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ELOSZO
A tudâs hatalom, néha életet is menthet, egy pozitiv valami, amit
senki el nem vehet tôlunk.

A tudast meg lehet szerezni: tanulâssal, élettapasztalattal vagy
olvasâs ùtjân.

Ezekkel a gondolatokkal nyùjtjuk ât kedves olvasôinknak a
Krônika legùjabb szâmât, azzal, hogy abbôl magyar embertârsaink
élettapasztalatait szerezhetjûk meg, és sok esetben olyan kérdésekre is
felhivja figyelmûnket, ami elôsegitheti részùnkre a biztonsâgosabb
jôvôt.

Hosszabb elôszô helyett az alâbbiakban kôzôljûk Baloghné Petres
Judith irô lebilincselô levelét, amelyben sajât tapasztalatai alapjân
tâjékoztat bennûnket az otthoni kommunista nevelésben âtnevelt
magyar véreink irig>'ségérôl és ellenszenvérôl velûnk szemben, akiket a
sors emigrâciôba kényszeritett és otthoni meleg fészkûnkbôl elsodort a
szél, s hosszù éveken ât „élvezhettuk" a hontalanok szâraz kenyerét,

mindent kezdhettiink ellôrôl, alùlrôl, amig azutân végul is, kiki a
tehetsége szerint meg tudta alapozni biztonsâgât és csalâdja jôvôjét.
dr. Nàdas Gyula

Baloghné Petres Judith: (Magyarorszâg)
MAGYAR KULTURÉLETAMERIKÂBAN
A mâsodik vilâghâborù elvesztésével njmgatra, nagyobbrészt
Németorszâgba menektilt magyarok szâmâra ôt keserves év utân.

1950-ben nyilt meg az Amerikai Egyesiilt Âllamokba valô kivândorlâs
lehetôsége. Az akkori németorszâgi helyzet mindenképpen indokolta,
hogy a menekultek tengerentùlon keressenek ùj hazât. Azok, akik nem
hamarkodtâk el dôntésûket a kevésbé kivânatos orszâgok vâlasztâsâval, éltek is a lehetôséggel és ezrével ôzônlôttek az USA-ba.
Dr. Nàdas Jânos, dr. Nàdas Rôzsa, dr. Nàdas Gyula és dr.
Somogyi Ferenc professzor mâr akkor felfogtâk, hogy a hazât, exisztenciât, csalâdot, kultùrât vesztett menekiilteknek sziikségiik van egy
ôsszefogô szervre, amely intellektuâlis és târsadalmi igényeiket ki tudja
elégiteni, amely az emigrâciôban szétszôrt magyarsâgot ôssze tudja
kapcsolni és azonfeltil az erôszakkal kommunista uralom alâ vetett
hivatalos Magyarorszâg érdekeit képviselni képes. Ellentétben a
korâbbi, fôként a két hâborù kôzôtt, Amerikâba érkezô magyarsâggal.

az 1950 kôriili években megnyitott magyar emigrâns Icv ôtat tùlnyomô
részben magyar intellektuelek, azelôtt vezetô poziciôban lc\ ô egyének,
a felsô dzezer tagjai, és âltalâban olyanok vették igénybe, akiknek a
kommunizmus ideje alatt Magyarorszàgon nem volt lehetôségiik
érvényesiilni vagy akâr életben maradni. A magyarsâg ez uldôzôtt

részének valôban nem maradt mâs vélasztâsa, mint nyugatra menekiilni.

Minden magyar emigrâns elképesztô nehézségekkel kûzdôtt meg,
hiszen egy teljesen ùj vilâgban kellett feltalâlnia magât. Az amerikaiak
meglehetôs ellenszenwel fogadtâk a gyûlôlt nâcik „s/.ôvetséges"
orszâgânak tagjait és a beidegzôdôtt elôftéleteket nagyon lassan és
nehezen lehetett csak leépiteni. Az emigrânsok kôzul arânylag kevesen
beszéltek jôl angolul, hiszen a hàborû elôtt jobbâra latin, német és

francia nyelvet tanultak. Akinek nem volt diploma a kezében vagy
olyan végzettsége volt, amit nem tudott hasznositani, kénytelen volt sokszor idôsen és a csalâd feimtartâsânak sùlyos gondjaival
megterhelve - ùj megélhetési lehetôséget kialakitani. Mégis bùszkén
mondhatjuk, hogy végul minden magyar megâllta a helyét és nem csak
sikeressé tette életét, de az amerikai kôzéletben, egyetemeken, kutatô-

intézetekben, mûvészetben és kereskedelemben is vezetô szerephez
jutott. Mindez nemcsak egyéni siker volt, de hazânk hirneve ezzel
kùlfôldôn nagymértékben gazdagodott.
A siker azonban hosszù évekig vâratott magâra. A magâny, a
kudarcok, az ismeretlen kultùra, amibe csak nehezen szokott bele az
emigrâns, és az elképesztô idegenség gyôtrelmes volt. Kûlôn megnehezitette a helyzetet a New Yorkban megjelent „Szabadsâg" cimû,
erôsen baloldali magyar lap, amely ùgyszôlvân minden csalâdnakjârt.
Ez a lap mindent elkôvetett, hogy a „régi amerikâs", tôbbnyire
agrârproletâriâtus magyarsâgot az ùj bevândorlôk ellen hangolja, akiket
kôvetkezetesen „fasisztâk"-nak tiintetett fel. Rôvid idôn belùl sikeriilt a
„Szabadsâg"-nak elémie, hogy a régi amerikâsok, akik eleinte nagy
szeretettel és egyiittérzéssel fogadtâk az ùjonnan jôtteket, haragos

