeleti csûcskében, amelynek fafaragâsù, festett és aranyozott
szôszéke a legszebb egész Erdélyben. Vele âtellenben âll a ferencrendi
szerzetesek dùsan dfszftett barokk temploma (1741-67) Rafaël
Madonnâjânak gyônyôru mâsolatâval. Ugyancsak a Fô-téren âllt Bodor
Péter ezermester (1788-1849) „zenélô kùtja", amelynek vi'zhajtâsù
orgonâja rendes idôkôzônként zenével gyônyôrkôdtette a vâros

polgârait. Az Ôreg Hâzban szâllâsolt szabadsâgkôltônk, Petôfi Sândor,
délfelé vezetô ùtjân, hogy szembenézzen végzetével a fehéregyhâzi
harcmezôn (1849).
A sokszôgii alaprajzù Vâr a 17. szâzad kezdetén épQlt, egy 15.
szâzadbeli vâr kibôvi'tése ùtjân. Hét hatalmas bâstyâja kôziil hârom a
régi erôdhôz tartozott. A Timârok Bâstyâjât 1620-ban fejezték be. A
Vâr ma kaszâmya. A Vâr magaslatân épûlt Vârtemplom alapitâsi éve

kérdéses. Némely régész véleménye szerint épi'tése megelôzi a tatârjârâst (1241). Tomyâban egy felirat szerint Hunyadi Jânos erdélyi
vajda tâmogatta az épitést (1442). A magasztos épûlet ma a reformâtus

egyhâz tulajdona. A torony mellett még lâthatô a régi monostor romja,
amelybôl Schola particula alakult (1557), a vâros elsô népiskolâja.
Majd a gyulafehérvâri iskolâval egyesûlve megalakult a vâsârhelyi
reformâtus kollégium (1718).

A fentebbi hiânyos szâmvétel szolgâljon csak szûkôs példâul a
rettenetes veszteség méreteire, amely az erdélyi magyarsâgot, és a
szabad kultùrvilâgot sùjtotta. Egész Nyugat-Eurôpât egyOntetûen felhâboritô emberi jogtiprâssal a diktatorikus roman kormâny az 1974/63-

iki tôrvénycikkel egyszeruen elkobozta az ôsszes tôrténelmi
vonatkozâsù erdélyi magyar kônyvtârakat, oklevéltârakat, irattârakat,
mùzeumokat, képtârakat, emlékgyûjteményeket, mind alapitvânyok és
intézmények, mind egyhâzak és magânszemélyek tulajdonâbôl. Az
âltalânos rablâs ôta elmùlt negyedszâzad alatt ma (1998) immâr a

harmadik politikai-vilâgnézeti rendszer uralja az orszâgot, de a român
kormâny még mindig makacs hallgatâssal felel az erdélyi magyar nép
vezetôinek ismételt kérelmére a kifosztott nemzeti kincsek és

magânjavak visszatéritésére és a tôméntelen anyagi kâr jôvâtételére
vonatkozôan.

Minden elôzmény nélkill Hossu itt kilép a vârosismertetô kalauz
szerepébôl és minden lâthatô ok nélkQl hatârozottan âtvedlik a propagandista szerepébe. Az indokolt bûntudat sûlya alatt mentegetôzve, a
szôvegbe illeszti az oda nem illô kijelentést: „mindenféle nemzetiségi
megkiilônbôztetés és elnyomâs eltôrlése, minden âllampolgâr nemzeti
kulônbség nélkiili jogegyenlôsége az egész âllami életben valô
korlâtlan megnyilvânulâsa - kôzigazgatâsban, tudomânyban, iskolai
tanulmânyokban, mûvészetekben és kôzmùvelôdésben, - biztositva van
az Alkotmânyban". Bizonyitékul megemliti, hogy Vâsârhelyen ma
tôbb mint 40 iskola mûkôdik (28. oldal). De elhanyagolja hozzâfûzni,
hogy kapuik a magyar iQak elôtt zârva vannak.

Româniâban az Alkotmâny iivegharang alatt ôrzôtt hasznâlatlan
disztârgy. A kormâny bùszkén mutogatja a kùlfôldnek, de gyakorlatban
nem alkalmazza. Helyette titkos rendeletekkel „mtézi el" a nemzeti
kisebbségek ûgyét.

Lângi Mària (Menlo Park, CA):

AZTKÉRDED, MI FÂJ NEKEM?
A kor, mely elnyûtte életunk,
S a rendszer, mely eltaposta lelkunk,
A Trianonnal rânkszakadt szâzad

Csak tragédiânk kezdete volt.
Fâj a kivégzettek jajkiâltésai,
Kik hôsként mentek a halâlba is.

Fâj a bôrtônôkben megki'nzottak
Egekig érô szenvedései.
Siratom a Donnâl elhullt hôsôket,
Akik hôban, fagyban is helytâlltak,

Utolsô leheletiikig kùzdôttek a Hazâért,

És értûnk - a megmaradtakért.
Miért vagyok szomorù és mi fâj nekem?
Fâj a leigâzott, hôsi nemzetem!
A meggyalâzott anyâk, s nôtestvéreim,
A kifosztott orszâg, amely vérben âllt.
A sok ezer hadifogoly gyôtrelmei,
Akik vânszorogtak, éhezve, fâzva

Szibéria végtelen hômezôin ât,

Ott pusztultak el a Gulâg szigetén.
Fâj a népem ôtven éves szenvedése,
A magyar anyâk keserve, az apâk kûzdelme
A semmiért, a holnapért, az éhbérért.

Fâj a haldoklô nép reménytelensége,
Az ôngyiikosok vilâgelsô lajstroma,
A hatmilliô kismagyamak sikolya,

Szép magyar lânyaink erkôlcsi ziillése,
A fiataijaink nincstelen jovôje.
Elôbb feldaraboltâk, most ellopjâk Hazâmat,
Melyet ôseink védtek évszâzadokon ât,
Eltapossâk és irtjâk népemet

A bitang, hitA'âny, éhes hiénék.

Nem halljâtok, ti Hatalmasok vagy nem akaijâtok,
Egy évezredes nép utolsô jajszavât?
Tort iiltok egy dicsô nép haldoklâsân,
Mely életével, vérével védte Eurôpât!
Vilâg rendezôi! Csak hajszoljâtok a Mammont,
S elvakît benneteket az ônzés és hatalom.

Az ût végén vâr az „ôrôk igazsâg"!
Itéletében kiméletlen az elszâmolâs.
Tekints rânk Uram! A letûnô szâzad

Gyâszlobogôja takaija be e véreskorszakot.
Fogadd el vâltsâgdijként Népem szenvedését,
A szâzadfordulôn témaszd fel a Magyar Nemzetet!

Koszorus-Varsa Gabriella (Washington, DC):

GYERMEKEINKMAGYAR ÔNTUDATRA

ÉSMAGYAR NYEL VÛNKMEGTARTÂSÂRA NEVELÈSE
„Nagy magyar télben picike tûzek,
A lângotokban bi'zom,

Legyen bârmessze pusztân rôzselâng,
Bâr bolygôfény a sîron,
Szent hâzi tûz vagy bujdosôzsarâtnok

Boldog vagyok, hamagyar lângot létok"
(ReményikSàndor)

Ûj kis magyarokat hivtunk életre. Felelôsséggel tartozunk értuk.
Idegenbe hoztuk ôket. Nagy, ôszinte gyermekszemekkel szemlélik a
vilâgot maguk kôriil, akarva, nem akarva ôsi tradiciô hordozôi lettek,
amit sokszor talân nem is értettek meg. Vidâm kis gyermekéletiikbe

beleszovôdtek a hangok Magyarorszâgrôl. De kôzben ôk itt kinn
Amerikâban élnek, gondtalanul jâtszanak amerikai kis barâtaïkkal,
akiknek ilyen problé- mâik nincsenek. Hogy is van ez most? Hova is
tartoznak ôk? Miért kell magyarul is beszélni? Amerika is otthon
nekik.

Itt volt és van a legfontosabb és egyùttal legnehezebb feladat a

magyar szulônek vay nevelônek. Ezekre a kérdésekre megvâlaszolni
ùgy, hogy ne okozzunk konfiiziôt a kis gyermek lelkékben. Megtartani
az egyensûlyt, a helyes itélôképességre nevelni megùrizve magyarsâgânak ôntudatât ùgy, hogy Amerikânak, befogadô hazâjânak is hâlâs,
megbizhatô polgâra maradjon.

Amikor 1951-ben Amerikâba érkeztûnk 4 éves kifiûnkkal, kiil-

dôttség fogadott bennûnket New Yorkban. A kiildôttség feje egy
congressman (sajnos a nevére nem emlékszem) UdvOzIô beszédében
tôbbek kôzôtt ezt mondta csoportunknak: ,^aradjanak jô magyarok,
mert nekûnk megbi'zhato amerikai âllampolgàrokra van sziikségunk."
Valôban, akik anyagi javak szerzése vagy mâs egyéni érvényesûlés érdekében anyanyelvilket, nevQket, magyar ôntudatukat a lehetô

leggyorsabban eladtak, azoknak amerikai âllampolgârsâga is valôszinûleg csak egy érdekpapi'r.

Viszont a mâsik véglet: melldôngetôs magyarsâggal, sértô szândékkal kérkedni abban az orszâgban, amelynek sok jôt kôszonhetùnk,
éppenùgy nem szolgâlhatjuk az egyetemes magyarsâg érdekeit.

Igen, feleiôsséggel tartozunk az idegenbe hozott iijùsâg magyarsâgâért, korrektségéért, vilâgos itélôképességéért és l'gy lelki kiegyensùlyozottsâgâért. Akadnak olyanok is, akiknél sok kifogâs merul fel a

gyermekneveléssel kapcsolatban a magyar nyelvtanulâst illetôleg.
„Nem érek râ, én is dolgozom." - ,JvIég angolul sem tud jôl, tùl sok
egy mâsik nyelv. Jôvôje szempontjâbôl az ango! fontos" stb.

Ha szabad hatârozottan âllitanom annak az alapjân, - hogy az

emigrâciô legnehezebb elsô éveit éltem ât kisgyermekemmel, - hogy
nincs kifogâs, csak a magyar ôntudat talân nem elég erôs.
Németoszâgban igen nehéz kôriilmények kôzt, minden pénz nélkul kezdtuk az emigrâciôs életet. Férjem egyszerû, nehéz munkâval

keresett, ami nem volt elég. Dipiomâs képzômûvész vagyok és ezzel a
képességgel akkor, amikor alig kapott valaki jobb âllâst, én igen jô
ajânlatot kaptam egy nagy plakâtfestô cégnél. De nem vâllaltam, teljes
napomat elvette volna kicsi fiùnktôl, amikor az édesanyjâra volt a legnagyobb szuksége a sok idegen kôzôtt. Ahol laktunk, mi voltunk egyedûl magyarok. Ennek a lemondâsnak nehézsége nem csak egy ,job"rôl, egy pénzkeresési forrâsrôl valô lemondâs volt, hanem egy veleszuletett adottsâgrôl is, amely kôvetel és mindig alkotni akar. De az
anyai szeretetés a magyar ôntudat megôrzése is feladat, amit teljesfteni
kellett. Amig kisfiùnk kôzépiskolâba nem kerult, csak kisebb

rajzmunkâkat vâllaltam, amit ezténként is meg tudtam csinâlni, hogy
nappai én legyek vele, ne idegen.

Ha nehéz is volt, de ùgy érzem, megérte. Fiamnak hârom

gyermeke van, s ô is, felesége is - aki mâr Amerikâban szuletett - sùlyt

helyeznek arra, hogy a gyermekek magyarul beszéljenek. Mikor
Kalifomiâban éltiink egy évig, igen meghatô kis jelenetnek voltam
szemtanùja. Kisfiùnk 4 és Yi éves korâban még nem tudott angolul.
Magyarul és németiil beszélt. Az elsô napokban a farmon, ahova egy
évig „kôteiezô munkâra" osztottak be minket, kiment az amerikai
csalâd hasonlô korù kisfiâval, Stuart-tal jâtszani. Az persze magyarul
nem tudott, Ferikét ez nem zavarta, németiil beszélt hozzâ. Stuart egy

szôt sem értett s angolul beszélt Ferikéhez. Ô meg azt nem értete. Ez
aimyira megzavarta, bejôtt nagyon szomorùan a szobâba, napokig nem
ment ki jâtszani. Ûgy lâtszik, mivel addig mâs nyelvet nem hallott,
mint magyart és németet, azt bitte, hogy mindenki, aki nem magyar, az
németUl beszél. Sok szeretô tiirelemmel sikerillt eloszlatni ezt a kis

lelki vâlsâgot. Térképet mutattam neki, aboi minden orszâg szine mâs,
megmutattam, bol van Magyarorszâg, bol van Németorszâg, aboiman a

nagy tengeren ât eljôttiink ide Amerikâba. Ez most megint mâs szinû a
térképen, itt angolul beszélnek. Lassan megnyugodott, s pârnap mùlva
kiment Stuarttal jâtszani. Ô Stuartboz németiil beszélt, Stuart meg
angolul. Ez ment egy darabig, pâr béten beliil a német szavakat mind
sûrûbben belyettesftették az angol szavak és Ferike végre egész

természetesnek lâtta, bogy Stuarttal angolul kell beszélni. Ô volt az
elsô angol nyelvtanâra.

A magyar nyelvtanulâst meg az ottbonâban folytatta. A magyar

nyelv az egyik legmûveltebb nyelvek egyike, vetekszik a legfejlettebb
vilâgnyelvekkel. A vilâgirodalommal egyenrangù szépirodalma van.

(Itt most belysziike miatt nem részletezbetem.) A magyar nyelv értékes
tulajdonsâgainak megvan az irodalma mind magyar, mind mas
nemzetbeli nyelvszakértôk tollâbôl. A gyermek mûvelôdik is e nyelv
elsajâtitâsâval.

Emellett nekiink, magyar sziilôknek feladata a magyar ôntudatot
megtartani a magyar nyelv, magyar irodalom és tôrténelem ismertetesével s nem kényszerrel, banem szeretettel, bogy meggyôzôdéssé
vâljon: ez az ôntudat itt az idegenben is szolgâlbatja, segitbeti a magyarsâgot, ba a sors arra bivja.

„Nagy magyartélben picike tuzek,
A lângotokban bizom."

Làngi Mària (Menlo Park,CA):
ÉBREDJENFEL A LELKllSMERETÛNK:
HAZÀNKÉRTÉS NÉPÛNKÉRT!
Tôbb, mint ôt évtizeddel ezelôtt, nemzetunk legjobbjai szâzezer
szâmra, ôsszetôrt sziwel vânszorogtak a ,^épek orszâgùtjân", ott

hagytâk a hazât, otthont és csalâdot. Meneteltek a bizonytalan jOvô
felé. Egy életen ât szâmûzôttként viselték a hontalansâg gyôgyfthatatlan sebeit a megprôbâltatâsokkal keményen birkôzva, a kisem-

mizettek és megalâzottak keserû kenyerén élve. Szi'vUkben mégis élt a
magyar ôntudat, a hazaszeretet, amely erôt adott az élni akarâshoz, a
talpra âllâshoz.

Az ôseinktôl ôrôkôlt gének, a kUzdelem és a szorgalom az idegen
vilâgban is, megteremtette a jôvôjQket, a magyar kôzôsségeiket, szervezeteket és a magyar ôsszetartâst. Semmiféle nehézség nem volt képes
megakadâlyozni magyarsâgtudatuk erôsôdését. Talân éppen a sok
megprôbâltatas kovâcsolta ôssze a szétszôrt magyarsâgot, szerte a
nagyvilâgban.

Nem hoztak szégyent a magyar névre, hanem helytâllâsukkai,
becsûletes munkâjukkal kivivtâk még az idegen nemzetek elismerését

A szenvedéssel teli ùjrakezdés mellett, ôseik nyomdokait kôvetve,

âpoltâk a magyar hagyomânyokat... Megôrizték a hazaszeretetet és a
drâga magyar anyanyelvet —még az idegenben is. Nehéz munkâjuk
legnagyobb tâmogatôi a magyar egyhâzak, és magyar szervezetek,
amelyek csùcspontjaként meg kell emlitenûnk a minden évben Clevelandben megrendezett Magyar Talâlkozôkat. A Magyar Kongresszus
célkitûzése: a magyar szellem, a magyar ôntudat fenntartâsa, hagyo-

mânyaink âpolâsa és a magyar nyelv megôrzése.
Az 1956 utân kijôtt menekûlteknek szerencsére mâr nem kellett ezt

a megprôbâltatâsokkal teli utat megjâmiuk, de ôk is kemény harc és
ktizdelem ârân jutottak elôre, amig megteremtették ùj otthonukat.
Ôrômiinkre szolgâl, hogy ôk is csatlakoztak a régiek âltal kitaposott
ùthoz, a nemzetegyuvé tartozâsâhoz.

Napjainkban a magyarsâg egyik legtragikusabb korszakât éli!
Maga a XX. szâzad mindvégig sùlyos megprôbâltatâsokkal terhelte
nemzetunket, kezdve az I. vilâghâborûtôl, amikor apâink, nagyapâink a

harctereken véreztek, meghaltak vagy fogsâgban sinylôdtek. Az
igazsâgtalan „trianoni békeparancs" szétdarabolta az ezeréves
Magyarorszâgot, rabsâgba dôntôtte a mintegy 5 milliôs elszakadt
magyarsâgot. A harctereken hiâba âldoztâk életilket hôsként a magyar
katonâk! A hôsôknek kijârô dicsôség helyett a nemzetre a szégyenletes
trianoni békeszerzôdést kényszeritették a gyôztes nagyhatalmak.
Megcsonkult hazânk és megnyomorodott a nép.

Amikor a gùzsba kôtôtt orszâg megprôbâlt talpra âllni, Trianon
kôvetkezményeként kitôrt a II. vilâghâborû. Hazânk gyarmati sorsba
keriilt, 50 évig szenvedte a bolsevizmus minden nyomorusâgât.

1956-ban a magyar nép —rôvid idôre —széttôrte bilincseit. Szent
forradalmât a rabtartô kônyôrteleniil vérbe fojtotta. IÇùsâgunk és az
egész nemzet kétségbeesett segélykiâltâsâval szemben a Nyugat

ugyanolyan kôzômbôs maradt, mint a trianoni tragédiânkat illetôen.
Amerika cserben hagyta a hôs magyar népet. 200.000 menekUlt hagyta
el hazâjât, amellyel nemzetunk tovâbb fogyott.

Amikor a szovjet megszâllôk végre kitakarodtak, azt hittiik, „rânk
virradt a szabadsâg napja". Sajnos, nem igy tôrtént! Amagyar égboltot
fekete, vészjôslô fellegek boritjâk. Bolsevista ôrôkôsôk raboljâk az
orszâgot. Nemzetunk bankrendszerét idegenek uraljâk. Tôrvényeinket
nem magyar érzelmûek hozzâk. Virâgzik a korrupciô. Idegen érdekek
diktâljâk a nemzet teljes kifosztâsât. Az adôssâg nôvekedésével a
szakadék szélére sodortâk az agyongyôtôrt magyarsâgot.

A kilâtâstalansâg és reménytelenség rémképe nehezedik az ùj
nemzedék életére és jôvôjére. Tehetséges fiatalok menekillnek a nagyvilâgba, keresve âlmaikat, megélhetésiiketés jôvôjiiket.

Vajon ifjùsâgunk nincstelen jovôjéért kik a felelôsek? Kik vâllaljâk majd a felelôsséget a torténelem itélôszéke elôtt, hogy -50 évi
szenvedés, lemondâs utân - idâig juttattâk azt a jôvô nemzedékét,
akiknek tovâbb kellene vinniilk élô nemzettinket. Ezek a felelôsôk
megnevezhetôk.

Felelôs az embertelen rendszer maradvânya, a jelenlegi politika
irânyitôi. Felelôs a kormâny minden tagja, akik ônzô, pénzéhes
érdekekért felâldozzâk a sokat szenvedett népet, a kirabolt hazât és az
értékes, élni akarô fiatalsâgot.

Ha egy kormâny nem tudja betôlteni hivatâsât, nem tudja a nemzet
érdekeit és jobb létét szolgâlni, a nép szenvedését megszuntetni: érezze

kôtelességének, hogy helyét alkalmasabb vezetôknek adja ât. Itt az
ideje, hogy ez a kormâny - mondjon le! Annal is inkâbb, mert a

kormâny tagjaiban a hazaszeretet, a magyar ôntudat és a nép
szenvedése irânti egyiittérzés parânyi szikrâja sincs meg!

Nem engedhetjûk, hogy a szakadék szélén allô magyarsâgot a
mélybe lôkjék! A kormâny jôl tenné, ha addig hagynâ cl hivatalât,
mielôtt erre még a nép l'télné!

Egyâltalân, magyamak tekinthetô-e az, akinek ebben a vâlsâgos
helyzetben nem fâj a nemzet sorsa, az iQùsâg kilâtâstalan jôvôje? A
nemzet rohamosan fogy és nem csak az abortusszal, de az iQùsâg
kényszerû elvândorlâsâval is. Helyettuk „idegenek" foglaljâk el ôseink
âltal vérrel, harccal, kUzdelemmel visszaszerzett ôsi hazânkat.

Elvândorolt fiataljainkra a nagyvilâgban tôbbnyire csalôdâs és
megalâztatâs vâr. Tôliink telhetôen segîtsQk azokat a fiatalokat, akik az

emigrâciôt vâlasztva kiszakadtak Magyarorszâgrôl. Segi'tsuk ôket
akkor is, ha szi'vunk fâjdalmâval vesszhk tudomâsul, hogy ezekbôl a
fiatalokbôl kiôlték a magyar ôntudatot, a hazaszeretetet, és nem ismerik
az orszâg valôdi tôrténelmét. Nehéz sziwel lâtjuk, hogy ezek a fiatalok

- jobb jôvôjuk érdekében - tudâsukkal és tehetségukkel mâr idegen
orszâgot szolgâlnak. SzorgalmukkaI a sajât kirabolt és vergôdô szegény
hazâjuk helyett, mâsok orszâgât épi'tik.

A nyugatra szakadt magyar fiatalsâghoz szôlok, szomoni és
aggôdô szi'wel: hazânk és nemzetiink megmaradâsa érdekében.
Tudom, a jobb jôvô utâni vâgy, a remélt lehetôség adta kezUkbe a

vândorbotot. Meghôdi'tja ôket az elôbbrejutâs reménye, a pénz, a jôlét,
amelyet otthon, szegény hazânkban, nem kaphattak meg. Azonban
ennek a hamis csillogâsnak - vagy a lehetôségnek - nagyon magas âra
Szeretném honfïtârsi szeretettel iQùsâgunk szîvébe és lelkébe

vésni, hogy azt a hazât, ahol bôlcsôjuk ringott, ahol az édes anyanyelven hallottâk az elsô anyai szôt, ahol ôseik nyugosznak, azt a

fôldet, a tâjat, azt a népet, amelybôl vétettek, s most elhagyni kényszeriiltek - keriiljenek bârhova is a nagyvilâgban -, sohase feledjék el!
Féltve ôrizzék azt a kincset, amely idâig kisérte ôket: a drâga magyar
anyanyelvet! Az idegen vilâgban is adjâk ât gyermekeiknek azt a
nemzeti tudatot, hogy egy „oszthatatIan, sokat szenvedett, dicsô, ôsi
nemzethez tartoznak.

Legyen bennUk kôtelességérzet a szUlôfbld és népe irânt.
Szerezzék vissza azt a nemzeti ôntudatot, amelyet a kommunista

rendszer oly nagy igyekezettel prôbâlt kiirtani a magyarsâgbôl. Bizonyîtsâk be, hogy hiâba titkoltâk el szûleik és nagyszûleik szenvedését,
tôrténelmét, elszakadt testvéreik keserû sorsât, a lelkiismeret szavât
szi'vuk mélyébôl nem tudtâk kiirtani. Az idegenbe szakadt magyarsâgnak - idôseknek és fiataloknak egyarânt - ébredjen fel a lelkiismerete és rôjâk le hazânknak és népûnknek mindazt, amivel
tartoznak.

Amerikâban az ôvodâs kortôl a felsô oktatâsig a szQlôknek nagy

âldozatot keil hozniuk, hogy gyemiekeik tanulâsâhoz elôteremtsék a

tandîjat. A kûlfbldieknek pedig csaknem megfizethetetlen a tandy.
Ezzel szemben Magyarcrszâgcn - minden térités nélkûl - az âllam
kôltségén tanulhattak, azonban a magyar nép keservesen megszenvedett munkabérébôl, kôzvetett môdon levonta a tanulâsi kôltségeket.

lijùsâgunk tudâsât és diplomâjât nem a rendszer nagylelkûségébôl
kapta, hanem a magyar dolgozôk keserves ven'tékébôl. Ezért - kôte-

lezettséget és âldozatot is kell vâllalniok azoknak, akik elhagytâk
hazâjukat. Kôszônetet és hâlât kell adniuk a hazai magyar népnek,
hogy tanulâsukhoz hozzâjârultak.

Az orszâg elhagyâsâval a befogadô idegen orszâg veszi hasznât
tudâsuknak, nem pedig az éhbérért kuzdô magyar nemzet és a
kifosztott Magyarorszâg!

Azok a magyar fiatalok, akik az anyaorszâgbôl kiszakadva,
otthonrôl hozott tudâsuk révén a nyugati vilâgban érvényesûlnek, jô
âllâsokba keriilnek, gondoljanak arra, hogy valamit vissza kellene
juttatni az otthon tengôdô magyarsâgnak. Lâtniuk kell, hogy a

magyarsâg vergôdik és elhagyatott. Akik éhbérért végigdolgoztâk
életiiket, abbôl a kevésbôl is juttattak a jôvô nemzedék képzésére.
Ezeknek a dolgozôknak ma- akik a létminimum alatt élnek -, gyakran
még elegendô meleg étel sem jut asztalukra.

Gondoljanak fiataljaink és mi mindnyâjan a jobb sorsunkban arra,

hogy hazânkban a gyermekek 60%-a alultâplâlt. Sok magyar gyermek
vacsora nélktll fekszik le, mert édesanyja nem tudja elôteremteni a

fejlôdéséhez szukséges elegendô tejet sem. Testvéreink pusztulâsra és
éhezésre varmak itélve. A nemzet katasztrôfâlisan fogy. A nyomorùsâgos élet miatt az anyâk nem memek gyermekeket sziilni.

Fel kell ébredni lelkiismeretunknek, fajtânk irânti egyiittérzésûnknek. Ne oda vonzôdjunk, ami lefelé hùz bennûnket: a pénz, a jôlét, a
kényelem, hanem odatôrekedjunk, ami a magasabb szellemi vilâgba
emel, a nemes jôtétemény felé, ami a léleknek a békét, a szeretetet, a
mâsikért àldozatot hozô, magasabb rendu életet jelenti.
Segitsiik az otthoniakat!

Ma mâr sok becsûletes magyar alapitvâny, mozgalom, segélyegylet mûkôdik. EmIftsQnk meg néhânyat: Râkôczi alapitvâny,
Pâzmâny Péter Egyetem, Trianon Târsasâg, Tessedik Sâmuei SzUlô
Otthon, Kâroli Gâspâr Egyetem, A Csângôk és a Nyugdijasok megsegitése stb.

Mindezeken keresztiil is segiteni tudjuk az otthoniakat, hogy ne
érezzék elhagyatva magukat és meg tudjâk tartani Magyarorszâgot. Ne
feledkezzunk meg az elszakadt teriileteken élô magyarsâgrôl sem, akik
élet-halâl harcot vivnak létûkért és nyelviikért!

Legyunk méitôk ôseinkhez, akik életuket és vérUket âldoztâk a
Haza 1100 éves megtartâsâért!

Viharos Viktor (Dayton, OH):
KARD VAGYKOLDUSBOT
Trombita szôl! Harcba hiv, magyar!
A tétlenségnek vége!
Cselekvést kôvetel a Haza!

Élet vagy halâl érte!
Riadô, magyarok! Riadô!
Sûllyed az orszâg!

Megfertôzôtt minket
A ,Jkulfbldi" kôrsâg!

Magyarorszâg haldoklik!
Tôlilnk fUgg az élete!
Honfiak! Ha nem mozdulunk,
Lecsukôdik hazânk szeme!

Pestisként teijed

Az idegenek hatalma...
Hontalansâg vâr

Minden itt sziiletett magyarra!
Nem tûrhetjuk tovâb!
Uralmuk megalâzô!
Sajât hazânkban,

Gûnytârgy a magyar sz6.

Mi egykor gazdag magyarok,
Csonka hazâban koldulunk!

A beôzônlôtt idegeneknek

Szolgaként, éhbérért dolgozunk!
Ma kard kell a kezekbe!

Beszéljenek a fegyverek!
Szavakkal gyôzni nem tudunk,
Hazénknak hôsôk kellenek!

Gyôziink vagy meghalunk!
Nincs mâs lehetôség!
Elveszett itt mindenûnk...

Mùltunk, jôvônk tûzben ég!
Nem vesztûnk mi sokat,

Itt mâr élve is halottak vagyunk!
Hât haljunk meg hôsôkként.
Ha szabadsâgot nem kapunk!
Nem élhetunk szolgaként!

Inkâbb mély sirba megyunk!

Nyomorûsâgunk szemétdombjân,
Koldusok tovâbb nem lesziink!
Trombita szôl!

Legyen vezéred a bâtorsâg...
Mutasd meg ùjra a vilâgnak,
Miként szuletik a Szabadsâg!

Liptâk Béla (Stamford, CT):

CSAK AZT VESZÎTJÛK EL.
AMITMA GUNK FELADUNK

A Duna elterelésének mâsodik évfordulôjân, a bôsi gâton azzal
kezdtem beszédemet, hogy az én nagyapâm még tôt népdalokat dùdolt
borotvâlkozâs kôzben, s a békéscsabai evangélikus templomban, a

Liptâk csalâd padjâhoz iâncolt rézfedeiù imakônyv még tôt nyelven
l'rôdott. Elmondtam, hogy én tisztelem és szeretem szârmazâsom népét,
veliik és éitiik is harcolunk, amikor a Dunât védjûk, s a ,JfCiegyezési
Terv"-nek az is célja, hogy megbékélést hozzon e két, ezer év ôta
testvéri egyuttélésben iévô nép kôzôtt.

Ebben az irâsomban elôszôr arrôi szôlok, hogy miért elfogadhatatlan a jelenlegi helyzet, azutân ismertetem a javasolt megoldâst: a
,JfCiegyezési Teivet", s elmondom azt is, hogy miért van arra szûkség.
A jelen helyzet

A Duna évi vizfolyâsât az évek folyamân mâsodpercenként 600 és
11,000 kôbméter kozôtt mérték, s e folyâsmennyiség évi âtlaga 2,000
kôbméter. Amikor 1992. oktôber 20-24 kôzôtt Szlovâkia Dunacsùnynâl elzârta a Duna medrét, majd az igy felduzzasztott vizet egy mesterséges oldalcsatomân keresztul elvezette a bôsi erômûhôz, akkor a Duna
eredeti medrében alig 400 kôbméter, az évi âtlag vizfolyâs keve-sebb,
mint 20%-a maradt. Emiatt az ôreg Duna vizszintje a Szigetkôz-ben 4

métert esett, s megindult a térség kiszâradâsa. Ezen nem segit se a
mosoni Dunâba engedett mâsodpercenként ôsszesen 40 kôbmétemyi,
sem az ôreg Dunâbôl szivattyukkal kiemelt néhâny tovâbbi kôbméter
viz.

A magyar-sziovâk kôzôs tuiajdont képezô viz energiâjâbôi Szlovâ
kia évi 1.7 gigawatt-ôra mennyiségû âramot termel, ami évi $100-150
miiliôs érték. (Az eredeti tervek szerint Bôsnek 2.6 gigawatt-ôrât kellett

volna termelnie.) A termelt villanyâram Szlovâkia âramigényé-nek 6%ât biztosithatnâ, de erre abbôl nem jut, mert az évi termelést teljes
egészében felemésztik a karbantartâsi munkâk és a kôlcsôntôr-

lesztések. Igy a szlovâk nép eimek az épitkezésnek hasznât nem, csak
kârât lâtta.

Mivel a C-variâns okozta kârokat a magyar sajtô elég részletesen
ismertette, igy én itt csak ôsszefoglalom azokat:

A

Duna

egyoldalù

elterelésével

Szlovâkia

megsértette

Magyarorszâg teriileti integntâsât, eltulajdonîtotta annak
hatârfolyôjât, s l'gy megsértette nemcsak a pârizsi békeszerzôdést,
de a hatârok sérthetetlenségét garantâlô, âltalânos érvényû
nemzetkôzi dokumentumokat is. Az, hogy e miatt a magyar

kormâny nem hivta ossze az ENSZ Biztonsâgi Tanâcsât, nem
kôvetelte a pârizsi békeszerzôdést garantâlô hatalmak
kôzbelépését, az csak az akkori kormânyok gyâva
tehetetlenségének bizonyitéka, de a folyôrablâs tényén, annak a
nemzetkôzi jogot semmibevevô voltân nem vâltoztat.

A térség lakossâga, hozzâvetôlegesen 50,000 ember,
életveszélyben él, mert a megrepedezett béton, a szivârgô gâtak, a
hibâsan tervezett zsilipkapuk, a 9 hônap alatt ôsszecsapott, s

âtmeneti megoldâsnak szânt C-variâns képtelensége a jég vagy a
8,000 kôbméter feletti vi'zfolyâs leeresztésére, csak egy gyors

tavaszi olvadâst igényelnek ahhoz, hogy âtszakadjanak a gâtak, s
elinduljon a 200 milliô kôbmétemyi feltomyositott viz, ,4nint az
ôrillt, ki letépte lâncât".