ellenségekké vâltak. Nâdasék ezt a sivâr ûrt ig>'ekeztek egy komoly és
minden igényt kielégitô szervezettel betôlteni.
Az alâbbi két valôban megtôrtént anekdota, humoros jellege
ellenére, lâtvânyosan érzékelted a Clevelandben (Ohio, USA) tôbb

mint negyven éve létrehozott Magyar Târsasâg, majd késôbb az Àrpâd

Akadémia létrehozâsânak és mûkôdésének szùkségességét.
Cleveland keleti oldalân a valaha ott pompâzô vadgesztenye fâkrél
(Buckeye) elnevezett negyed teriilt el. Itt a szâzad elejétôl kizârôlag

magyarok laktak, beékelve a néger negyed és a felsô tizezer Shaker
Heights-i kôzossége kôzé, hogy ismét, mint oly sokszor mâr
tôrténelmunkben, ùtkôzô mezsgye legyiink, amely a két farkasszemet

nézô negyedet tisztes tâvolsâgban tartja egymâstôl. Ezt fôként Shaker
Heights igényelte a sajét biztonséga miatt. Boldogan vették tudomâsul
a milliomosok, hogy a becsûletességrôl, tisztességrôl és rendszeretettrôl hires magyarok lettek a kôzvetlen szomszédaik. Ide telepûltek az

ùn. „régi amerikâsok", a fent emlitett - korâbban kivàndorolt -,
âltalâban egyszerû emberek. Ezek késôbb meggazdagodtak, gyermekeiket egyetemre kûldték, akik mâr mâs vidéken telepedtek le, de az

ôregek maradtak és csak mérsékelten asszimilâlôdtak. Sok kôziilûk
élete végéig nem tanult meg angolul, mert nem lâtta sziikségét, és az
amerikai âilampolgârsâgra sem tartott igényt.

A mâsodik vilâghâborù utân szinte tôrvényszerûen ide telepedtek
az ùj emigrânsok is. Az ôtvenes évek végén a vâros magyar lakossâgânak szâma jôval meghaladta a 100,000-et és igy Clevelandet sokâig
ùgy emlegették, mint Magyarorszâg mâsodik legnagyobb vârosât, elsô
természetesen Budapest volt.

Igy tortént. hogy egy ùjonnan érkezett lengyel emigrâns betévedt
az egyik „régi amerikâs" magyar boltba, nevezetesen Istenes bâcsi
szatôcs iizletébe, ahol kézzel-lâbbal, lengyeliil és angolul igyekezett
Istenes bâcsival zôldâgra vergôdni, de nem mentek sokra egymâssal.
Az ôreg végiil elveszitette tûrelmét.

„Oszt miôta van kend Amerikâban?" - kérdeztetort angolsâggal és
zamatos lajosmizsei tâjszôlâssal.

„Egy éve!"

„Egy éve! - dohogott az ôreg. „És még nem tanult meg magyarul?"

A mâsik tôrténet ugyancsak a Buckeye kôrnyékén zajlott le, az
emigrâciôs élet legelején, amikor mindenld a legalantosabb munkât
végezte. Akkoriban a Ford gyâratmondtâk a legelôkelôbb cégnek, mert
a sôprôgetôk hada csupa magyar arisztokratâbôl, magyar^ vezérkari
tisztbôl, egyetemi tanârbôl és foldesùrbôl âllt. Gyakori volt a dupla
doktorâtus a sôprôgetôk kôzôtt.

Az ilyen segédmunkâsokat hetenként, pénteken fizették, nem
készpénzzel, hanem csekkel, amithétfôig nem lehetett bevâltani, mert a
bankok zârva voltak. Olyan szegény volt akkor mindenki, hogy a
hétvéget nem lehetett âtvészelni pénz nélkiil. A Buckeye kômyéki
kocsmârosok jô ùzletet lâttak ebben, és szivesen bevâltottâk a

munkâsok szerény kis csekkjeit, feltéve, ha valamit fog>asztottak a

kliensek. Itt uldôgélt egyik pénteken Zichy grôf is a kôtelezô pohâr
sôrével, amikor egy régi amerikâs sôrôzgetô vendég megszôlitotta.
„Aztén maga mivel keresi a kenyerét? - kérdezte.
„Sôprôgetek".

„És azelôtt?"
sôprôgettem".

Erre felugrott az asztal mellôl hazânk régen idegenbe szakadt fia és
szivélyesen megdôngette Zichyt.

„Na hallja, fizetek magénak még egy sort, mert maga az elsô olyan
ùjamerikâs, aki azelôtt se grôf, se fôldbirtokos, se valami mâs frânya
elôkelô ember nem volt".

Clevelandban tehât egy nagyvârost kitevô, magas végzettségû
magyar kolônia élt, olyan kômyezetben, ahol megôrizték a magyar
nyelvet, szokâsokat, és ûnnepeket, magyar templomokat, uzleteket,
éttermeket és kocsmâkat, de mégis mindez egyiittvéve nem volt

kielégitô. Az emigrânsok a nyelvi nehézségek és a pénztelenség
kôvetkeztében még nem tudtâk igénybe venni ùj hazâjuk kulturâlis
ajânlatait, és a „régi amerikâs" negyedben sem tudtâk megtalâlni azt,
ami kielégitette, esetleg kârpôtolta volna ôket azért a szellemi életért,
amit a hazâjukkal egyiitt elvesztettek.