Bôs felett eiposvânyosodik, Bôs alatt a Csallôkôzben és a Szigetkôzben elsivatagosodik a térség. A kiâradâs oka, hogy a

Szigetkôzben acsapadék a Bugaci Pusztâéval egyenlô, samùltban

az elsivatagosodâst a magas talajviz akadâlyozta meg. Mig a
Szigetkôz kiszâradâsa Magyarorszâgot sùjtja, addig a Csallôkôz
elsivatagosodâsa Szlovâkia kenyerét veszélyezteti!
A tôvâ duzzasztott szetmyezett vizben mâr elszaporodtak a

virusok, baktériumok és algâk. Az elôbbiek a kôzegészséget

veszélyeztetik, az utôbbiak eldugitjâk a parti szûrésû kutakat s fgy
veszélyeztetik nem csak a térség, de Budapest ivôvizét is. Az
elmùlt 10 évben a Duna baktérium és virus tartalma a tizszeresére,
alga koncentrâciôja a 20-szorosâra emelkedett.
A mùltban azért volt képes a Duna megemészteni Pozsony,

Budapest s a tôbbi vâros tisztitatlanul beômlô szennyvizét, mert az

a Szigetkôz kis ereiben, mellékâgaiban oxigénnel telitôdôtt (a
Sziget-kôzbe érkezô Duna-vfz a telitettség 10%-âval érkezett, s
aimak 90%-âval tâvozott. Ma, hogy az oldalcsatomâval kivâgtâk a

Duna „tudejét", s ezzel egyben megszûntették annak oxigén
forrâsât és fgy a szeimyviz emésztési kapacitâsât is.

♦

Ebben a rôvid ôsszefoglalôban nem térek ki a nôvény- és
éllatvilâgot, a mezôgazdasâgot, a szigetre kerUlt falvakat, a

talajszikkadâs
okozta
épiilet
kârokat
érintô
egyéb
kôvetkezményekre, de megemli'tem még az egész Eurôpât érdekiô
hajôzâs kérdését: A Duna elterelése ôta romlottak a hajôzâsi
viszonyok! Bôsnél az alvi'zcsatomâban gyakran âll a hajôforgalom,
oktoberben tucatjâval rostokoltak ott a zâtonyra futott hajôk, mert
a tervezôk nem akadâlyoztâk meg, hogy a magasbôl lezuhanô vi'z
kimoshassa a medret, hogy aztân lejjebb a hordalékbôl
zâtonyszigeteket épîtsen. Mivel jelenleg az ôreg Duna nem
hajôzhatô, îgy amikor az oldalcsatomâban leâll a hajôforgalom,
akkor az a dunai hajôzâs teljes leâllâsât is jelenti.
A Kiegyezés nem kompromisszum!

Mielôtt ismertetném a „Kiegyezési Tervet", amelyet Pozsonyban,
Budapesten, Washingtonban, Prâgâban és Briisszelben mâr sokan
ismemek és tâmogataak, a tervet, amely nem csak eloszlatnâ a fenti

gondokat, de restaurâlnâ a szigetkôzi csopdavilâg XIX. szâzadi âllapotât, hadd l'rjak pâr szôt a demokrâcia alapelvérôl; az érdekek egyeztetésérôl.

Mindenki tudja, hogy nemet mondani kônnyû! Nem oda figyelni a
mâsik érveire, a végtelenségig ismételgetni a magunk szempontjait,
egyszôval silket papagâlyokként vitatkozni, kônnyû. A felnôtt - a demokratikus târsadalmat az teszi azzâ, ami, hogy - képes meghallani,
megérteni a mâsik igazât is és képes a mâsik érdekeit ùgy figyelembe
venni, hogy kôzben a maga elveibôl semmit fel ne adjon. Ez mâr nem
olyan kônnyû feladat! Azért érdemelte ki Deâk Ferenc, a ,Jhaza bôlcse"
jelzôt, mert alku nélkiil tudott kiegyezni. Azért tartott 10 évig a Duna
visszaterelésére vonatkozô Kiegyezési Terv megalkotâsa, mert az
semmit fel nem ad, semmiben meg nem alkuszik, s mégis biztosftja az
ôsszes érdekeit fél jogos kôveteléseit.

A Kiegyezési Terv kivitelezési ideje 12-18 hônap, s ôt munkafeladat elvégzésébôl âll, ameiyek kôzûl a kôzépsô hârom egymâssal pârhuzamosan, egyidôben végezhetô:
1) A dunacsùni mederzâr felszâmolâsa, amelynek révén a Duna
visszatér eredetimedrébe, s az oldalcsatomaâtmenetileg kiûrûl (1 hô).

2) A bôsi erômû, s az ûzemvfzcsatoma helyreâllitâsa, a zsilipkapuk kicserélése, és a mederméiyûlés megszûntetése az erômû alatti
alvizcsatoma szigetelése révén (6-8 hônap).

3) Dunakilitinél ùj hajô-zsilip és âramtermelô turbinâk beépitése,
illetve az erômû alatti szakasz medermélyUlés elleni szigetelése (8
hônap).

4) Az ôreg Duna teljes szigetkôzi szakaszânak (Dunakiliti alatt)
mederszûki'téssel valô duzzasztâsa, s a bes/diki'tett folyômeder gâtjai-

nak megemelése. Ennek révén a târozô (Duna tô) felszâmolâsa. A gâtemeléshez, illetve a mederszûki'téshez és a mesterséges szigetek kiképzéséhez sziikséges anyagot a lebontott C-variâns épitményeibôl nyernénk, s a teljes munka 12 hônapig tartana.

5) Az âtépltés fenti fâzisainak befejezte utân tôrténne a dunakilitii
erômû beinditàsa és az oldalcsatoma, illetve a bôsi erômû ùjboli

ûzembe helyezése. Dunakiliti ebben az âllapotâban mâr készen âllna
arra, hogy ârviz vagy bârmilyen egyéb veszély esetén leengedje az
ûzemvizcsatomâban feltomyositott vizet, s igy a térség veszélyeztetett-

ségét megszûntesse. (Erre ma a C-variâns dunacsùni duzzasztôja nem
képes!) Az ûzembehelyezés maga mâr pâr hét alatt elvégezhetô.

A fenti munkalépések elvégzésével megvalôsulna a Kiegyezési
Terv, amely azérdkelt feleknek a kôvetkezôket biztositanâ.
Kik és miért ellenzik a Kiegyezési Tervet?

A magyar vizûgy vezetôi, sajnos, nem tâmogatjâk a Kiegyezési

Tervet. (Azért mondom, hogy vezetôi, mert avizes mémôkôk tôbbsége
nem osztja e hangadôk véleményét.) AMosonyi és V. Nagy hangadôk
véleményét csak részben magyarâzza aszlovâk épitôvâllalat befolyâsa.
Az ellenzés mâsik oka abban a gondolkozâsmôdban gyôkerezik, amely

szerint: ha egy folyô felsô szakaszân megépûltek az elsô erômûyek,

ùgy nincs mâs megoldâs, mint tovâbbi erômûvekkel rakni végig a

folyôt, le egészen a tengerig. Ez a (ôncélù, az épitôvâllalatoknak

munkât adô) tévhit abban a hibâs nézetben gyôkerezik, hogy mivel a
vizgâtak felogjâk a hordalékot, igy agât alatti medermélyûlést, majd az
azt kôvetô zâtonyosodâs okozta hajôzâsi gondokat, csak az ùjabb gâtak
biztositottaduzzasztâssal lehetmegoldani. Ezalapvetô tévedés!

A rajnai példa is mutatja, hogy egyfolyô vizszintje megemelhetô a
folyômeder beszûkitésével is! Mâsszôval, a folyô vizszintjét a meder

keresztmetszete hatârozza meg ùgy, hogy minél kisebb az âtfoly^i

felûlet, annâl magasabb a vizszint. Igy ugyanaz a vizszint biztosithatô a
meder alkalmankénti beszûkitésével, mint a meder aljân alkalman-ként

eUielyezett kûszôbgâtak épitésével. Hogy ezt a magyar szakembe-rek
nem hiszik és nem gyakoroljâk, aztmutatja a nagymarosi helyre-âllitâs

példâja is, ahol a rajnai 50 méteres hajôzâsi sâv helyett 200 méteres
sâvot hagytak, s igy elszalasztottàk a vizszint megemelésének kitûnô
alkalmàt. A gondolkozâsmôd, amely szerint a folyô vi'zszintjét csak
duzzasztô vagy kuszôbgâtakkal lehet megemelni, eleve téves. A
mederszûkitéssel valô vi'zszintemelés nem csak azért jobb môdszer,
mert nem akadâlyozza a hajôzâst, hanem azért is, mert a leszûkitett

keresztmetszeten éthaladô vi'znek magasabb a turbulenciâja, s ezért
egyrészt tôbb oxigént gyûjt, mâsrészt nem uliepi'ti ki a mérges hordalékot, iszapot. Természetesen arra is sok példa van a vilâgon (Dr. Brent
Blackweldernek az alfôldi vizirômûvekrôl l'rott kônyvei ismerte-tik
azokat), hogy folyômedreket az utoisô gât aiatt mûszaki mederrôg-

zftéssel stabilizâltak, s l'gy keriilik el a gâtak épftésének szukségét.
Vannak olyan „szakemberek" is, akik szerint az âllôviz oldalcsa-

toma, amely alacsony vizâllâs esetén ma mâr vilâgszerte elfogadott
hajôzâsi megoldâs, Bôsnél megoldhatatlan. A Bôs alatti „alvizcsatoma
vizszintjét nem az hatârozza meg, hogy mozog vagy âll a viz, hanem
az, hogy milyen magas az ôreg Duna vizâllâsa.

A Kiegyezési Terv: a Duna szabàlyozàsa

1985-ben az MTA interdiszciplinâris bizottsâgânak elnôke, Szalai
Sândor megkért, hogy segitsek a Dunât megvédeni, de ez nem sikeriilt

és 1992-ben Szlovâkia ônkényesen elterelte a hatârfolyônkat. 1997
szeptemberében a Hâgai Birôsâg ùgy dôntôtt, hogy Szlovâkia tôrvényt
sértett, amikor Dunacsùnnal elzârta a Dunât, de Magyarorszâg is szerzôdést szegett azzal, hogy Dunakilitinéi nem biztositotta azt a 131.2
m-es vizszintet, ami a bôsi erômû mûkôdtetéséhez szilkséges. A
birôsâg arra is kôtelezte a feleket, hogy biztositsâk a Szigetkôz természeti kincseinek a rehabilitâciôjât, amihez a Duna természetes medré-

ben szilkséges a mâsodpercenkénti kb. 1,000 kôbmétemyi vizfolyâs.
Ha jôl meggondoljuk, ùgy lâtjuk, hogy a fenti irânyelvek egy olyan
szabâlyozôrendszert hatâroznak meg, amely a folyô egy pontjân
(Dunakilitinéi) biztosit egy âllandô vizszintet és minimâlis folyâsmennyiséget, mikôzben, ha van viztôbblet (a Dunâban a vizfolyâs a
mâsodpercenkénti 600 és 10,000 kôbméter kôzôtt ingadozik), ùgy a
felesleggel tâpiâlja a két pârhuzamos vizfogyasztôt (a bôsi erômûvet és

a dunakiliti zsilipeket). Az alâbbiakban érzelmektôl és politikâtôl
mentesen mérlegeljûka Kiegyezési Tervet:
A mederzâr nélkiili duzzasztâst és a minimâlis vizfolyâst a termé
szetes mederben automatikusan biztositja az azokra méretezett Parshall

csatoma, amelynek Bemoulli rendszerû geometriâjâval bâr-milyen

vi'zszint és âtfolyâs beméretezhetô: îgy pl. lehet 600 kôb- métemél 128
méteres szint, 700-nâl 129, 800-nâl 130 és 1,000-nél 131.2, anélkûl,
hogy a legnagyobb ârviznél is meghaladnâ a vlzszint a 132 métert.
Természetesen, Dunakiliti felett, a fenti mederduzzasztâs miatt meg
kell emelni a gâtakat nagyjâbôl annyira, mint Budapesten a felsô
rakpart szintje.

Az, hogy nincs târozô, nem csak az ârvizbiztonsâgot nôveli, de
csôkkenti a mérgezett és szennyezett iszap lerakôdâsât is. Ugyanigy az,
hogy nincs mederzâr, nem csak a hordalék âthaladàsàt biztositja, de a

fehérvizes oxigéndùsitâs révén egyszerre szolgâlja a vizisportokat
kedvelôk ecoturizmusât és a viz ôntiszti'tâsât is.

Az On szerepe

Mint a fentiekbôl lâthatô, ha nem is sokan, de hangos emberek

ellenzik a Kiegyezési Tervet. Éppen ezért nagyon fontes az On szerepe
kedves olvasôm. Fontos, hogy ùgygodoljon a Szigetkôzre, mint azOn

hazâja foldjére, amelyért On is felelôs; ùgy gondoljon a Dunâra, mint

az On népének hatârfolyôjâra, s ùgy gondoljon az erômû jôvôjére, mint
ami az On személyes felelôssége is. Ne legyen csak megfigyelôje az
érdekcsoportok meddô vitâjânak, értse meg, ismerje meg a vitatott
tényeket, és mikor kialakitotta a maga véleményét, akkor adjon is

hangot armak. A politikusok a hatàr mindkét oldalàn csak akkor

tàmogatjàk majd a Kiegyezési Tervet, amikor a tàjékozott és tôrôdô
àllampolgàrok formàlta kôzvélemény màr elfogadta azt! Onôn is
mùlik, hogy ez hamarosan bekôvetkezzék. Ônôn is mùlik, hogy
leromboljuk, nem csak a C-variânst, de a kôlcsônôs bizalmattosagot

is, meg a magyar lelkekre rakôdott apâtiât és letargiât is. Ônôn is

mùlik, hogy visszatereljûk nem csak a Dunât, de visszatereljûk a
magyar lelkekbe az ônbecsûlést és ônbizalmat is, meg a szomszéd nép
irânti szeretetet is. A Kiegyezési Terv môgôtt nem âllanak fontos em

berek, nem tâmogatjâk azt érdekcsoportok, de van aimak egy hatalmas

tâmogatôja: azigazsâg! Âlljon Ôn is oda ebbe a tâborba, âlljon be azok
kôzé, akik hiszik, hogy van remény, akik tudjâk, hogy érdemes, akik
azt is tudjâk, hogy csak azt veszitjûk el, amit magunkfeladunk, s mi a
Dunât nem adjukfel!

Majlàth-Abray Agnes (Ausztrâlia):
VÀLASZ GOSZTONYIPÉTERNEK
Az „Ûj Demokrata" 97/3. szâmâban jelent meg Gosztonyi Péter
irâsa
gettôbôl az AVH-ba" cimmel. Jellegzetesen olyan munka,
amelybôl a kôzelmùltban tonnaszâmra gyârtottak az arra megkértek és
hivatalosak s amely csôpôg a magyarok irânti rosszindulattôl. Az ilyen
môdon ôsszeâlh'tott kutyulékra szokta mondani barâtom, hogyha egy
elefântnak beadjâk, felfordul tôle. Van itt szô zsidôtôrvényrôi, csend-

ôrségrôi, 1956-rôl, ÀVH-rôl, kârpôtlâsrôi - szôval mindenrôl, ami
néhâny hasâbba belefér -, azon az ûriigyôn, hogy az egyik duna-

bogdânyi olvasô âlHtâsât kell helyesbiteni. Erre az ùjsâgcikkre sziiletett
az aiâbbi - korântsem teljes kôrû - vâlasz.
Egy 1985-ben, Magyarorszâgon megjelent tôrténelmi tanulmâny
idézetei megegyeznek a tapasztalattal és nagyszerûen megfelelnek arra
a kérdésre, hogy a zsidôsâg 1938 utân meimyire vâlt mâsodosztâlyù
âllampolgârrâ:

Az elsô zsidôtôrvény megszavazâsa (1938) pâr hônappal kôveti a

kormâny példa nélkiil allô ùjrafegyverkezési programjânak bejelentését
(gyôri program, 1938 mârcius). Az ezutân kôvetkezô éveket kivételes
gazdasâgi feliendiilés jellemzi, amely eltûnteti a munkanélkiiliséget és
hamarosan munkaerôhiânyhoz vezet. (...) Ha brutâlisan kizârtâk volna

a gazdasâgi vérkeringésbôl a zsidôkat, és kôzulUk elsôsorban a magas
szakképzettségû technikusokat és a vâllalatok irânyitô személyzetében
helyet foglalôkat - akik kôzôtt ekkor tôbbségben voltak a zsidôk -,
ezek a lépések gyâszos kôvetkezményekkel jârtak volna, és veszélybe
sodortâk volna az éppen hogy megindult gazdasâgi fellendûlést. A
„zsidô konkurenciât" kikiiszôbôlni hivatott zsidôtôrvények, ha szôszerint alkalmaztâk volna ôket, a gazdasâgi ôsszeom lâshoz vezettek volna

(...) Az osztâlyok ranglétrâjân a zsidôk felemeUcedése tôretlenûl
folytatôdott a két hâborû kôzôtt is, a hivatalos antiszemitizmus
Gômbôs-kormâny (1932-36) alatti megszilârdulâsa ellenére is, és a
gazdasâg megélénkillése legalâb annyi hasznot hozott a „zsidô tôkének" és az izraelita kôzéposztâlynak, mint a gazdasâg tôbbi részének.
Igy a fôvârosban 1930 és 1935 kôzôtt a zsidôk arânya folyamatosan

emelkedett. (...) 1939-ig a zsidô ipari vâllalkozôk szâma tovâbb nôtt.
1940-ben szâmuk (1780 fô) és arânyuk az ôsszes vâllalkozô kôzôtt
(41.4%) gyakorlatilag ugyanannyi, mint a megszoritô tôrvénykezés
elôtt (1834, azaz 47% 1937-ben). (...) Ezek az adatok mind alâtâ-

masztjâk azt a feltevést, hogy bâr az „âijâsîtasi" politika a magyar
zsidô kôzôsség minden târsadalmi rétegét erôsen érintette —egyes
csoportokat teljesen félreâlh'tottak, mi'g mâsokat a gazdasâgi elômenetelben gâtoltak meg —, lâtnunk kell azt is, hogy ezek a csapâsok olyan
csoportot sùjtottak, amelynek a tagjai a târsadalmi hierarchiânak
azokon a lépcsôin, amelyekbe beiehelyezkedtek, viszonylag jobb
helyzetben voitak, mint az ugyanazon a szinten levô nem zsidôk.

A csendôrségre vonatkozô becsmérléshez: A Magyar Kirâlyi
Csendôrségre a „Szolgâlati Utasitâs" —rôviden SZUT —szabâlyai

vonatkoztak. Amig a SZUT érvényben volt, a testulet azt szigorùan
betartotta. A SZUT alkotmânyos alapja megszûnt 1944. mârcius 19-én,

amikor a német csapatok âtlépték a magyar hatârt. Csak ekkor
kezdôdôtt meg a magyarorszâgi zsidôk gettôba és tâborokba valô
ôsszegyûjtése. Ennek irânyitâsât a német ZsidôkUiônitmény (Judendezema) végez^e. A zsidôkat vidéken a csendôrôk vezették elô, a kôzigazgatâsi hatôsâg felhivâsa aiapjân, majd âtadtâk ôket a németeknek.
Az értékek osszeszedését nem a csendôrség tagjai végezték, hanem a

pénzugyôrôk. A Magyar Kirâlyi Pénzugyôrség leltârozta a jayakat és
egy kijelôlt helyen ôsszegyûjtôtte, majd vonatra tette és elinditotta
Ausztriân keresztiil Németorszâgba. A szâllitmâny âtlépte a magyar

hatârt. A vonat parancsnoka Ausztriâban eltûnt és az ausztriai amerikai zônâban a teljes szâllitmânynak is kézen-kôzôn nyoma veszett,

Budapesten, ahol a zsidôsâg 2/3-a élt, és a tôbbi nagyvârosban, a
zsidôk elôvezetését a rendôrség végezte. Az értékek ôsszeszedése itt is
a vidékhez hasonlôan tôrtént (pénzilgyôrség). A zsidôk elszâllftâsât

Horthyék amennyire tudtâk, hâtrâltattâk, ami Szâlasi alatt mâr nem volt
lehetséges.

Az 1945 elôtti fegyveres testiiletek tagjai fegyelmezett és mag^

erkolcsi szinten âllô egyének voitak. A csendôrség becsUletessége is
kôzismert volt mindenki szâmâra. Ha az elôvezetés sorân elofordult

atrocitâs, az kizârôlag egyéni —elszigetelt —lehetett, és egyâltalân nem

volt jellemzô az egész Magyar Kirâlyi Csendôrségre. Egyébként, ha a
felettesek tudomâsâra jutott ilyen eset, az szigorù bûntetést vont maga
utân, még Szâlasi alatt is!

Ami a magyar lakossâg zsidô kâlvâna feletti kôzônyét vagy kârôrômét illeti, azt bizony félrelâtta, mint szemtanù, az akkor csak 13
éves Gosztonyi, akinek szeretném eszébe juttami, hogy szép szâmmal
élnek még mâs szemtanùk is. Ezek lényegesen érettebbek voitak akkor.

mint egy hâborùsdit jâtszô gyerek, igy szavahihetôbbek is... Voltak,
akik nem tudtak segiteni, mert a német megszâllâs alatti helyzetiik nem
engedte, de bizony sokan voltak, akik zsidôkat bùjtattak, mentettek. Ezt
emberségbôl tették vagy éppen, mert magyamak gondoltâk ôket. De ha
mâr széisôségesen l'runk, mint Gosztonyi, akkor az is elôfordult, hogy a
bùjtatott zsidô a vâltozâs utân volt segi'tôjét feljelentéssel az akasztôfâra
juttatta.

Mindaddig, amig Gosztonyi kôzôrmyel vâdolja a magyarsâgot,

addig a jôrészt zsidô ÀVH-rôl (amelynek mûkôdése kOzel 10 éves
terrort jelentett az orszâgnak) annyi az ôsszes véleménye, hogy annak
târsadalmi okai voltak és a kérdés tudomânyos feldolgozâsra vâr. „Nem
tudomânyosan" bizonyâra nem is lehet hozzânyùlni, mert még mindig
nem szâradt meg a rengeteg vér. Kûlônben is gondoskodâs tôrtént
arrôl, hogy a dokumentumokat ne lehessen megtekinteni, mert 1990ben 90 éves kutatâsi zârlatra hoztak rendeletet. Érdemes elgondolkozni azon is, hogy a holocaust és annak végrehajtâsa nem magyar
talâlmâny volt.

Ismereteim szerint a forradalmaknak vannak elôzményei, de éppen mert hirtelen természetûek -, nincsenek elôkészltôi. Ez alôl 1956
biztosan kivétel, hiszen Gosztonyi Péter az „eiôkészltést" zsidôknak
tulajdonftja, bâr neveket nem akar felsorolni. (Miért nem? - nehogy
valaki megcâfolja?) Ilyen alapon csak talâlgatni lehet, mit is ért

elôkészités alatt és az kinek kôszônhetô. Bizonyâra a Déry Tibor, Hây
G3mla, Gimes Miklôs, Méray Tibor, Aczél Tamâs és Zelk Zoltân

egyiittesrôl van szô, akiket ûgy tartanak nyilvân, mint a Nagy Imre
csoport tagjait. Mindnyâjan Râkosi tâmaszai voltak, elkôtelezett kommunistâk, éppen azért ôk megtehetnék, hogy beszélnek, mi'g a népiek
nem (életbôl mindenkinek csak egy jutott, akârmilyen ostobân is hangzik). Amikor nemtetszésûknek adtak hangot, akkor mâr Sztâlin halott

volt, Râkosi ereje legyengûlt, Nagy Imre csillaga fényt kapott. Az
emlitettek vezetô klikkben akartak maradni, igy a vârhatô befutôra,
Nagy Imrére fogadtak. Itt sajât érvényesQlésiikrôl és nem hazafiassâgrôl volt szô. Nem szâmoltak Kâdârral (aki nyilvân elég primitiv volt
ahhoz, hogy ne vegyék figyelembe), és ez okozta néhânyuk vesztét.
Bâr Zelk Zoltân és Déry Tibor bôrtôn utân „megtért", Aczél, Méray,
Hây kûlfoldre ment, Gimest egyedûl érte utol a végzet, ezzel szemben
a 298-as és 301-es parcellâban magyarok nyugosznak. Sokan. Azutân
az a bizonyos horthysta hadnagy sem keriilt megnevezésre, aki amikor 56-ban ârulô lett - mâr régen a Magyar Néphadsereg ezredese

volt. Lehet, hogy Maléter Pâlra céloz?, akinek nem az volt a jellemzôje, hogy Horthy alatt végezte a Ludovika Akadémiât, hanem az,
hogy mindkét oldal eszmeiségét elânilta! Maléter Pâlt természetesen
nem lehet még manapsâg sem nyilvânosan megnevezni, mint 56 ânilôjât, hiszen szentet csinâltak belôle — amelynél Gosztonyi is

bâbâskodott —és a glôria levétele komoly érdekekbe ûtkôzik. Miért
nem lehetett Malétert korâbban leleplezni? Miért vârt râ valamikori

hadnagy ,,tôrténészunk" 40 évet, hiszen ismerhette Malétert még a
Kiliân laktanyâbôl.

Ezek utân csak eljutottam a zsidô kârpotlâshoz. Nehéz belâtni,
hogy miért felhâboritô Bonn ragaszkodâsa egy igazolâshoz a
kârpôtlandôktôl. Nincsen a vilâgon olyan szervezet, amely bemondâsra
adna bârmit is. Beleértve a Joint nevû nemzetkôzi zsidô szervezetet is,

arnely csak akkor segélyez, kârtalanit stb., ha biztos benne, hogy a
kérelmezô zsidô és az igénye jogos. Ha nincs igazolâs, aJoint - indokolt esetben - maga néz a kérelmezô személy utân (meglepôen rôvid

idôn belUl egészen pontos informâciôkat szereznek), és csakis jogosultsâgi alapon fizetnek. J6 lenne mâr tisztân lâtni, hogyan is nézne ki
egy ùjbôli zsidô kârpôtlâs, hogy ki kôvetel, kitôl?:

1.) AMagyarorszâgon életben maradt zsidôk kôvetelnek.
2.) Az elszakftott terUleteken és Magyarorszâgon levô életben
maradt zsidôk kôvetelnek.

3.) Minden életben maradt zsidô kôvetel, fîiggetlenûl attol, hogy
hol él.

4.) Minden zsidô és azok leszârmazottai (gyerekek, unokék)
kôve-telnek

a.) azoktôl, akik a holocaust idején éltek,
b.) a jelenlegi magyar âllamtôl,

G.) egy bârmikori magyar âllamtôl, fuggetlenûl attôl, hogy
mâr csak gyerekek, unokâk élnek (igy râjuk hâritanak
olyan kollektiv felelôsséget, amelynek mâr agondolata is
jogtalan).

Milyen okmânyok alapjân kerulne sor amegismételt kârpôtlâsra?
* Igazolâssal alâtâmasztva, tanùkkal igazolva vagy bemon-dâsra?
Mi lenne a kôvetelmény az igazolâst illetôen?

* Zsidô fajùaknak jâma vagy zsidô (izraelita) vallâsùaknak? (Mert
aki kikereszteikedett, az ugye magyar, hiszen azért keresztelkedett ki,
mert „asszimilâlôdott".

Kérdés: Sérelmesnek tekinthetô-e a katonai munkaszolgâlat, amely
ugyanakkor a tényleges katonai szolgâlat alôl mentesftett?

Kérdés: Kérhetnének-e a magyarok az osztrâkoktôl kârpôtlâst
azért, mert Ferenc Jôzsef belevitte a Monarchiât az elsô vilâghâborùba?

Kérdés: Ki kârpôtolja majd azt az emberi jogâban, zsidôhoz
hasonlôan megsértett egyént vagy csalâdot, akit megfosztottak anyagi
javaitôl, kitelepitettek, intemâltak, legtôbb esetben csak azért, mert
rossz kâdemek szuletett?

Kérdés: Mikor fizetett bârmelyik nagyhatalom az àltala leigâzottnak kârpôtlâst?

Azokat a tulajdonos nélkùli bankbetéteket, amelyeket Svâjc adott
ât és „eltûnt" az akkori magyar kormâny alatt, tessék megkeresni! Ha
nem a jogos tulajdonosok kezébe keriilt, akkor annak meg kell lennie,
mert a Kâdâr tagjai az orszâgon belûl vagy Tel Avivban sértetlenûl

megvannak. Remélhetôleg a zsidôsâg nem akarja ezekért az Osszegekért is a magyarokat kollektiven felelôssé tenni!
Amennyiben igaz, hogy a zsidôk igenis magyar érzelmûek, akkor
maguk sem tûrik meg az olyan hangvételû irôkat és l'râsokat, amelyekkel Gosztonyi Péter „védi az érdekeiket". Ezentùl - ha valôban
bùszkén valljâk magukat magyamak - abbahagyjâk mâr a kârpôtlâs

monoton kântâlâsât, hiszen maguk alatt vâgjâk a fât: azt az orszâgot
akaijâk vele gyengiteni gazdasâgilag, amelyben maguk jôl élnek.

Mattyasovszky Zsolnay Miklôs (Ottawa, Kanada):

.4Z1956-OS SZABADSÀGHARC ÉVFORDULÔJÀRA
Kedves Barâtaim!

Nem szôlitalak testvémek beimeteket, mert mâr az ôszôvetségben

is testvér testvért ôlt. És ha kôriilnézûnk akâr korunk magyar diaszpôrâjâban, akâr a Kârpât-medence magyarjai kôzôtt, szomorùan kell

lâtnunk azt, hogy testvér testvért figymâl és mocskol, gyûlôl és mar
vagy szép csendben kizsâkmânyol.

A barâtok azonban szeretik és megbecsùlik egymâst. Tapasztalat-

bôl tudom azt, hogy mi, aktk itt ilyen alkalmakkor ôsszejôviink, baratai
vagyunk ennek a kis magyar-hâzi kôzôsségnek és egymâsnak. Ha itt
szôlok, tudom, barâtok hallgamak.

Ôsszejôttunk ismét, hogy megemlmékezziink az 1956-os dicsôséges magyar szabadsâgharcrôl, egy vilâgviszonylatban is tôrténelmi
jelentôségû forradalomrôl.

Ahontôl, amely nevelt, tâvol éltem 1956-ban. Nem szôlhatok tehât
megkapô személyes élményekrôl, amint ezt mâsok tehették. Nem
kivânok beszélni szabadsâgharcunk jôl ismert elôzményeirôl, sem
pedig az ellenâllâs szellemét érlelô, majd azt lângra lobbantô
elnyomâsrôl. Nem ejtek szôt a siker napjairôl, sem az elbukâsrôl, sem

pedig szabadsâgharcunk vilâgszerte kivâltott hatâsârôl. Minderrôl
nâlam hitelesebb tanùké és tolmâcsoké legyen a szô.

Amirôl

azonban beszélni szeretnék, az szabadsâgharcunk

ôrôksége. Az az ôrôkség, amelynek nem csak minden kincse, de
minden elvârâsa is minden magyarra szâllt, bârhol éljen is e iiagy vilâ-

gon. Szôlok 56 hagyatékârôl, amely eszmei értékekbôl âll - igen -, de
ezek szellemében kôtelezettségeket rô rank. Hiszen minden eszme es
annyiban érték, amennyiben meg is valôsul.

A szabadsâgharc ôrôkségét ezért nem csak bûszkén vagy gyâszo
lôn, meghatôdva vagy vâdaskodôn, valami csodâs nemzeti ereklyeként
kell ôriznunk. Legyûnk tudatâban annak, hogy szabadsâgharcos
hôseink tôlunk vârjâk azoknak a célkitûzéseknek a valôra vâltâsât,
amelyekért ôk életiiket âldoztâk. Tôlunk vârjâk az 56-os iQùsâg 16
pontjânak teljes megvalôsitâsât. Ennek lehetôségét tôliik a sors megtagadta, de nekunk megadta.

Tartsuk tehât szâmon, hogy ez a 16 pont képezte a forradalomb^
megnyilvânulô nemzeti akarat alapokmânyât. Régen igy mondtâk
volna; bullâjât. Igaz, arany pecsét nem hitelesitett. Hiszen aranyunkat
addigra mind elraboltâk. De hitelesftette ezer, meg ezer hôs magyamak
vére. Srâcok és diâklânyok vére; egyetemistâk, munkâsok és katonâk
vére. Falusiak vére, akik a forredalom ônkentes hadtâpvonalat
rôgtônôzték. A harcban elesettek, az elhurcoltak és a kivégzettek vére.

Mindez a vér aranynâl tôbb hitelességet tanùsit. Az utôdoktôl pedig
tôbb elkôtelezettséget és hûséget vâr.
A 16 pontot korunk kimagaslô kôzjogi okiratânak kell tekintenûnk. Okiratnak, amelyet népûnk szenvedésben fogant ônmeghatârozô
tôrekvése fogalmazott, és amely jôvôbe nyùlô meghagyâst képez.

Tény, ha felQietesen szemléljuk a 16 pont kôveteiéseit, ûgy tûnik,

hogy azok csaknem mind beteljesùltek. Az oroszok kimentek. Âllami
szuverénitasunk helyreâllt. A hadisarcot mâr kifizettiik. A Sztâlin
szobor màr romba doit, és tôrténelmi cimerunk ismét hitelességet nyert.
Van âltalânos titkos vâlasztôjogunk, szabad sajtônk, râdiônk és
televiziônk.