Nyilvânvalô volt, hogy az ùj emigrânsnak sziiksége volt olyan
szellemi és târsadalmi keretre, amelyben nem csak otthon érezhette

magât, hanem amely âtsegithette a kezdet nehézségein, és amely
lehetôséget adott szellemi igényeinek kielégitésére, alkalmat adott
târsadalmi kapcsolatok létesitésére. Ezt senki jobban nem értette meg,
mint dr. Nâdas Jânos, aki maga kôré gyûjtôtte azokat az értelmisé-

gieket, akik hasonlôan gondolkodtak. ^r. Nâdas Jânos gazdag és
munkâs élete utân, szinte pôtolhatatlan iirt hagyott, amikor 1992-ben
elhunyt, testvéreire és a kôvetkezô generâciôra bizva a munka

folytatâsât. Dr. Somogyi Ferenc professzor szintén elhagyta mâr a
kozôsséget 1995-ben, amely szinte rajongva szerette.) A barâti
megbeszélések hamarosan formât ôltôttek és mâr az elsô hivatalos

kôzgyûlésen kialakult a Magyar Târsasâg filozôfiâja és célja:
1- Az emigrâciô érdeke, hogy ùj hazâjât mindenki tisztelje,
szolgâlja, elfogadja, és lehetôség szerint asszimilâlôdjék.
2. Ugyanakkor ne feledje, soha meg ne tagadja magyarsâgât.

3. Célja legyen a magyar szellem kimagaslô értékû aikotâsainak és
azok szerzôinek felkutatâsa, szâmbavétele, nyilvântartâsa, szakszerû

értékelése,

megôrôkîtése,

valamint azok

megismertetésének

és

elismertetésének elômozditâsa.

4. Az emigrâns ismeije és ismertesse befogadô hazâjânak népével
mind azt az értéket, amelyet a magyarsâg, mind hazânkban, mind az
emigrâciôban Amerikânak és a vilâgnak nyùjt, mert ezzel a haza
érdekeit szolgâlja. Magyarorszâgot a nyugati vilâg elôtt ki kell emelni a
nagyon is elteijedt és nem éppen elismerô „kelet-eurôpai", sot „balkâni
nép" gyûjtô fogalmâbôl. Az emigrâciô nem csak egyéni sors, hanem a

nemzetet szolgâlô kiildetés. Minden emigrâns kôtelessége, hogy régi
hazâjânak nagykôvete legyen a vilâgban.

5. A fiatalsâgba bele kell oitani hazânk szeretetét és tiszteletét,

hogy ezt a munkât tovâbb folytathassâk, ha az alapitô tagok mâr
kidôlnek.

6. Fontos a magyar szellem alkotô kedvének ébrentartâsa és
fokozâsa és

7. a magyarsâgot érintô politikai fejlôdés megfigyelése és sziikség
esetén a magyarsâg érdekeinek képviselete.
Ebben a szellemben és ezekkel a célokkal alakult meg 1952-ben a
Magyar Tàrsasàg a Nàdas test\'érek bâbâskodâsâval és ugyanezen

célokat kitûzve alakult meg azÂrpâdAkadémia 1965-ben, dr. Somogyi
Ferenc professzor sugallatàra- 1971-ben Petres Judith és Ftlry Lajos
- ugyancsak Clevelandben -, meginditotta a „Képes Magyar
Vilàghiradô " cimû havifolyôiratot, hasonlô szellemben. A Târsasâg, az

Akadémia és a Vilàghiradô szoros kapcsolatban âllt és teljes
egyetértésben mûkôdôtt, sokan tévesen azt hitték, hogy a hârom forum
azonos.

A legrôvidebb idôn beliil mindhârom szervezet szinte elképesztô

sikerrel mûkôdôtt és kitûzôtt céljaikat teljes mértékben megvalôsitottâk. Néhâny éven beliil az ôt vilâgrész magyarsâgât ôsszefogta a
Magyar Târsasâg és az Àrpâd Akadémia mûkôdése, mig a Vilàghiradô
elvitte a magyarsâgot érdeklô hireket Ausztriâtôl Afrikâig.

Teljesen lehetetlen lenne a magyar tudomânyos és mûvészeti élet
kimagaslô egyéniségeit felsorolni, akik tagjai (voltak), igy csak
néhânyat emlitek.- Mindszenty Jôzsef biboros érsek, grôfWass Albert,
Pulvàry Kàroly, D Albert Ferenc, Laurisin Lajos, Szeleczky Zita, Mécs
Làszlô, Vaszary Gâbor, Béky Zoltàn puspôk, GabrielAsztrik, Daruvàr
Yves, Dàlnoki Veres Lajos, Kisbarnaki Farkas Ferenc, Szitnyay Zoltàn,

Balogh Gyôzô, Petres Judith, Zadubân Gyôrgy, Ruttkay Arnold, dr.

Fûry Lajos, Tollas Tibor, dr. Szâsz Béla és sokan mâsok, akiket igazân
csak ùj hazâjukban ismemek, de itthon neviik alig jelent valamit.

Nâdasék kivâlô érdeme az a hallhatatlan merészség, hog}' azonnal
nagyvonalùan kezdték mûkôdésiiket, olyan biztosak voltak a sikerben.

A Târsasâg egész évi munkâjàt (beleértve kisebb talâikozôkat, ùnnepélyeket, szabadegyetemet, monumentâlis levelezéseket, kôzôs
vacsorâkat - a szâmitâstechnika segitsége nélkiil etc.) nehéz lenne

rôviden ecseteini, de a testvérek napi tizenhat ôrâs munkâja minden
évben, novemberben kulminâl, amikor a hosszù amerikai iinnep
(Thanksgiving) lehetôvé teszi, hogy csutortôk estétôl vasàrnap délutânig folyamatos elôadâsok és programok létesiiljenek, mivel
legalâbbis Amerika teriiletén e négy nap alatt altalâban munkaszùnet
van. Ilyenkor a belvârosi Hilton hotelt teljes egészében kibérelik. Itt

szâllnak meg a vidékrôl, mas US tagâllambôl, valamint a mâs fôldrészekrôl lâtogatô vendégek szâzai. A Hilton konferencia termeiben
reggeltôl estig elôadâsok hangzanak el. Tudomânyos, (fizika, asztro-

nômia, szâmitâstechnika stb.) mémôki, orvosi, kônj'vtârtudomâny,
pedagôgiai, politikai, mûvészeti, magyar nyelvoktatâsi és egyéb
szeminâriumok, konferenciâk, beszâmolôk, iilések stb. gazdag
vâlasztéka âll a lâtogatôk rendelkezésére. Ugyancsak ebben a hotelben
rendezik meg a magyar mûvészek pazar kiâllitâsât, és az emigrâciôban

kiadott magyar kônyvek piacât, majd pénteken este az igen magas
szinvonalù irodalmi estet.