Âm kérdem azt, mit ér a demokratikus vâlasztôjog, ha az arra
jogosultak nem mennek szavazni? Mit ér a szabad sajtônk, ha a
nemzeti javak kiârusitâsâbôl szerzett drâga valutât „nemzeti" televizi
ônk az erkôicsteien amerikai „Dallas" mûsor megvâsâriâsâra kôiti?
És mire mutât az, hogy ennek a iéiekrombolô mûsomak mind a
kereken 90 folytatâsât olyan magyarok is végignézték, akik minden-

napos templomba Jârôk? És végiil, vajon mit szôinak ahhoz 56 hôsei,
hogy hadisarc helyett, amely idôieges volt, ma kamatok lâncâval szinte
ôrôkôsnek tûnô békesarc rabigâjât vettilk nyakunkba?
Barâtaim! Ezeket a bajokat nem orvosolja sem szitkozôdâs, sem

Jajgatâs. Nem lehet megoldâs az sem, hogy mi, a killfôldôn élôk,
magyarvâlasztôjogot kôvetelùnk magunknak.

A megoldâs ùtja a tiszta magân- és kôzerkôlcs szorgalmazâsa.
Alapos kôlcsônôs tajékozottsâg szerzése, személyi és szervezeti
kapcsolatok bôvitése. - Vegyilk észre azt, hogy a mai Magyarorszâgon
egyre tôbb a teheséges, szorgalmas és tisztességes fiatal. Keressûk és
lâssuk meg a Jôt is, amely talân nem annyira szembetûnô, mint a rossz.
- Azt mondjâtok, hogy mindaz, amit tehetiink, csak aprôsâg. Igaz,

hogy az. Àm ne feledjétek, hogy az élet âltalâban aprôsâgokbôl tevôdik

ôssze. Épùl, romlik vagy helyben topog. És aprôsâgok azok, amiket
bârki is kôzûlûnk bârmikor kôrmyen megtehet. Ha egy is kôzûlûnk

csak egyetlen hazai magyart szavazâsra bir - nem erre vagy arra a
pârtra, erre vagy arra a jelôltre -, csak éppen szavazâsra, ezzel mâris
hozzâjârult 56 ôrôkének a teljesitéséhez. Legyiink leleményesek és
kôvetkezetesek az ilyen aprôsâgok teljesitésében.

Réyffy Làszlô (Leicester):
KOMMUNISTA HOLOCAUST

Miutân van mâr „gyulôlet elleni tôrvény" Magyarorszâgon, ami
azt jelenti, hogy az âlHtôlagos kisebbségek ellen uszi'tani nem szabad,
ha az mâs nemzeti, etnikai, faji vagy vallâsi csoporthoz tartozik.

Legyen szabad megkérdezni, mi tôrténjék azokkal, akik folyamatosan
és sziintelenûl a tôbbségi magyarsâg ellen kôvetik el ugyanezeket a
bûnUket szunteleniil?

Példâul, hogy csak pârat emh'tsiink belôlUk:
1.) Akik meggyalâzzâk a magyarsâg mùl^ât, tôrténelmét és
jelképeit.

2.) Akik a keresztény vallâs ellen folyamatosan uszitô és hazug
râgalmakat kôzôlnek sajtô, râdiô és TV ùtjân.

3.) Akik a békésen élô magyarok otthonât, templomait és munka-

helyeit kifosztjâk, de mivel a kisebbség kategôriâjâba tartoznak, egy
figyelmeztetéssel elengedik vagy azzal a kifogâssal, hogy szegénységiik miatt voltak râkényszeritve a bûn elkôvetésére —még sajnâlkozni is kell rajtuk

Ugyanakkor a 40 éves kommunista uralom rémségei mâr a feledésbe merilltek, arrôl imi, beszélni vagy megemiékezni nem illô dolog,

mer! ahogy âllamszinten egyes, volt, de ma is hatalmat élvezô
politikusok nyilatkoznak: felejtsiik el a multat és épitsûk kôzôsen a
holnapot.

Ez rendjén is volna, ha ez az elfelejtési kérés âltalânos lenne. De
valôjâban nem igy van. Sziinet nélkiil folyik az elmùlt 50 évben a nacik
âltal âllitôlagosan elkôvetett bûncslekmények felemlitése és a
megemlékezéseknek se vége, se hossza nincs.

A „bûnôs" magyar népet mindig emlékeztetik, hogy ô volt Hitler
utolsô csatlôsa, a zsidôk kiirtôja, elhurcolôja ésezért, haegyenlôre még

nem hetediziglen, de mâr harmadszor kell kârpôtlâst fizetni, hogy a
holt lelkek megnyugodjanak és egyesek zsebei tovâbb legyenek tômve
nemes valutâval.

A megfélemh'tett és kifosztott magyar nép pedig hallgat, mert
sikerillt egyenlôre kiOlni belôle ôsei bâtorsâgât, hôsiességét és kiâllâsât
az igazsâgtalansâgok ellen. A napi megélhetés utâni harc mellett nem
torôdik tôbbé azzai, hogy magyarsâgât ùton-ùtfélen meggyalâzzâk,
vallâsât kigùnyoljâk.

Sot, ha ez az aijas és elôre elkészi'tett és kiagyalt OrdOgi terv
tovâbb folytatôdik a kivitelezésben, a magyar sajât hazâjâban lesz
idegen az elkôvetkezendô 10-20 évben.

Vagyis a kiméletlen és kegyetlen kommunista elnyomés utân most
a kapitalista uralom nyomoritja tovâbb és alâzza meg a népet ugyanazok âltal, akik hùségesen kiszoigâitak, ùj gazdâikat istem'tik, akik
ellen egykor habzô szâjjal irtak, szônokoltak.
Van ez emberiségnek és vele a magyarsâgnak is egy Holocaustja,
amely méreteiben messze feliilmùlja az âlh'tôlagos zsidôkat ért Holo-

caustot. Errôl szeretnék most beszâmolni, amelyet olyan kegyes
alâzattal és nemtorôdômséggel igyekeznek elhallgattatni és elfelejteni a
mai othoni elvtârs urak és veliik egy hùron pendulô nemzetkozi
cionistâk, liberâlisok és elkôtelezett pénzemberek.
Ennek a Holocaustnak a gyilkosait és valôdi elkôvetôit a kommu-

nizmus bukâsa utân nem kezdték el ûldôzni vilâgszerte kîméletlenûl és

nem hi'vtak életre egy ùjabb Niimberget, hogy ott a tények teljes bebizonyitâsa utân, elnyeijék méitô bûntetésûket. Ezt a Holocaustot
mindenki kôteles elfelejteni és nem beszélni, imi rôla, mert ha a valô
igazsâg kiderulne, megbecsûlt és elismert legendâs âllamférfiak,
politikusok, vezetôk neveit âtkoznâ meg a vilâg békeszeretô népe még
halô poraikban is.

Ezt a Holocaustot nem kell ùjôlag kitalâlni, mert az elkôvetett

rémtettek nyomai még megvannak nemcsak Magyarorszâgon, hanem a
vilâg tôbb mâs orszâgâban.

Csupân még annyit, mielôtt a nagy port felvert irâst kôzôlném,
hogy ne prôbâljon senki nâcizmussal, antiszemitizmussal megvâdoini
és ezâltal kitalâlni azt, hogy râm is vonatkozik az otthoni „gyùlôlettôrvény", mert egyszerûen meg mertem imi az igazat.
A kegyetlen és ôszinte igazsâg ott van, amikor egy magyar
pârtvezér mârcius idusân nyiltan kijelentette, hogy ,Â^lIiberâlis
undoritô férgek és dôgkeselyûk lepték el hazânkat. Amig a férgek

belulrôl, addig a dôgkeselyûk ki'vUlrôl tépik édes hazânk Trianonban
megcsonki'tott nemes testét"...

Minden szava igaz és éppen ezért érte legérzékenyebben azokat,
akik tudjâk ma otthon, hogy ôk azok az undoritô férgek és
dôgkeselyûk, akik tépik, marjâk és a vérét szi'vjâk a sokat szenvedett
magyar népnek, hogy az ô zsebuk a kommunista kifosztâs utân,
melybôl vagyont, politikai hatalmat szereztek, most a kapitalizmus
segitségével, mint kUlsô dôgkeselyûk - tovâbb uralkodjanak.

Jogom és kôtelességem megmondani az âltalam vélt igazsâgot és
ahhoz is szabad akaratom van, ha valamiben kételkedem vagy aimak

valôsâgât kétségbe vonom - ez még nem lehet bûntetendô cselekmény.

Most pedig jôjjenek az igaz, leirt szavak, amelyek a demokrâcia
hazâjâban jelentek meg, és a leirtakért nem lehet annak irôjât perbe
fogni, kiszabni râ bôrtônbûntetést csupân azért, mert megmondta az
igazat.

Ha a vilâg olyan âllapotba kerûl majd, hogy csak a hazugok
mondhatjâk el hazugsâgaikat és azt igazsâgnak fogadtatjâk el a
népekkael, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy- jôhet a vilâg vége...
De reméljuk, hamarosan gyôz az igazsâg.

Az USA-ban a "Boston Globe"

munkatârsa "Lest We Forget"

(Hogy el ne felejtsûk), JefF Jacoby îrta meg ezzel a cîmmel nagy
feltûnést keltett cikkét.

Ebben elitéli a kommunizmust, a Szovjetuniôt, vôrôs Kinât, a
kommunista âllamokat és Sztâlin generalissimust, Roosevelt elnôk
nagy barâtjât.

Ismeretes, hogy Clinton elnôk 1993-ban alâirt egy tôrvényt,
amelyben elrendeli, hogy Washingtonban âllitsanak emlékmûvet
azoknak, akik az 1917-ben elkezdôdôtt "példâtlan imperialista
kommunista Holocaust âldozatâul estek. Az emlékmû felâlh'tâsa mâr

régôta esedékes. Az emlékmû mellett mùzeum is lesz, ahol eredeti
târgyak bizonyitjâk majd azokat a bûnôket, amelyeket Marx, Lenin,
Sztâlin, valamint nemzetkôzi tanitvânyai elkôvettek a kommunista
kegyetlenség sôtét évtizedeiben. Lesz egy lista, amely megôrôkiti azok
nevét, akiket megôltek a tôrténelem legnagyobb mészârlâsai nyomân.

(Ez ugyan szinte lehetetlen feladatnak lâtszik, mert a valôdi névsor
lei'rva olyan hosszû lenne, mint Los Angelestôl New York. R. L.)
Kezdôdne a névsor a ledit kozâkok ezreivel, akiket 1919-ben
mészâroltak le Lenin parancsâra. Vagy az a rengeteg miskitô indiân,

akiket Nicaraguâban a szadinistâk ôltek meg. A 2 milliô kinai parasztot, akiket az ôtvenes évek elején Mao Tse-tung "fdidreformja" sorân
semmisitettek meg.

A kommunizmus âiiandô jeliemzôje a kegyetlenség voit. Megkôvetelte az emberek tômegeinek az elpusztitâsât és ahogy Lenin mond-ta
és irta 1901-ben: ,jvli soha nem utasitottuk vissza a rémuralmat el-

méietben" és „nem is tudjuk visszautasitani". 50 évvel késôbb Nyikita

Hruscsov leleplezte azokat a borzalmakat, amiket eiôdei elkôvettek, de
mégis azt âllitotta: „Ha elitéljûk Sztâlin rémuralmat" mondta a part 20.
kongresszusân 1956-ban - „az oda vezethet, hogy kétségbe vonjuk a
terrort âltalâban. De a kommunizmus hisz a terror alkalmazâsâban".

Ennek kézzelfoghatô tényét bizonyitotta be Hruscsov, amikor 1956ban 3000 szovjet tankot kuldôtt, hogy letipoija a magyar
szabadsâgharcot és a hôs szabadsâgharcosokat.

A kommunizmusnak éltetô eleme volt mindig a kegyetlen
gyilkolâs.

Ukrajnàban pl. 7 milliô embert éheztettek halâlra a Kreml
parancsâra. A vilâg legtermékenyebb részeit sivataggâ teték, ahol sem
âllatâllomâny, sem gazdasâg nem létezett tôbbé. A falvak kipusztultak, az emberek éhen haltak. Azokat a parasztokat, akik foldjUkrôl
gabonât vagy zôldséget vittek haza éhezô csalâdjuknak - agyonlôtték.

Etiôpiâban, ahol Mengistu Haile Mariam ugyanezt elkezdte 1977ben, amibôl lett a vôrôs teror, tizezreket ôltek le, kôztuk Addis Abeba
majdnem minden kôzépiskolât végzett diâkjât.
Észak-Vietnamban, amikor 1945-ben Ho Si Minh elhatârozta,

hogy elpusztitja nemzeti ellenfeleit, még az idegen tôrténészt, Lucien
Boardot is megdôbbentette, ahogy ârtatlan emberek tizezreit tették el
lâb alôl. A cél az volt, hogy megfélemlitsék a tômegeket, és a kivégzéseket is a legnagyobb kegyetlenséggel hajtottâk végre. Szâzakat
végeztek ki egyszerre. A rabokat csapatostôl eltemették, kotrôgépeket

hasznâltak, hogy betemessék azokat, akiket nyakig elâstak.
Tibetben, Mao hadjârata sorân az volt a cél, hogy elpusztftsa a
buddhista kultùrât. 1.2 milliô tibetit ôltek meg.

A jâmbor Kambodzsâban, a vérszomjas Vôrôs Khmer kiirtotta a
lakossâg egyharmadât, alig 4 év alatt.
Ugyanez tôrtént Kubâban, Kelet-Németorszâgban, Afganisztânban. A koreai és a vietnâmi hâborùban, a katyni erdôségben és Ljubljanka fôldalatti bôrtôneiben - gyilkolâs, gyilkolâs a kommunista eszme
szolgâlatâban.

Legalâbb 1917 ôta szâzmilliô âldozata van a kommunizmusnak.
Ezeknek az életét vették el, de nincsenek benne azok, akiket

megcsonkltottak vagy az ôniletbe kergettek. Akiknek az élete
tônkrement, amikor csalâdjukat, szeretteiket legyilkoltâk. Akik életiik
nagy részét krumpliâllâssal tôltôtték vagy a vodkâtol kâbultan,
mindennap reszkettek a félelemtôl.

És bol vannak azok, akik 30 évet rabszolgaként Szibériâban tôl
tôtték?

A „dzsunkalakôk", akik életiiket vesztették a dél-kfnai tengerben.

A Papa, akit a Gonosz Birodalom âltal odakiiidôt bérgyiikos meglôtt.
Az elnyomott és elhallgattatott kôitôk, papok, megkfnzott ellenâllôk és
szâmuzôtt demokratâk.

Erre a 100 milliôra ritkân vagy alig emlékezik a vilâg. Elfelejte-tik
az emberekkel, milyen kôrosan gonosz a kommunizmus és hogy miért
âldoztunk annyi vért, értéket, amikor harcoltunk idegenben a
hideghâborù ellen.

Az emlékmû, amelyet a kommunizmus âldozatainak emelnek,
talân, de csak talân helyrehozza majd(?) emiékezetkiesésûket.

Az esedékes emlékmû, amelyet mâr régen fel kellett volna âlh'tani
az USA fôvârosâban és a kommunizmus borzalmait âtélt orszâgokban

- még késik... Hiâba viseli Clinton tôrvénye errôl a 103-199 szâmot, az
emlékmû még a tôrvény alâirâsa utân négy évvel sem épult fel.

Vajon kiknek az érdekében âll, hogy ez ne olyan gyorsan épûljôn
fel és hirdesse a kommunizmus soha el nem mùlô kegyetlenségeit, mint

pl. egy zsidô Holocaust emlékmû, amely lassan bebontja Németorszâgtôl tômegek felvilâgositâsânak szùkségessége a XX. szâzad
végén, hogy megismerje, iskolâkban a gyerekek tanuljâk azt az
igazsâgot: a vilâg legnagyobb és legkegyetlenebb Holocaustjât a

kommunista

eszme

és

azok

hû

kovetôi

kôvették

el

szàmtalan

orszâgban, ahol erôszakkal hatalomra jutottak.
Ezek a kegyetlenségek és 100 milliô ârtatlan ember leôlése nem
kitalâlt propaganda, hanem tôrténelmi tények.

Reméljuk, hogy a régôta esedékes és valôban szukséges emiékmû
a kommunizmus âldozatainak emlékére végre felépûl Washingtonban
és a mûzeum is bemutatja a XX. szâzad legkegyetlenebb rendszerének
az igazi képét, amit még ma is sokan kôvetnek, sôt a kommunizmusban vezetô szerepet vitt elvtârsak ma demokratikus âlarcban hulyitik
tovâbb âllamhatalmakban egyes orszâgok népeit.

liyen emiékmûre, mivei Magyarorszâgon is tomboit a
kommunizmus kegyetiensége - okvetleniil szUkség van mielôbb.
Csupân az a kérdés, hogy lesz-e ebbôl valami, mivei ezt a tôbbség
kivânja és nem egy kisebbség...

Azt iija egyik honfitârsam, hogy egykor Mikszâth Kâlmân- aki
nemcsak zseniâiis irônk volt, hanem ûgy mellékesen orszâggyûlési
képviselô is - frta, hogy a magyar liberalizmus olyan, mint a Muki
bâcsi borostyân szipkâja, ebbe is beleszorult az ôsbogâr.

Nagyszerû cikksorozatâban ez a honfitârsam, akinek a neve
Solymâr Jôzsef, ismerteti Varannai Aurél, zsidô liberâlis ùjsâgirô
emékiratait, aki a mâsodik vilâghâborù utân a vilâghâborù Reuter Iroda
budapesti tudôsftôja is volt.
Oldalakat tôltene ki, ha a folyamatosan kôzôlt emlékiratbôl kellene

idézni és igy csak a legfontosabb részeket Irom le okulâsul egyesek
részére, akik még ma sem akamak tanulni.
Csupân engedtessék meg - hogy az antiszemitânak még ma is
nemzetkozileg kinevezett magyar néprôl -, hogyan emiékezik meg
Varannai Aurél:

Amikor a fordulat utân a pokolbôl szabadult zsidôk vad elkesere-

déssel Itélték el az egész magyarsâgot a fasizmus bûneiért, mindeniltt

hangoztattam, hogy nem szabad igazsâgtalannak lenni ahhoz, hogy
néhâny tizezren, szâzezren megmenekuljûnk, tizezrekre volt szûkség,
akik bujtattak, hamis papirokat gyârtottak, mentettek. Én egy pillanatig
sem a "magyarokat" tettem feleiôssé, csak az emberségilkhô!

kivetkôzott gazembereket és jelszavakkai megmérgezett cinkosaikat.
Ezekben az idôkben ismertem meg szâmos ismerôs és ismeretlen

heroikus bâtosâgât, ahogy az ùldôzôtt zsidôkat rejtegették, mentették.
Varannai Aurélra az igazi megprôbâltatâsok a Râkosi idôkben
vârtak, amikor megîzlelte mind a kitelepitésnek, mind pedig a
bôrtônnek keserû kenyerét. Lakàsânak berendezését széthordtâk a
kommunista gazemberek és oda bekôltôzôtt valami AVH-s, hiszen a
szabadrablâs megengedett és tôrvényes volt abban az idôben.

Ugyanakkor Varannai megirja, amikor a vészterhes idôkben nekik
keliett eihagyniok lakâsukat 1944-ben, és azt egy repUlô szâzadosnak
utaltâk ki, az megjelent nâluk és udvariasan bemutatkozva, szinte
szégyenkezve mondta, hogy az ô részére utaltâk ki. Demegigérte, hogy
mindenre ùgy vigyâz majd, mint a szeme fényére, és ha vissza-jônnek,
csak azt engedjék majd meg neki, hogy egyik szobâjukban addig
meghùzhatja magât, amig nem talâl magânak Iakâst.

Bùtoraikat, képeiket, szônyegjeiket, ezUstjeiket és porcelânjaikat
mind a lakâsban hagytâk.

Amikor véget ért az ostrom a kômyéken, Varannai feleségével

elment megnézni, maradt-e valami a lakâsbôl. Mindent ùgy talâltak
meg, ahogy elhagytâk. Még a hamutârcâk is ùgy âlltak az irôasztalân,
mint kôzel egy évvel azelôtt. A szomszédok mondtâk, hogy a végsô
hetekben a repuiôszâzadost Nyugatra vezényelték, és kônyôrôgve kérte
a szomszédokat, vigyâzzanak a lakâsra, mert ha onnan valami eltûnik,
Varannaiék azt hiszik majd, hogy ô vitte el. A szekrényben ott voltak a
szôrmebundâk, az ezust, a porcelân, minden ùgy, ahogy elhagytâk a
Iakâst...

Talân torténelmi meglâtâsât érdemes idézni és tanulni belôle még
Amikor a kommunistâk erôszakos politikâjukat megkezdték a
vâlasztâsokon, 57%-os gyôzelmet arattak a Kisgazdapârt ellen, lassan,
de biztosan megkezdôdôtt a "szalâmipolitika" (Pfeiffer Zoltân kisgaz-

dapârti képviselô talâlta ki és ô volt a névadôja ennek a szônak) a
szovjet tanâcsadôk utasitâsai alapjân. Varaimai Aurél készitett egy
dolgozatot, amelyet nem ârt, ha most, 1997 elején a nagy "felajânlkozâsok" idôszakâban lefrunk és mindenki emlékezetébe ajânlunk:

"Ebben az idôben nagyobb memorandumba foglaltam nézeteimet
Nagy Ferenc részére, kifejtettem, a békeszerzôdéssel ùjbôl igazoltâk.

hogy a nyugati hatalmaktôl segitséget nem vârhatunk. Tôrténelem-

fôldrajzilag Magyarorszâg nem tartozik Eurôpâhoz, mâr az elsô
"Eurôpai gondolât" - Nagy Kâroly birodalmânak hatârai sem értek tul
a Lajtân. A tatârokat Ausztriénâl tartôztattâk fol, a Tôrôk Birodalom

teijeszkedését nem a "keresztény Magyarorszâg", hanem a Bées
védelmére egybegyiilt keresztény seregek âlli'tottâk meg. Munchenben
Franciaorszâg és Anglia eladta Kôzép-Eurôpât Hitlemek. A jaltai
egyezménnyel Magyarorszâg belâthatatlan idôre orosz érdekterUlet lett
- akâr tetszik, akâr nem. A magyar kormânynak ezt tudomâsul kell

vennie, és olyan politikât kell folytatnia, amely az adott helyzetben a
magyar nép szâmâra a leghasznosabb vagy legalâbbis elviselhetôbb. A
nyugati hatalmakban nem bfzhatunk, azok csak propagandisztikus
célbôl érdeklôdnek Magyarorszâg irânt. 1919-ben Franciaorszâg
rettegett a kommunizmus terjedésétôl, ezért gâzoltattâk le a
românokkal a Magyar Kôztârsasâgot. Most mâs a helyzet: a jaltai
egyezményben lemondtak Kelet-Eurôpârôl, és - nem ismerve a
kommunizmus természetét - azt hiszik, hogy ezzel a veszély végleg
elhârult Eurôpa tôbbi orszâgâtôl. Râkôczi-t Kossuth-ot is csak arra
hasznâltâk fel, hogy borsot tôijenek Ausztria orra alâ; bennûnket is
biztatnak majd a szovjet ellen, de tâmogatni soha". (Lâtnoki szavak, ha
arra gondolunk, hogy az 1956-os magyar szabadsâgharc elôtt mit
nyilatkozott az amerikai elnok és mit tett, amikor valôjâban a
magyarok fellâzadtak az elnyomô kommunista uralom ellen. Varannai
Aurél szavai beigazolâst nyertek.)

Vararmai szinte a gyermeki ész és rajongâs megszâllottsâgâval iija
le, hogy mâr gyerekkorâban bôngészte a Pesti Hirlap nagyszerûen
szerkesztett vasâmapi mellékleteit és innen tanulta meg Kosztolânyi,
Zilahy, Illyés Gyula nevét is. Az ô irâsaik adtâk meg részére a mércét,
amit, mindig kôvetett, mert Légrâdyék kinosan ûgyeltek arra, hogy
elkeriiljenek minden szélsôséget. Szomorùan frta: Ha ma lenne egy
hasonlô napilapunk, addig âcsorognék a kûszôbôn, mig be nem engednének". (Ezt a Râkosi idôkben mondta.)

Varannai annyira tisztességes ember maradt, hogy a sértôdôttség
sem zavarta meg jôzan ftéletében. Talâlkozott az ostrom utân Mârai
Sândorral és errôl igy emiékezik vissza:

„Utoljâra 1945-ben vagy 1946-ban beszéltem Sândorral. A még
romos Budân kerultunk ôssze, a Mikô utcai hâz megtépâzott kôvei

kôzelében. - És mit szôlsz hozzâ? - kérdezte. A jobboldal leszerepelt
Magyarorszâgon. De mit vârhatunk a baloldalt61?...Ha itthon marad,
mint ûnnepelt irô, maradhatott volna. Ehelyett a legszerencsétlenebb,
ônmarcangolô emigrâns lett belôle. Megirta a Szent Gennaro Véré-t, az

emigrâciô fâjdalmânak e legnagyobb, félelmetes erejû egzaltâciô-jât,
legnagyszeriib mûvét. Mint ahogyan a nemes magyar bor a pince
sotétjében érleli zamatjât, ùy érlelte ôt a fâjdalom az amerikai
emigrâciô keserûségében igazân nagy regényi'rôvâ".

Erre irja Solymâr Jôzsef: ,dlât valahogy igy képzelem el a mai
„liberâlisok" toleranciâjât is".

Vagyis mit akarok én ezzel az irâssal bizonyitani? Elsôsorban azt,
hogy a magyar nép soha nem volt nagyobb antiszemita, mint pl. Franciaorszâg, az Egyesiilt Àllamok vagy Anglia, ahol élek. Kônnyû egy
orszâgot kikiâltani ennek, ha az abban uralkodôk minden igyekezete
abban meriil ki, hogy ezt a „rémâlmot" mindig ébrend kell tartani,
ellenkezô eseben felébred a vilâg és ôsszeomlik a hazugsâg.

Magyarorszâg tôrténelmében soha nem volt ilyen korrupciô, mint
jelenleg.

Errôl is van pâr szava Varannai Aurél-nak, amirôl Igy l'r:

„A kôzigazgatâsba beférkôzôtt a korrupciô, de a birôi kar érintetlen maradt. A viszonylag kis fizetésû bfrâk még az egyszerû polgâri
iigyekben is elfogulatlanul itélkeztek. Egyetlen birôi megvesztegetésre
emlékszem, az is mâr a harmincas években fordult elô, amikor a Nagy
Istvân nevû gyôri tôrvényszéki birôt âllftottâk tôrvény elé a megvesz-

tegetettség vâdjâval. Orszâgszerte megdôbbenést kelett az ûgy; addig a
magyar birôi kart ilyen szégyen akkor, nem érte".

Ha ehhez hozzâvesszuk a mai âllapotokat, amelyek uralkodnak,

joggal vethetjûk fel a kérdést: miért hùzzâk-vonjâk a Tocsik-ûggyel és
hasonlô hozzâ kapcsolôdô egyéb ugyekkel ôsszefiiggô vizsgâlatokat?
Mi lesz ha kideriil, hogy a sikerbôl a pârtkasszâk is hiztak? Nem mond
le a miniszterelnôk, nem tâvozik a kormâny, mert egyutt dolgozik azzal
a hazai "maffiâval", amelynek faji eredete ismert, de mégsem valljuk
azt, hogy nincs kôztiik kulônbség.

A Varannai Aurél tipusù magyar zsidôkra ma és holnap is szuksége lesz a valôban felszabadult Magyarorszâgnak, hiszen az igazi
demokrâcia éppen abban nyilvânul majd meg, hogy a keresztény
Magyarorszâgon békésen élhetnek a zsidôk is, akik elôszôr hûségesen

és ôszintén magyamak valijâk magukat, de nem olyan meghatârozâssal, ahogy azt Gôncz Arpâd, a magyar tôrténelem leghitvânyabb kôztârsasâgi elnôke jelentette ki.
Befejezésul, csupân az a szomorû, hogy tôbb, mint ot évtizeddel
ezelôtt tôrténteket ma is elferdi'tve, meghamisi'tva és felnagyi'tva a
magyar nemzet kârâra hirdetik az igazi hazaârulôk a nagyvilâgban.

Ez ellen nekunk, a szabad vilâgban élô magyaroknak, kôtelességûnk védekezni.

Dr. Zétényi Zsolt (Budapest);

A SZENTKORONA - ESZME IDÔSZERÛSÉGE
A huszadik szâzad végéhez kôzeledô napjainkban Magyarorszâgon - s tôbbé kevésbé a volt szovjet befolyâsi ôvezet minden
orszâgâban - ellentmondâsos szerephez jut az ôtven esztendôs
kommunista politikai szellemi terrer âltal tudatâban, kôzôsséghez
tartozâsâban megzavart, érték nélkûli tômeg. Hagyomânyos értékeit
(mint amilyen a hazaszeretet, a csalâdi és vallâsi kôzôsség
megbecsiilése, az emberi méltôsâg, az adott szô és a gerinces maga-

tartâs tisztelete, a kôzôsség évszâzados hagyomânyainak elfogadâsa
alapjân a kôzôsségre veszélyes, kâros jelenségek ôsztônôs
felismerésének és elhâritâsânak készsége) elveszi'tette.

Talân hazânkban legsùlyosabb a helyzet. Itt a kôzôsségi ônbecsûlés és ôsszetartozâs utolsô szâlait is sikeriilt szétzilâlni a kôzôsségi
bûntudat és alacsonyabb rendûség âllandô sugaimazâsâval. Ezek a „mi"
tudat nélkûli tômegek, csoportok az ùgynevezett primét szûkségleteik,
vélt megélhetés, tâplâlkozâsi érdekeik âltal vezettetve abszurd és
érthetetlen vâlasztâsi eredményeket hoztak létre, hatalomra juttatva
évtizedes megnyomoritottsâguk okozôit, illetve azok jog- utôdait.
Ezâltal visszafordfthatatlan a kâros folyamatok felgyorsulâsa, a

népesség erôs fogyâsa, a nemzeti vagyon kiârusftâsa, a romlô népesség
elemi létfeltételeinek, iskolâzâsânak, gyôgyitâsânak, mun- kâltatâsânak
vészes romlâsa.

A megtépâzott ismeretekkel és erkôlcsi itélôképtelenséggel megâldott emberek igyekeznek a legjobb megéihetést, alattvalôi iétet igérô
pârtra szavazni, ezzel a biztos csalôdâs helyzetét vetitve elôre, hiszen a

pârtéllami „gulyâskommunista" kormânyzâs lehetetlen, a „gulyâsra"
vâgyôk viszont kommunizmust kapnak bizonyos kozmetikâzott vâltozatban. Nem az elosztâban, hanem a stilusban, az értékrendben és a

lelkiségben. Mutatis mutandis.

Tôrténik pedig mindez a népszuverénitâs Rousseau 6ta jôl ismert
elvének jegyében, hogy ti. minden hatalom forrâsa a nép, amelynek
vâlasztâsa hitelesiti, legitimâlja a megvâlasztottakat. Azt mér mindenki

tudja, hogy a népet senki nem teheti felelôssé elhibâzott dôntései miatt,
bilntetése a rossz dontések kényszerû elviselésére korlâtozôdik, mfg a

megvâlEisztottak sajât politikai-gazdasâgi nézeteik szerint, vâlasztôiktôl
teljesen fuggetlenedve hozzâk meg adott ese- tekben tragikus
dôntéseiket. Nincs ebben semmi rendkivûli, mert a nép - miôta

népképviseleti vâlasztâsok vannak - jôl tudja, hogy a vâlasztôcédula
bedobâsa utân az ùjabb vâlasztâsig kevés szava lehet.

A térség népei hasonhtanak egy hosszù bôrtônbûntetést letôltôtt
rabhoz, akinek a szabad élet legelemibb teendôi is nagy feladatot jelentenek, hiszen hozzâszokott a kôzponti ébresztéshez, a kôzôs étkezéshez
és munkâhoz, a kôzôs sétéhoz és a kôzôs nyugovôra téréshez a

kôzponti villanyoltâs utân. Vajon mennyi idôre van szUksége ilyen
embemek a mindennapi szabad életbe valô vissza- téréshez? Az
bizonyos, hogy hiâba dôrômbôlne a bôrtônkapun visszafogadâsért, a

bôrtôn (ad analogiam a kommunista pârtâllam) képtelen folytatni a
rabtartâst.

Kérdés, hogy ebben a helyzetben valôban csak a legteljesebb
kiszâmithatatlansâgot, bizonytalansâgot és tônkremenetelt jelentô
„szabad" élet lehetôsége és kényszere van-e a szabadult rab nemzet
elôtt?