Szombaton van a hagyomânyos diszvacsora, amelynek keretében

kiosztjâk az Akadémia arany-, eziist- és bronzérmeit a legkivâlôbb
alkotâsokért. Utâna fényes bâl kôvetkezik, ahol az elsô bâlozô pârok
figurâs, klasszikus bécsi keringôvel mutatkoznak be, majd a mâsod és

harmad bâlozôk pompâs diszmagyarban, palotâssal nyitjâk meg a bâlt.
A Talâlkozôval a lapok és a televiziô is foglalkozik és a diszvacsorârôl
nem hiânyozhatik Cleveland fôpolgârmestere és szâmos mâs amerikai

elôkelôség.
Minden Talâlkozô teljes anyagât az elkôvetkezô hônapokban

feldolgozzâk, valamennyi fontos elôadâst szôszerint belefoglalnak, az
elôadôkat és a kituntetetteket rôvid életrajzzal felsoroljâk és a
fontosabb hozzâszôlâsokat is mellékelik. A szépen kôtôtt kônyv, a
,JCr6nika", amelyet dr. Somogyi Ferenc professzor 34 éven keresztUl
kitûnôen szerkesztett, minden évben megjelenik. A tagsâg nagy szâmât

talân az jellemzi legjobban, hogy az elegâns, âltalâban tôbb, mint 350
oldalas kônyvet veszteség nélkiil lehet elôâllitani, habâr majdnem
mindet a Târsasâg ésaz Akadémia tagjai vâsâroljâk meg.

Befejezô gondolatnak csak annyit szeretnék ismertetômhôz fïïzni,
hogy amikor nyolc éve visszakôltôztunk Magjarorszâgra, furcsânak
talâltuk a kiilônbséget az itthoni és az emigrâns magyarség felfogésa
kôzôtt. Kint a harmadik generâciô kevert hâzassâgokbôl szârmazô
gyermekei - sajnos - mâr csak elvétve beszélnek mag>'arul, de azért
ismerik Magyarorszàg tôrténelmét, irodalmât, mûvészetét, népi tançait
és szokâsait O^étvégeken tartott magyar iskolâkban és a Cserkészetben
tanulnak errôl Clevelandben, Melboumeben, Caracasban és Sao
Paoloban). Biiszkék szârmazâsukra, bûszkék Magyarorszégra, ahova
ellâtogatnak, mert még szâmukra is érthetetlen erôvel vonzôdnak a
haza irânt. A fïatalok, akârcsak szuleik, nagysziileik és dédnagyszûleik, elkôtelezték magukat, hogy hazâjuk, Magyarorszàg
nagykôvetei legyenek. Ennek legfényesebb példâja volt Fordôs Màrti,

aki a hetvenes években bâikirélynô és tÇùsâgi elnôk volt Clevelandben.
Nevezetes esemény volt „uralkodâsa" alatt, hogy az akkori magyar
kormâny kiildôttséget inditott Clevelandbe, hogy az emigrâciôval
megiinnepeltesse a „felszabadulâs" évfordulôjât. A clevelandiek ôriâsi
tiintetéssel fogadtâk a kiildôttséget, és azok hamarosan râjôttek, hogy
elhibâzott volt az ôtlet. Annak ellenére ragaszkodtak a diszvacsorâhoz,
amit magnk rendeztek egy mâsik hotelben, mivel az elsôbôl a „szives
marasztalâs" miatt kénytelenek voltak kikôltôzni az éj leple alatt.
Mârtit is meghivtâk. El is fogadta, de azon nyomban felhivta az ôsszes
televiziô âllomâst és a napi lapok szerkesztôit, azutân felôltôtte
halvânykék dlszmagyaijât és megjelent a vacsorân, habâr megâllt a

terem ajtajânâl és be nem lépett. Mérti szép lâny, sudâr alakù feltûnô
jelenség volt, és az Isten megâldotta a beszéd ajândékâval is.
Szerényen, de zamatosan kôzôlte mondanivalôjât. Ahogy mondani

szoktâk, „a magyarok nyilaitôl és Mârti nyelvétôl..." Bûbâjos
mosollyal, hârom televiziô felvevôgép és tiz ùjsâgirô elôtt részletesen
kioktatta a kiildôttség tagjait, hogy miért nem ûlhet le veliik egy
asztalhoz és hogy âltalâban mik a kdbgâsai az ilyenféle unneplésekkel
kapcsolatban. A kés megâllt a levegôben és az amerikai hirkôzlés
berkeiben Mârti napokig, mint fôszenzâciô szerepelt.

Kint a magyar nemzeti ûnnepeket méltôn megiinneplik és idegen
orszâgokban ott leng a magyar zâszlô a magyar hâzakon. Senki sem
szégyelli magyarsâgât, sot biiszkén hirdeti szârmazâsât.