Értékes magyar âllamelmélet

Magyarorszâg kivételesen szerencsés helyzetben van e szeren-

csétlenségben, mert van egy pâratlanul értékes âllamelmélete: a kôzjogi-politikai berendezkedésben eligazitô, soha hatâlyon klvûl nem
helyezett, napjainkban néha-néha felemlegetett Szent Korona tana. A
kérdés egyik szakértôje, dr. Kmety Kàroly igy jellemzi a tant:

a.) A Szent Korona-féle kôzjogi rendszer kiindulâsi tétele az, hogy
a Szent Korona személyiség, a legfôbb, tehât az igazi szuverén nemzet-

személy, a nemzeti hatalom alanya, vagyis a nemzet ônmagât
személyesiti meg a Szent Istvân koronâjâban. A Szent Korona tehât

egy âllamfogalommâ lesz, amely igy elvâlik a Szent Koronâtôl, mint

kiilsô jelképtôl s létében is fiiggetlenné lesz attôi.
b.) A Szent Korona a magyar nemzet személyesitôje, az egész nép a
maga nemzeti létében, egybe foglalàsa a magyar àllam ôsszes alkatelemének. A Szent Koronâé, ahhoz tartozik, abba kapcsolôdik minden,
a mi âliami tényezô, l'gy:
I. A Szent Koronâé az âllamteriilet. A magyar âllamhoz tartozô
orszâgok a ,„,^zent Korona orszâgar, a Szent Korona hatabna alâ
tartoznak. Ma is szokâsos, sot tôrvényekben is hasznâiatos kifejezések

ezek: ,A magyar Szent Korona orszâgai", „Szent Istvân koronâjâhoz
tartozô orszâgok".

II. A magyar âllam jogi népessége, vagyis a magyar âllampolgârok
a Szent Korona népét képezik. A Szent Korona tagja volt 1848 elôtt
minden kôzszabad, vagyis minden nemes (Membrae Sacrae regni
coronae), mint akik kôzvetlenûl részesedtek az âllam életében, a
korona hatalma gyakorlâsâban, mig a nem nemes lakosok a nemesek
ùtjân kôzvetve voltak a Szent Korona hatalma alatt. Az 1848. évi nagy
alkotmânyreform kôvetkeztében, amiôta az ôsszes magyar honpolgâr
képezi az egységes és megoszthatatlan magyar nemzetet, a Szent
Korona tagsâgânak alapjât maga az âllampolgâri kôtelék képezi, az
âllamhatalomnak, a korona hatalmânak minden honpolgâr egyarânt és
kôzvetlenûl alâ van rendelve. A nem nemesek a nemesség
kôzszabadsâgi szinvonalâra emeltettek.
Valôsâgos és teljesfôhatalom

III. A Szent Korona az igazi szuverén, sem a kirâly, sem az
orszâggyûiés kulôn ônmagukban nem birjâk a szuverenitâs teljességét
(csak aimak némely vonâsait), a valôsâgos âllami felségiség vagy
fôhatalom, fôuralom, a Szent Korona ôsszes tagjait, vagyis a Szent
Korona egész testét illeti meg. Kirâly és orszâggyûiés egyûttesen a
Szent Korona testét képezik. (Totum corpus Sacrae regni Coronae,
totum Corpus Regni). A kirâlynak, aki részese a suverenitâsnak, nem
lehet tôbb hatalma, mint amermyi râ a Szent Koronâbôl âtszâllott.

IV. Minden kôzhatalom a Szent Koronâbôl ered: az un. felségjogok a Szent Korona jogai, sem a kirâlynak, sem a nemeseknek

felsôségi jogai (fôldesurasâg) nem patrimoniâlis természetûek, mert
valôsâgos birtokosuk a korona, amelytôl azt minden nemzettag
szârmaztatta (Jura Sacrae Coronae).

V. A Szent Korona nemcsak a terûlet feletti imperium birtokosa,

hanem 1848-ig a hazai fôld minden talpalatnyi teriiletének
fôtulajdonosa is volt és az adomânyrendszer szerint e fôldbirtok szétosztâsânak hatalmâval bi'rt. A Szent Korona hajtotta végre az ôsi elvet,

amely a honfoglalâstôl datâlôdik, hogy amit kôzôs erôvel szereznek,
abban mindnyâjan részesedjenek. Az un. kirâlyi jog - jus regium - az
orszâg Szent Koronâjânak azt a joghatôsâgât képezte, amelynél fogva
az ôsszes fôldbirtok feletti nemzet-hatalmat érvényesitette. A kirâlyi

adomânyozâs és a koronâra visszahâramlâs rendszere az ôsiséggel
egyUtt nem mâs, mint annak a fô kôzjogi tételnek kôvetkezése, hogy a
Szent Korona a hazai fôldbirtok ura. Minden szabad vagy gyôkeres
birtok a Szent Koronâbôl kôzvetlenûl veszi eredetét. „Sacra corona

radix omnium possessionum".

1848 ôta a Szent Koronânak fôtulajdonjogâra vonatkozô jogtétel, a
fbldtulajdon kôzjogias alapja megerôtleniil, az adomânyrendszer és
ôsiség eltôrlésével.

VI. A Szent Korona a nemzet diszének és méltôsâgânak hordozôja;

a kirâlyhoz és hazâhoz valô hûséget egyképpen jelenti a Szent Korona

irânti hûség. A Szent Korona sérelme a kirâly és nemzet sérelmét
képezi, a homâly, amely a Szent Koronâra esik, âmyat vet az egész
nemzetre. {dr. Kmety Kàroly. ,A magyar kôzjog tankônyve", 6. kiadâs,
1926.)
A hatalom forrâsa a nemzet

îme egy âllamelmélet, âllameszme, amely az âllami fôhatalom
megosztâsârôl szôl nemzet és âllamfô kôzôtt, amely minden hatalom
forrâsâvâ a hatalmat âtruhâzô magyar nemzetet teszi meg, eredetileg
megfelelô biztositékot, ellenâllâsi jogot adott a hatalmat âtruhâzô

nemességnek. A torténelmi folyamatot évszâzadok elteltével ôsszegezô
Werbôczy Istvàn âltal 1514-ben osszeâllitott Tripartitum (Hârmaskônyv) I. rész 3. cim 6-7. szakasza szerint:

6. szakasza. „Miutân pedig a magyarok a Szent Lélek kegyelmének ihletébôl, szent kirâlyunk kôzremunkâlâsa âltal az igazsâgnak
felismeréséhez és a katolikus hitnek vallâsâhoz jutottak és ôt ônként
kirâlyukkâ vâlasztottâk és meg is koronâztâk: a nemesitések s kôvet-

kezésképpen a nemeseket ékesitô és a nem nemesektôl megkillônbôztetett birtok adomânyozâsânak jogât s teljes hatalmât az uralkodâssal és
orszâglâssal egyûtt a kôzség a maga akaratâbôl, az orszâg Szent
Koronâjânak joghatôsâga alâ helyezte és kôvetkezésképpen feje-

delmQnkre és kirâlyunkra ruhâzta; ettôl fogva ôtôle ered minden
nemesi'tés és e két dolog mintegy a viszonos âtruhâzâsnâl és a
kôlcsônôsségnél fogva annyira szorosan fôgg egymâstôl, hogy egyiket
a mâsiktôl kûlônvâlasztani és elszaki'tani nem lehet s egyik a mâsik
nélkul nem tôrténhetik".

7. szakasz. ,JvIert a fejedelmet is csak a nemesek vâlasztjâk és a
nemeseket is csak a fejedelem teszi azokkâ s ékesiti nemesi méltôsâggal."
(Werbôczy Istvân Hârmaskônyve: Magyar Tôrvénytâr 1000-1895.
Szerk.: dr. Màrkus Dezsâ, 59. oldal)

AllamformâtôlJuggetlen eszme
Ha mindezekhez hozzâtessziik, hogy mâr Rousseau is lényegtelennek tartotta a kirâlysâg és a kôztârsasâg kôzti megkulônbôztetést, ha
egy târsadalom megfelelt a népfelség kôvetelményeinek, s a
kirâlysâgot is kôztârsasâgként fogta fel (ahogyan kézôbb az 1920-as
esztendôk parlamenti vitâiban ugyanùgy felvetôdôtt az, hogy a Szent
Korona-eszme nem kôtôdik âllamformâhoz, amit legutôbb Sàndor
Andrâs ugyancsak mélyen szântôan fejtett kl mâsokkal egyetértésben),
ha tudjuk, hogy a Corpus Jurisban 1848 ôa a "nemes" helyére az orszâg
minden polgâra lépett, s a Szent Korona tanât ezek fïgyelembevételével
értelmezzuk és elemezzuk, akkor sokoldalù alkalmazâsi és értelmezési

lehetôségekkel
alakitâsânak,

talâlkozunk
mind

az

napjainkban,

alkotmânyossâg

mind
tôrténeti

a

nemzettudat

értelmezésének

kôrében.

Nem lehet kérdéses, hogy a Szent Korona tanânak leginkâbb megfelelô âllamforma a kirâlysâg, de az sem vitathatô komolyan, hogy a
Szent Korona-eszme mûkôdésének, érvényesulésének nem nélkiilôzhetetlen feltétele a kirâlysâg.

A tôrténetietlenség igazsâgtalan vâdjât vâllalva megâllapithatô,
hogy a magyar Szent Korona-eszme megjeleniti a XVIII. szâzadi nép
felség elvének egyenrangù, szerves fejlôdését kifejezô, szâmos tekintetben tôkéletesebb, bâr kétségtelenûl egy târsadalomhoz és Magyaror-

szâghozkôtôtt kôzépkori megfelelôjét.
Milyen elônyôket mutât a Szent Korona-eszme a népfelség elvéhez
képest a nemzeti szuverenitâsnak, mint a hatalom forrâsânak a koronaeszme kôzéppontjâba âllitâsâval, mintegy felvâltva a népszuverenitâst?

Mielôtt erre vâlaszolnék, vilâgosan kell lâtnunk, hogy a 1920-as
évek jogfolytonossâgi csatârozâsaiban és az âllamfô kérdésérôl szôlô
vitâkban megjelent ez a kôvetkeztetés az 1918-1919-es foradalmak
nyomân, teljes joggal, hogy a néppel mindent és mindennek az
ellenkezôjét, a magyar tôrténelmi aikotmâny elutasi'tâsât is meg lehet
szavaztatni. Igen âm, de a Szent Korona-eszme nem tôrvény vagy
egyszerù jogtétel, amit parlamenti dôntéssel hatâlytalam'tani lehetne,
amint nem lehet parlamenti dôntés târgya a sok szâz éves tôrténelmi
jogfejIodés sem.
Az ônkényuralom elutasîtàsa
Ebben az értelemben és ôsszefîiggésben helyesen irta Molnâr

Kâlmân, a kor jeles kôzjogâsza 1930-ban: „Tisztâban kell lennûnk azzal, hogy a népfelség elvének a népszuverenitâs tanânak nincs gyôkere
a magyar alkotmânyjogban A magyar âllam szuverenitâsânak
hordozôja nem a nép, sem a tômeg, hanem az âllami létre szervezett
nép, vagyis a nép a maga kôzhatalmi szervezetében. Egyszôval: a
nemzet.

A szuverenitâs nem a népé, hanem a nemzeté. Azé a nemzeté,

amelyet a Szent Korona jelképez és képvisel: amely Szent Koronâban
az âllamelmélet két fôtényezôjének: a kirâlynak és az âllamtagoknak

kôzjogai olvadnak ôssze felbonthatatlan egységgé. Ât kell éreznûnk
azt, hogy a szuverén jogkôrt a két fôtényezô kôzUl egyik se ragadhatja
magâhoz ôsi alkotmânyos jogrendiink szellemének megtagadâsa
nélkul".

(Molnâr Kâlmân; ,A jogfolytonossâg helyreâllitâsânak jogelvi
szUkségessége és lehetôsége". 1930. Pécs, 41-42. oldal.)
Téved az, aki e sorokban kizârôlag a meg sem szunt kirâlysâg
helyreâllitâsânak, a kirâly jogaiba valô visszahelyezésének gondolatât
ismemé csak fel, és nem lâtnâ a régi magyar hatalommegosztâsi felfogâst, mint az alkotmânyossâg ismervét.

Sarkalatos sùlyù gondolatok ezek, mert azt fejezik ki, hogy a
hatalomôsszevonâsnak - még kevésbé az ônkényuralomnak - még a

magyar nemzetre hivatkozâssal sem lehet helye, mert a hatalomnak
megosztott âllapotban kell lennie az âllamfô és a nemzet kôzôtt. Ime az
ônkényuralom elutasitâsa a magyartôrténeti alkotmânyban!

Talâlôan jegyzi meg a két vilâghâborù kôzôtti kôzjogâsz, Egyed
Istvân a magyar tôrténeti alkotmânyossâgrôl:

magyar alkotmâny nem egyes emberek, nem egy nemzedék
alkotâsa. A magyar alkotmâny sohasem volt és ma sincs egységes
szerkezetbe, kûlôn tôrvénybe foglalva, tételei ùgy alakultak ki évszâ-

zados fejlôdés folyamân. A magyar alkotmâny felépitésén egymâst
kôvetô nemzedékek hosszû sora dolgozott, tételeiben mindig az
egyetemes nemzeti meggyôzôdés érvényesuit. Rôviden kifejezve: a mi
alkotmânyunk éppùgy, mint még az angol alkotmâny: tôrténeti és nem
irott (kartâlis) alkotmâny. (...) Vajon nem lehetunk-e boldogok, hogy
alkotmânytôrténelmûnk a legnehezebb helyzetekben is biztos
ùtmutatâst tud adni?. Ez a tôrténelmi szellem a legbiztosabb vezér, a
mùlt megtagadâsa pedig a legbiztosabb jele a hanyatlâsnak". (Egyed
Istvân: ,A^z ezeréves magyar alkotmâny". 1939. Budapest, 246-250.
oldal.)

Vissza a magyar alkotmânyossàghoz!

A mi tôrténeti alkotmânyunk és alkotmânyozâsunk a magyar
tôrvénytâr részletes tanulmânyozâsât és elemzését, a joganyag rendszerezését, hatâlyos és hatâlyon kiviil helyezett szôvegeinek pontos megâllapitâsât és a tôrténelmi joganyagot felhasznâlô sarkalatos tôrvények
megalkotâsât, de semmiképpen nem az âllandô vâltoztatâsoknak kitett

alkotmânylevél elfogadâsât jelenti. A magyar alkotmânyossâg helyes
felfogâsa szerint jelszavunk az legyen: vissza a tôrténelmi magyar
alkotmânyossàghoz és alkotmânyhoz egy népszavazâssal megerôsitett
alkotmânyreform tôrvény és sarkalatos tôrvények ùtjân. A Szent
Korona-tagsâg értelmében vett magyar nemzetnek mindezek fényében
szerves ôsszhangban kell lennie, hogy alakftsa jogintézményeit
egyfelôl a tôrténeti magyar aikotmânyossâggal, mâsfelôl a kor és élet-

viszonyai âltal megkôvetelt feltételekkel. Ez a kôzjogi magatartâs
mértékadô, de bâtor kôzjogi munkâlkodâst kivân az alapvetô kôzjogi
értékek, mint a hatalommegosztâs, hatalomâtruhâzâs, jogfolytonossâg,
a nemzeti érdek elsôbbsége - amit régebben a „nemzeti fiiggetlenség"
fejezett ki - tisztelete alapjân.
A népszuverenitàs jô vàltozata

Melyek tehât a tôrténelmi alkotmâny szerint értehnezett magyar
nemzeti szuverenitâs elônyei a népszuverenitâshoz képest?
Elônye, hogy nem rombolja le a hagyomânyos értékeket, tâsadalmi
és âllamszervezési tapasztalatokat, a tôrténelmi âllamalkotô és szervezô

tényezôk, osztâlyok ismereteit, kôzjogi vi'vmânyait ôsszhangba hozza a

XIX-XX. szâzadi politikai-kôzjogi vivmânyokkal, a polgâri tulajdonnal
és a szabadsâgjogokkal.

Elônye még, hogy az âltala hordozott kôzôsségi szabadsâgeszményt —amely mâs târsadalmi osztâlyok irényâban kivâltsâgok (mint
nemesi elôjogok) formâjâban jelenhet meg -, megfelelô tôrténelmi
helyzetben képes âltalânossâ tenni az egész târsadalomra valôjogkiter-

jesztés formâjâban. A tômeg legitimâlô hatâsânak és minden Jô tôle
valô szârmaztatâsânak kételyekkel valô szemlélete ugyanakkor megje-

lenik korunkban olyan vilâghîru tôrténetfilozôfusnâl, mint az angol
Toynbee vagy olyan kôzismert és tisztelt irônâl, mint az orosz
Szolzsenyicin. Hasonlô eredményre vezetnek mâr a szâzad elején a
politikatudomâny klasszikusânak tekintett Max Weber fejtegetései egy
szûk politikai vezetôréteg uralkodâsârôl, a „kis szâm" tôrvényérôl.

E tômeget kell tehât âllammâ szervezett magyar nemzetté emelni a
Szent Korona-eszme jegyében, mintegy példât adva a nép- szuverenitâs
régi, nemes, szâmos hibâtôl mentes vâltozatâra, amely éppen

eredetiségére és tôrténeileg szerves mivoltâra tekintettel joggal és okkal
kQlônbôztetendô meg a francia forradalom tanitâsâtôl, a forradalmi
rombolâs eszményétôl a konzervati'v demokrâcia eszmé- Jeként. Ez
csak ûgy lehetséges, hogy hatârozott nemzeti érték- rendszerel és
programmai birô politikai pârtok szôvetsége nyeri meg a vâlasztâsokat
1988-ban.