Az idô mûlik. A Talâlkozô és az Akadémia elôadâsait tôbbszôr

adjâk elô angolul, mert bâr az iflùsâg fokozatosan âtvette a vezetést, a
harmad generâciôsok (sôt, negyed generâciôsok) minden igyekezet
ellenére alig beszélnek magyaml, de a célkitûzések és az alapfilozôfia
nem vâltozik. Az alapitô tagok ezt remélték, és nem csalôdtak remé-

nyeikben. Jô lenne itthon is lâtni, hogy a magjar értékcket, kultùrât,
dicsô mùltunkat ùg>' megbecsulik, mint azt az idegenben clô hazânk
fiai teszik. Nem sziikséges azért emigralni, hog\ ismét felfedczziik azt,
amit mindig tudtunk „A hazaszeretet nem azonos a nacionalizmussal,
és szeretni azt, ahova tartozunk, nem szégyen. Aki a hazéjât nem
tiszteli, nem szereti és annak himevét nem âpolgatja, az nem is ember,
csak elszâradt falevél, amelyet céltalanul, értelmetleniil sôprôget a szél.

És az orszâg, amelyet nem szeretnek, meghal!

Dr. Nàdas Gyula (Cleveland, OH) megnyitja a Magyar Kongresszust
(Somogyi Lél)

AXXXVm. MAGYAR KONGRERSSZUS
MEGNYTTASA
A XXXVIIL Magyar Kongresszus / Magyar Talélkozô 1998.
november 27 és 29 kôzôtt a Sheraton Cleveland City Centre Hôtel
termeiben (777, St. Clair Avenue) folyt le.

Dr. Nàdas Gyula „ vezérkara " és 2 làtogatô: Az elsô sorban: Cathry Emilia,
Alapi Etelka, môgôtte Beodray Ferencné, Szabolcs Làszldné, ajobb szélen:
dr. Somogyi Ferencné. A hàtsô sorban àll: Beodray Ferenc. (Somogyi F. Lél)

_Az ûnnepélyes megnyitâsra november 27-én, pénteken délelôtt
kerull sor. A magyar Himnusz eléneklése utân fennkôlt imât mondott

Fôt dr. Dômôtôr Tibor puspôk (Akron, OH)

MEGNYITÔIMÂDSÂG
Élô és életet teremtô Isten, népeknek fenntartôja, embereknek
megszentelôje!

Hozzâd fordulunk imâdsâgunkkal, Hozzâd, Aki az életnek Istene
vagy. Csak az él ezen a fôldôn, akiben Te élsz, aki Benned él. Csak az
maradhat fenn a tôrténelemben, akit Te fenntartasz és megmentesz.

Csak annak van hivatâsa és jelentôsége az emberi életben, aki a Te
isteni akaratodat kôveti, és ald a Te szent Fiad parancsolatait végre-

hajtja. A mi feladatunk mennyei akaratodat kimondani az ôrdôgôknek
fbldi vilâgâban. Megmutatni a jôvendô felé vezetô utat a velunk
élôknek és ez az ùt az Âltalad kijelôlt ùt az egész emberiség szàmâra.
Hirdetni az igazsâgot a hazugség vilâgâban és ez az igazssâg a Te szent
Fiad, az emberiség Megvâitôja. Tovâbb adni az életet, a bennûnk élô
ôrôk Istent, a mi gyermekeinknek és unokâinknak, testv'éreinknek és
barâtainknak, velunk egyiittérzôknek és igazsâgtalanul minket

megbélyegzôknek. Ez az élet ma a Te Szentlelked âltal van jelen a
vilâgban.

Mi magyarok, a Te kivâlasztottaid vagyunk. Az élet magja a halâl
leheletét hordozô emberiségben. Ezt a szent kivâlasztâst ne\Tink is

hordozza, tôrténelmûnk is bizonyitja, életben maradâsunk is igazolja.
Magbôl indul el az élet, eltemettetés utân folytatôdik az ùj életre
sziiletés, a feltâmadâs csodâja és a jôvendô tôbb ezer éves isteni
gyiimôlcstermése. Magyarsâgunk tôrténelme és fennmaradâsa mindennek fényes bizonyitéka. A Te akaratodbôl éltiik ât a tatâijârâst,
tôrôkdùlâst, tôbb évszâzados idegen uralmat, vilâghâborùkat, orszâg
feldarabolâst és széjjelszaggatâst, kommunista terrort és az âllandô
vérveszteségként rânk zùdulô emigrâciôkat és kivândorlâsokat.
Istenkincseket hordozô nemzet vagyunk, Isten nyelvén beszélô

nemzet vagyunk, isteni csodâkat végrehajtô nemzet vagjTrnk. Néha
mégis elpusztulunk tôrténelmi csatâkban, elalél benniink a lélek,
ônzôvé vâlik a sziv és mulandôvâ vâlik a gondolât. Ilyenkor sziikségiink van a prôfétâkra, és az élethez visszavezetôkre. Ha hallgatunk a
Te kôveteidre, akkor feléled a nemzet, felébred a nép és feltâmad az
orszâg.

Hatalmas Isten! Ôrôk életnek Atyja, add, hogy ez a mostani
talâlkozô a Veled és egymâssal talâlkozâs tôrténelmi pillanata legyen.
A léleknek a talâlkozôja, a szellemnek a talâlkozôja, az igazsâgnak a
talâlkozôja, és a magyarsâgnak âldott talâlkozôja. Add, hogy az
elhangzô elôadâsok és beszélgetések nyomân tisztâbban lâssuk és
értsiik népiink szâmâra elrendelt akaratodat, becsûljtik meg egymâst
jobban, hallgassunk prôfétâink szavâra és hordozzuk szivunkben,
lelkunkben és szolgâlatunkban népiink ôszinte szerelmének szent
szolgâlatât.

Aldd meg a magokat hintôket, a jôvendôt befogadôkat és a termést

termôket. Âldd meg a jelenlevôket, tâvolbôl is velunk érzôket, a
jelenlegi Magyarorszâg hatârain belûl és kiviil élô magyar testvéreket.

Szentelj meg bennùnket, hogy végrehajthassuk Âltalad kijelôlt
szolgâlatunkat és isteni feladatunkat a tôrténelemben, a târsadalomban s
a csalâdi és egyéni életben.
Kôszônjûk, hogy magyamak teremtettél bennùnket!
A Te szent Fiad nevében kéijûk: Tartsd meg Isten a magyart!
Àmen.
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Dr. Nàdas Gyiila (Cleveland, OH);

MEGNYITÔ
Hôlgyeim és Uraim, Magyar Testvéreink! Tiszteletlel és szereteltel
kôszôntôk mindenkit, elôadôinkat és Kongresszusunk hallgatôit,
fôvédnôkeinket és védnôkeinket, akiknek nagyvonalù anyagi
hozzâjârulâsa lehetôvé tette, hogy a részvételi kôltségeket régi, elônyôs

âron tudtuk megâllapitani, azokat is, akik egészségiigyi problémâik
miatt ma itt nem tudtak megjelenni, azonban tâvolrôl figyelik és
tâmogatjâk rendezvényeinket, de kiilônôsképpen a magyar anyâkat,
akiknek honleânyi fokozott kôtelességét figyeli az egész vilâg és
akiktôl fUgg hazânk jôvôje.

Az egész vilâg forrong, itt Amerikâban is szâmtalan aggasztô
jelenséggel talâlkozunk. Rôma akkor hanyatlott le, amikor a legmagasabb fokon tiindôklôtt, amikor a jôlét eiôsegitette az erkôlcsi zullést
minden vonalon.

Magyarsâgunk ma a mély ponton van hazânkban, fel kell râzni
ôket kâbultsâgukbôl és az illetékeseknek mindent elkôvetni, hogy a
hosszù kommunista rabsâg utân ùjra talpra âlljon.

Eszembe jut, hogy amikor elhagytuk hazânkat - arénylag még
fiatal voltam - akkor barâtilag figyelmeztettek arra, hogy „azutân

nehogy arra gondoljatok, hogy gyermekeitek legyenek", mert akkor
siillyedtûnk le a nincstelenség mélypontjâra. Azt vâlaszoltam, hogy ne
aggôdjatok, mire gyermekeink majd megsziiletnek és megnônek,
akkorra mâr gondoskodni tudunk eltartâsukrôl. Azt hiszem, a legtôbb
szùlô elmondhatja, hogy gyermekeik megâlltâk a helyiiket, sot az
unokâk is azôta.

Ez alkalommal ùjbôl ki kell jelentenem, hogy elôadôink elôadâsait
mi nem cenzurâzziik elôre, igy azokért maguk az elôadôk a felelôsek.
Kongresszusunkon mindenkit szivesen lâtunk fajra, vallâsra valô

tekintet nélktil, ha velûnk egyiitt éreznek. Szeressiik felebarâtainkat és
igyekezztink a béke apostolai lenni, ugyanakkor azonban jogainkrôl és
ôrôkségiinkrôl nem mondunk le.

Kivânom, hogy Kongresszusunk sikere méltô legyen az azt
megelôzôk szinvonalâra és mindenki talâlja meg a barâti egyûttlétben
ôrômét.

A harmincnyolcadik Magyar Kongresszust tisztelettel megnyitom.

A jelenlegi hazai helyzet
grôf Széchényi Agost
INTELEM NÈPÛNKHÔZ
Nem azért jôttem, hogy az FKGP programtételeit ismertessem,
avagy birâljam! Azok - amennyire ismerem ôket - jôk!
Sajât egyéni véleményemet jôttem vâzolni, amelyekért a part nem
felel! Csak én, egymagam! Csak habot kaptam a kâvéra!

Amikor Széchényi Istvân a jobbâgysâg felszabaditâsân munkalkodott, bejegyezte naplôjéba: „azért, hogy Hungâriâban fuggetlen és
szabad ember magyar is lehessen" !

A vârosok sosem voltak magyarok. A szabad kirâlyi vârosok
évszâzadokon ât kizârtâk a tulajdonszerzésbôl a szâmukraidegeneket, azaz minket!

Pesten magyar szinhàz létesitése sokâig azon bukott meg, hogy
nem volt, aki bemenjen! - Buda polgârsâga is német volt!
Ez az évszâzados - szâmukra ôsi - hagyomâny megmaradt

napjainkig! A honfoglalô vidéki népek kizârâsa és gyûlôlete! Sehol a
parasztot nem gyûlôlték ùgy, mint Pesten!

De kik voltak a honfoglalôk? Az ôsi hun-tôrôk fônemesség és

vezetôréteg egy sokadalom népekkel. Ezek szuletésiiknél fogva
mindannyian „eo ipso" ôsnemesek voltak, - joguk volt, hogy az

orszâgbôl részesedjenek. Ezek nagyrészét idegen kirâlyok gyûrték
maguk alâ szolgâknak!

Honfoglalôk és egyenrangùak; a magyarok, a kunok, a jâszok, a
hajdùk, a besenyôk, a palôcok, a matyôk, a székelyek. Kizârtâk még a
vârosokbôl a kalizokat, a zsidôkat és a cigânyokat is. Ki voltak tehât
zârva a vârosokbôl a vidék népei! A idegen kirâlyok alatt is - mi
voltunk az „alja nép", a németesitendôk.

A vidék népei - hagyomânyuk szerint - kôzségi, jârâsi és megyei
autonômiâkon belUl szervezkedtek. De politikai sùlyuk, fejlettségiik,
sosem érte el a vârosi népek kôzponti hatalmât.