Ennek a pârtérdekeket a nemzeti ôsszefogâs érdekeivel egyeztetô
eljârâsi môd felel meg. Eszerint a nemzeti elvû pârtoknak félre kell
tenniûk minden személyi és programbeli ellentétuket, és kôzôs vâlasztâsi fellépésre kell vâllalkozniuk.

Hogyan lehetséges ez akkor, amikor egy vâlasztâsi szôvetség
egészét porba rânthatja a szôvetség bârmelyik tagja, aki nem éri el a
leadott szavazatok 5%-ât?

Ûgy, hogy kôzôs vâlasztâsi pârtban kell nyilt szinre lépniûk a
nemzeti pârtoknak a „szociâlliberâlis"-nak nevezett ônkényuralmi,
nemzetidegen erôk eltâvoh'tâsânak és egy gyôkeres gazdasâgi és szociâlpolitikai fordulatnak az l'géretével. A vâlasztâsi pârt képviselôi listâit
és egyéni képviselôi helyeit egy kôzôs megâllapodâs alapjân tartott
kôzvéleménykutatâs szâmszerû arânyait figyelembe véve kell kialakitani. Mivel egy ilyen pârt két-hâromszoros szavazatmennyiségre
szâmithat, mintha kiilôn-kûlôn szavazatait ôsszeadnâ, a korâbbi megméretés semmilyen mandâtumveszteséggel nem jârhat.

Csak l'gy lehetséges hosszù tâvù céljaink intézményes megalapozâsa a népesség és gazdasâg nôvekedésének indi'tâsâtôl a minden

magyamak elsô vagy mâsodik kamarai orszâggyiilési képviseletet és
vàlasztôjogot nyùjtô tôrténelmi aikotmânyreformig.
Ez a Szent Korona eszméjének huszadik szâzad végi ûzenete,
értelme, jelentése és hivatâsa.

Dennis Sugar (^Spanyolorszâg):
THE MYSTERY OF ATTILA 'S TREASURE

The world's richest man in the 5^^ century
Before giving ail available dates conceming the whereabouts of
Attila's treasure, this is the présentation of the world's history's one of
the biggest and the less known, but the most depreciated heroed.
The Hun Empire was a real empire which included ail land

between the Chinese Big Wall and the Baltic Sea. Forcibly, its ruler
was the richest man of this century. His income did not come

exclusively ffom his own territories, but also ffom both parts of the
Roman Empire, that of West with capital in Ravenna and the Greek

Roman Empire with capital in Constantinople. Each of them paid him
yearlybetween30 and 50 thousand gold dinars.
Alexander the Macedonian was promoted with the nickname

'Great' as he created an empire of 7 years - just like the 'Empire of
Adolf the Great' —with ten thousand hungry, poor soldiers he
destroyed the Persian, Mede, Parthian Kingdoms, occupied India until
the Indus, and Egypt, but never had done anything positive —which
would be the adéquate adjective for Attila?

The Western Roman Empire was near collapse because of the
corruption of the leading classes. The once big Roman Empire was eut
in two halves, both of them were weak, both of them played akeady
their assigned rôle in the history, first decadence, after disappearance.
The Eastem Empire was directed by eunuchs and the whole Empire
looked like castrated, on décliné, where the main problem of the
emperor, his bishops and his ministers was the détermination of the sex
of the Angels.

In contrast the Huns were a highly civilized vigorous modem
people. They invented the bridle and the stirmp, revolutioning the

horseriding and consequently the war. No foot soldiers, phalanx or war
chariots resisted to the attack of the horseriding hussars, whose Hunnic

name remained in every European language. It was impossible to ride a

horse by wearing a Roman toga or a Byzantine long froc, they invented
the trousers, the same which is the man's everyday garment, and the
jacket with buttons on the chest. Who wears today toga or Byzantine
style housecoat? Nobody. The Europeans accepted the Hunnic man s
fashion.

This is not the whole story of their vestiary and hygienic con
tribution to the civilization. They brought in Europe the underwear,
which was unknown. Before Romans and Greeks - like the fabulons
Scotchmen —did not bave anything under the skirt. The Huns had Ae

undergarment called in Hunnic - gata. This word is of Sumerian
origine, in this language gada —and in the todays Hungarian. gatya.
Note that the Huns and the Hungarians are direct descendents the first

nation of the world, the Sumerians. (Huni sive Himgari - Latin adage
of the 15"^ century.)

The most popular lady's undergarment is the invention of an other
Sumerian descent people, the Turk, who showed to the European ladies
how to wear brassière.

The Romans and Greeks and later the Europeans ignored the

éléments ofthe hygiene, they never washed themselves, they changed
shirt only every Christmas - notwithstanding ifitwas necessary or not
- including the Spanish Queen Isabelle, the sponsor of Columbus. In
the Court of the King Louis XIV, the Sun King, the stink was

unbearable, the French had to develop their industry of perflime to

make the social life bearable. The Turanian race invented ail sort of
baths, look at the Turkish steam bath, the Finnish sauna, the Japanese
hot water bath tubes. Not later than 50 years ago in the Hungarian

capital, Budapest there were more baths, swimming pools and similar
than in ail European capitals together.

Until the middle of the nineteenth century in London and in Paris,

the nightspots were thrown ont ofthe Windows on the streets at the risk
of the early moming walkers.

The Huns, the fu-st ecologists had strict ordinances to maintain
property, the Earth was considered as god, polluting the Earth was
insulting god.

The Huns had their own writing system, the runes. Today it is
called Hunnic-Hungarian-Seculi Runes. Their confederates, the Goths,

also leamed the art of the Hunnic writing, they called the system as
rune or futhark. The word comes from the Hunnic-Hungarian word:
roni, this is in English: to carve, to engrave. Even today the German
style of writing is called: 'Gothic writing".
This is a longish introduction to the subject. Attila and his Huns

must had some very bad Public Relation Managers, they had a bad
press along the histoy. When French and Germans were mortal

enemies, the French called the Germans huns! This was the strongest
insult they could imagine. 'Where the Huns arrive there is even no
more grass on the fields' - pretended the chronicle of the Middle Age,
what the modem historians blindly copied.

The Church claimed that Attila is the Scourge of God (Flagellum
Dei) and he was pleased to confirm it, as the religions - or better said
superstitions - European did not offer any résistance to him.
The reader now may be changed his opinion about the Huns and
Attila and accepts him as the richest man of his times. Prisons Greek
rhetor who was the Byzanthine ambassador, reports that he has three

trônes made ont of solid gold, one for himself, one for the king of
Goths and the third for the Great Khan of the Kazars.

Attila, a king's son, spent his child days in Rome as a 'guest', but
really as a hostage, to guarantee his father's promess to defend the
Empire, which is équivalent to not to attack it. He leamed the Latin and

everything that a noble Roman's son leamed in those days and had a
particularly good friend among them, Aetius.
While enjoying the Roman life, his brother Buda sent an am
bassador to him, advising that their father Mundjuk died, and he Buda,
the eldest brother, having the name of the most important Asian
Religion's founder's, will be the new king of the Huns. Buda
transferred the main campment which was at the confluent of the two
rivers Tisza and Maros near the mighty rivers of Ister —who has the
name of the main Sumerian Godess Isther or Isthar —and founded there

his town Buda, known since the nineteenth century as Budapest.
Today, the river's name is Danube or Duna.

Attila went back to Buda, disputed the leadership with his brother
and at the end his point of view - or force? ~ prevailed. He became
the new king.

Anecdotes, reported by his worst enemies show who was
Attila.The mentioned Priscus rhetor wrote that on a banquet in honor

of the Greek ambassador the guests were served in golden plates, they
drunk out of silver cups, but Attila himself used wooden plates and
wooden cups.
Priscus rhetor

told another interesting story. He was sent as

ambassador by the Chief Minister, the eunuch Chrisosthemos, to

organize a complot to kill Attila. He had with him 6000 golden
drachme, this is 152.000 soldi, plus twelve soldi for each prisoner he
would buy the liberty. The would be assasin reported the plot to Attila.

In a private conversation Attila reproached to the ambassador the
trahison. Instead of executing him, he understood that he was only an
istrument in the hand of the Greek Emperor and his eunuch, he just
confiscated the gold and sentbacktheaccomplice with shame.

Can anybody cite a similar fact, showing so much understanding?
Nobody else in the history has shown such magnaminity!
Attila is at the door of Rome. The whole peninsula is in his power.

The world is affaid that Attila will destroy Rome, as it has been

bumed by the Vandals, the Vizigoths and others who sacked the Etemal
Town.

The Pope Léon comes at the head ofa deleation, asking pity and
clemence from Attila. Attila, the magnamine, listen to the Pope and
gives order to his army to retreat.

Can anybody find a similar comparison in the world history before
or after Attila?

Attila and his army reached Paris in 450. Eastem and Northem

France are already occupied, incorporated in the Hunnic Empire. He
has no quarrel with the Celts and with the Franks, his enemy is Rome.
Before assaulting Paris a délégation lead by Genevieve and Loup
(wolf) bishop, asks clemence and forgiveness. Attila listen to the two
future saints. SaintGenevieve is the protectrix of Paris and Saint Loup
is the most popular French saint, and says; "Go home, be quite, we
won't touch a hair on your head."

Again, is there anybody as noble, human as the King of Huns? The
reader can check in any history bock the above.

We reach now the point when we corne to the treasure.
Attila had a moving camp, where was Attila, there was the whole

army, the govemment, the treasury. In Hungary were left only the
womenfolk, the old people and the children with a few soldiers to

protect them from the eventual enemy. The name of Attila was enough
to inspire fear, nobody dare to touch the Hun nation.
The King of the Huns, as a real statesman, knew that the Roman

Empire reached at his final stage. He proposed that the world's power
vacuum should be fïlled vith the civilized, mighty Hun, replacing the
décadent barbarious Romans. Irony of the sort, the General-in-Chief of

the Roman Army was his best Roman friend, Aetius. They knew
eachother so well, that each of them knew exactly how the other plans
and would behave.

Attila's treasure was mainly composed by the mass of Roman
soldi, which was the common monetary unit, as the todays dollar. It

was accepted everywhere, no question asked. The other composant of
the treasure were in golden cups, jewelry, in other gold and silverware,
which was the common booty. This booty was partly ecclesiastical
origin, crosses made of noble material, decorated with precious stones,
ecclesiastical dresses adomed with diamond and rubies. The Hun

economy had no other expense than pay the Gothic and other foreign
allies in time of peace. In war, they found their own payment. Themass
of soldi and the golden trônes were with Attila, while the big volume
treasures remained in Hungary.

What happened with this part of the treasure, we know it perfectly
well. Carolus Magnus armihilates around 800 the Avarian Kingdom,
the successor of the Hunnic Empire, his booty is Attila's treasure which

he takes to Aachen, his capital city. The inventory speaks about two
hundred and twenty chariots full of treasure.

In the year 451, the date of the Battle of Catalaunum, the moving
part of the treasure's value was severalmillions of soldi.

This battle was the culmination of the war against the Romans. Its
issue is known. Both Attila and Aetius considered that they lost the
battle and the war. Next moming Aetius himself leads the Roman

délégation to offer his submission. Amving to the Huimic camp, the

Romans found only the cool ashes of yeasterday's fire, during the night
the half destroyed Hun army escaped from the total destruction.
The exact date of the battle is not known but we reconstructed it.

Attila was under the walls of Orléans on the 14* of June. Considering
the distance and the difficulties of the displacement of a mighty army,

they probably arrived to Catalaunum a week later, this was around the
20*-22"'' of June, the date of the Summer Solstice. As the Sun was

considered the symbol, at least the Eye of God, the shamans tried to
convince Attila not to fight a battle on God's bithday. For the first time

in his life, Attila did not won the battle at the first stroke, fearing God
and not the Romans, he desided to follow the advice of the shamans,
and retired.

The whole campment started to move, the heavy war chariots,

each of them pulled by six oxen, took the direction of East toward the
Vosges mountains. Here the Huns were already in German land, their
allies, and left behind the Roman land. This joumey might took sixeight weeks. Arriving, they offered themselves a rest near the Lake
Lauch, situated near Markstein, south ofLindthal.

Attila considered that the army needed a long rest, thousands of
wounded soldiers were waiting to be healed, exhausted horses and
oxen could not move further. The main campment between the Isther

and the Tisza in Hungary lies far away. Attila décidés that he will not

wait any longer, just as Napoléon imited him after the Battle of Cairo.
It was end ofAugust. One more month and this is already September
and if he waits so long time to start homeward in the middle or at the

end of September, the joumey may take months through the snowy,
cold, roadless Alps. Moreover this way is slow, difficult, without
security.

Attila thought that he has to be at home quickly in order to be able
to organize a new army for Spring.

Now abig problem arises what should happen with the treasure? It
is guarded on oxen drawn chariots, the tons of gold caimot be
transported on horseback.

The Lake ofLauch is not unique, there are several smaller lakes in

the région. In the fifth century there were even mor than today,
according to the geologists, some of them dnedout.

At night Attila gives order that the golden chariots bave to reach
one of the lakes, may be the Lake of Lauch, may be, another. Here the
prisoners of war and slaves push the chariots in the lake. When the last
chariot with the three gold trônes diappears under the water's surface
the Hun warriors dispose of the prisoners and slaves, not a foreign
witness left alive. Only the noble bodyguard knows about the treasure's
place. Next day Attila and his guard leaves the campment on
horseback, leaving behing the rest of the army.
The treasure of Attila is either in the Lake Lauch or in one of the

still existing - or dried out lakes.
The remaining of the Hunnic Army never went back to Hungary.
They split in two, a part of them rejoined the rests of the Catalaunum
army in the Actual Auvergne —Auver > Avar —and the other half
established themselves in Switzerland in the Valley of Anneviers Amn-vir>Hun var (var is 'forteless' in English) - where still a few
years ago Hun style houses were visible, where the local dialect

comprises hundreds of Huimic words.

The Historical Society of Munster, Germany, notes that the
chronicle ofthe nearby Abbeyreported this legend.

Életrajzi adatok
SALY GYÔRGY 1916-ban, Kôszegen szUletett. Katonai tanulmâ-

nyait tizéves korâban, 1926 szeptemberében a kôszegi Hunyadi Mâtyâs

m. kir. katonai alreâliskolâban kezdte. Ônkéntesi szolgâlata és a hârom
évi Ludovika Akadémia elvégzése utân, 1938. augusztus 20-ân vitéz

nagybânyai Horthy Miklôs kormânyzô tûzérhadnaggyâ avatta.
A tolnai tâbori tûzérosztélyhoz kerult, ahol hegyi ûtegparancsnokként mozgôsitottâk.

1940-ben âthelyezték Hajmâskérre a 101 gk.n. tuzérosztâlyhoz

anyagi-, majd oktatôtisztnek, késôbb kinevezték az ôsszpontositott
hadaprôd gépkocsi tanfolyam parancsnokâvâ.
1942 oktôberében Erdélybe, Margittàra vezényelték a 103 gk.n.

tiizérosztaly 2. ûtegparancsnokâvâ.

1943 âprilisâban mozgôsîtottâk a tûzérosztâlyt és a Kolomea-i
harcokban, majd Rôzsahegyig a visszavonulâsi harcokban vett részt.
A visszavonulâsban, a Tisza gâton sikeriilt a nehéz egységek visszavo1945-ben a magyar csapatok nyugatra menése sorân Rorbach
Oppingnél amerikai hadifogsâgba esett. - A franciaorszâgi Romilly,
Mailly le Camp-i téborokbôl 8 hônap utân hazaszâlHtottâk. Odalmandon talâlt otthonra, ahol gabonakereskedô és a tanyâk szellemi

vezetôje volt. Istâllôbôl kâpolnât alakltott, és részt vett azelhagyott nép
irânyitâsâban.

1949. januàr 21-én, a mâsodik kiserlet utan eUiagyta Hazajat.
Innsbruckon ât Pârizsba menekult, ahol feleségûl vette gyermekkori

szerelmét, Zirczy Ilonât. Két fiùk szuletett, Gyôrgy Pârizsban, Péter
Montréalban, ahol rôvidesen a 47. hâzassâgi évfordulôjukat lirmeplik
majd meg.

Saly Gyôrgy Pârizsban éjjeli ôrként kezdte, majd rajzolô a
Moisant-Laurent Save épi'tôvâllalatnâl. Késôbb 27 évet dolgozott a
montréali Canada Cernent Lafarge Co.-nâl, mint rajzolô-tervezô, és
épi'tési ellenôr.

«Visszaemlékezések a Magyar Kirâlyi Honvédség Nehéztuzérsé-gére

cimù kônyvét 80 éves korâban adta ki, és 300 példânyt ha^-killdôtt a
Hadilevéltâmak szétosztâsra a katonai iskolâk, kônyvtârak, sajtô,
barâtok és bajtârsak szâmâra.
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