Az 1930-as években is elsôdlegesen a német szârma/.ékok uraltâk
a képviselôhézat és a kormânyt! Az egyetlen felsôhaz tudott kôzponti
hatalmaskodâsuknak idôlegesen hatârt szabni.

Ha a jô atyâm, Széchényi Gyôrgy 1935 és 1938 kôzôtt, mint
képviselô, az alsôhâzban megszôlalt, olyan uvôltôzés témadt. hogy azt
mâr csak a viharcsengô bômbôlhette tùl!

(Remélem, hogj' itten még nincsen ilyen feiszerelve!?)

Atyâm a nemzeti szocializmus és kommunizmus ellcn kiizddtt egj'

szociélis,

patriarchâlis,

keresztény

jobblétért

és

az

orszâg

fiiggetlenségéért. Ezt nem tûrték! Erdemes elolvasni a parlamenti
naplôkban mi viharzott ott akkor, amikor atyâm ott Ausztria német
megszâllâsa ellen tiltakozott és amikor az 1938-as zsidôtôrvényt
megtagadta. Az akkori képviselôhâz sem igen volt kùlônb a mainâl! A
nagynémet érdekeket szolgâlta, - nem a magyar népet!
Ajelen parlament pedig az intemacionâlis âllamkapitalizmus, majd
a magânkapitalizmus ragyâs pôffedéke, - egy kôzpontositott Babilon,
az egyetemes magyarsâg ellen!

Vissza kell adni a parasztsâgnak a fôldtulajdonât. Nélkultik

nincsen Magyarorszâg. Visszajâr a kôzépbirtok és a nemzeti alapon
âllô nagyobb birtok is, hogy legyen vidéki „kimûvelt emberfô", aki
nemzetkôzi és nemzeti alapokon a vidéki lakossâg érdekeit védeni

képes, megfelelô szellemi és anyagi sùllyal. Ezt szolgâltâk a
hitbizomânyok is!

Ide kell még a felsôhâz is - vészféknek! A kultûrnépeknél
mindenùtt megtalâlhatô az. lin. szenâtus. A tapasztalt idôsek semleges
tanâcsa! Hogy megvadult, esztelenôriiletaz orszâgot el ne pusztithassa,
- mint ahogyan teszi!

Kétezer osztrâk schillingért vâsâroljâk osztrâkok a magyar fdld
Ha.-jât, ami nâluk 100.000 osztrâk schillingbe keriil. Hamarosan

elârverezik a gatyânkat is. Amit Amerikâban és Ausztrâliâban - nagy a
teriileteken, gyér lakossâg mellett - meg lehet tenni, az nâlunk
fôbenjârô bûn. Gépekkel loptâk el a paraszt életét és megélhetését!
Helyettuk mérgekkel ômlesztik tele a talajokat, kutakat,
nôvényeket, âllatokat és az élelmet. Minden kiszôrt méreg utolsô
fogyasztôja: az ember. Azaz mi, sajât ônmagunk, a munkâssâggal és a
polgârsâggal egyiitt!

De a polgârsâgra és munkâssâgra is vâr az âldâs. A szâmitôgépek,
az elektronika és a robotok szôijâk majd ki ôket is az utcâra!

Kinyitottuk a hatérokat! A fejletien, elmaradt, kisded hazai
iparunkat nyakonlôttyintettûk nyugati készârùkkal. Megôltûk azt! Nem
lehet eg>' csecsszopôs ipart nemzetkôzi versenynek kitenni. Meg kell
vârni. mig felnô és versenyképes lesz. Amit sajât magunk elô tudunk
âllitani. azt védôvâmokkai védeni kell! Hogy fejlôdhessen! Nem szabad
egy milliô kat. hold facér legelô mellett az ausztrâl gyapjù piacâvé
vâlni. Ezek elemi iskolâs tételek!

Mi, gazdâk, valamikor - ôsi hagyomânyok és tapasztalatok szerint
- „a semmi"-bôl terineltunk. Abbôl a szalmâbôl, tôrekbôl, pelyvâbôl,
szénâbôl és szârbôl, amelyeket ma, mint értékteleneket, eldobnak!
A jôszâg: marha, juh, lô, sertés y4 éven ât a legelôn élt és csak
kiegészitô ellâtâst kapott!
A sertés moslékon és hulladékon, kerti zôldôn és lucemân, majd-

hogy ingyen fejlôdôtt! A baromfi is megkereste magâét az udvar
kôrzetében.

A szarvasmarhâk alaptakarmânya a „pâc" volt. Ôszi-szalmaszecske egy kis zôlddel, tôkkel, répâval, répaszelettel, vizzel, sôval
keverve és eijesztve. Tehenek, nôvendék, hizôk és igâsôkrôk éltek
rajta.

No, de akkoriban viaszos érésben vâgtuk a gabonâkat, amivel
mindenféle szalma takarmânyértékkel birt! Kombâjn a mâr tùlérett
szalmabôl csak pozdoijàt gyârthat. Vissza kell âllitani a kévekôtô és

marokrakô aratôgépeket - a szérû cséplést -, hogy az a termés szâritâs
nélkul a parasztok padlâsâra mehessen, ahol annak értéke nô és
fokozôdik. A kukorica meg a gôréba. Enélkul nincsen fuggetlen
fejlôdôképes paraszt!

Hazânk majdnem ôsszes tômegnyersanyagai a szalmâk. Ma
elégetjûk, elrohasztjuk vagy alâszântjuk ôket. Tôkkel utôttek vagyunk
mi? Meg vagyunk keveredve? Azt dobjuk el, ami van, és az kellene,
ami nincs? Valamikor, a 30-as évek végén 1 tojâs 2 fillér volt, 1kg.
fehér bab 40 fillér. Hagymât meg ingyen is dobâltak utâna.
Olcsôn termeltûnk, tômeget, minôséget és sokatt. Mindent
felhasznâltunk. Mezôgazdasâgi élit kultùrânk volt. Nem pazaroltunk!
Méregmentes egészséges, biolôgiailag tiszta ârùt adtunk!
Szalmâval csépeltunk, kemencénél melegedtiink, lovai, ôkôrrel

dolgoztunk. Csak az ôszi mély szântâsokat végezte gôzeke vagy
traktor. Valutât nem kértûnk. A kivitel 60%-ât mi adtuk.

Falun mindenki termelt. A cselédasszony jôszâgât, a tôrpe- és
kisbirtokos szintén, részes természetbérek felhasznâlâsâval jôszâgot a

môdosabb gazdâk, kôzép és nagyiizemek pedig a kûlfogjap.tést és

belfogyasztâst lâttak el - mérgek nélkiil - méregmentcsen. És volt -

dôgrovâsig volt - mindenkinek élelme. Nem volt chcs, cllâtatlan,
hajléktalan, de nem volt még koldus sem.
Hova sullyedtiink, a legalja embertclenségbc? Az ônzô
kizsâkmânyolés nâlunk mindig is ismeretlen Marx elôtti
kapitalizmusâba? Hiszen ezek még rosszabbak a kommunistâknâl is!
Elsikkasztottâk az egész orszégot! Kiforgattâk a honpolgârokat

mindeniikbôl, és râjuk szabaditottâk a kùlfôldi spekulatix' tôkét!
Ez diszkriminâciô és fasizmus! A nâcik ùgy nevczték czt, hogy

„Umvolkung" - lakossâgcsere - a szakkifejezésiikkel. A boni
lakossâgbôl brazil indiânokat gyàrtottak, nincstelen fôldônftitôkat. A
vilâgpiac rabszolgâivâ tettek minket! Kisemmizték a magyarokat a
sajât orszégukbôl.

Nem vagyok nacionalista. A lelkiség hatârozza mcg nâlam egy
ember értékét. Minden jôindulatù, jôszândékù. pozitiv emberrel szôt
tudok érteni. - De a fasizmus ellen védekezni - kôtelesség!
De ki kell zâmom azokat, akik ôsztôneik, ingereik es az ônzés

rabjai, akik csak ônmaguknak élnek. Nàlam az ember méltôsâga a lelki
tôrvények betartàsâval kezdôdik. Ezek a lelki tôrvények cmelik az
embert az âllati ôsztônôk fôlé. Mi emberek, Isten nélkul csak poklot

gyârthatunk ezen a vilâgon. És eztMagyarorszàgon teljcsséggel meg is
tették! Loptak, raboltak, fosztogattak, gyilkoltak, elhurcoltak, lecsuktak
és ôltekl

Jôvôt ebben az orszâgban csak a 10 parancsolat alapjân és a

tételesen elfogadott „embeijogok" alapjân tudok elképzelni. Minden
egyéb minâlunk nemzetârulâs és népârulâs!
Mindenki

szâmâra

olyan

rendet

és

tôrvényességet

kell

felépitenunk, ahol szerényen, igénytelenul, de bâtorsâgban és
biztonsâgbanérdemes lesz élni!
Befejezésiil:

l.)Az adôssâgokat nem mi vettiik fel! Nem illetik a népet!
Népszavazâsnak kell eldôntenie, hogy mit fogad el a nép és mit
2.)Koztârsasâg ebben a térségben sosem volt! Minâlunk ez
kommunista kényszerâllamforma. Koztârsasâg nâlunk mindig

is csak idegeneic uralmât jelentheti. A nemzet kizârâsât a

jogokbôl és orszâglâsbôl. Vâlasztâsos fejedelemséget ajânlok -

5 éves vâlasztâsi érvénnyel, az Àrpâdok ôsi, és az erdélyi
fejedelemség folytatâsaképpen - nemzeti alapon. Hogy legyen
ennek az orszâgnak olyan tulajdonos rétege is, akik az
elherdâlâst, a kiârusitâst és az erkôlcsi megrontâst
megakadâlyozhatjâk.

3.) Az ùj felsôhâzba lennének valôk a vârmegyék és vârosok
kikûldôttjei - 1 fô 100.000 lakos utân, a szakszervezetek
képviselôivek és szakemberekkel. Ez lenne a „szenâtus", a

politikamentes szer\' ebben az orszâgban az ôsi alsôtàblai
kùldôttségek mintâjâra.

4.) A hatalmat szét kell vâlasztani tôn'ényhozôi, végrehajtô és
birôi hatalomra. Vârmegyék ôsszevonâsâval helyi bânsâgok
alkothatôk - bâni tâblâkkal -, ôsi hazai és osztrâk fôderativ
minta szerint.

5.) A vidékre csendôrség valô vidéki fiùkkal, a vârosba rendôrség
vârosi fiatalokkal -, ami még ma is az osztrâk rendnek az
alapja.
6.) Vissza a fôldhOz\

Mindenki, aki teheti - legalâbbis addig, amig értelmes és
életképes hazai mezôgazdasâgi ipart fel tudunk fejleszteni, és
régi, tôrzsôkôs, jôl bevâlt és elûzôtt iparosaink ùjbôl meg nem
indulhatnak! Nekûnk belfoldi tôkés kell, akinek itt van a hazâja
és itt bent kôlti el a keresetét is - nempedig nemzetkôzi maffia,
aki még a verejtéktinket is megdézsmâlja és kiviszi!
7.) KûlfÔldi tôkék brazil rabszolgâi nem kh ânunk lenni!
Ehhez kivânok értelmet, szorgalmat, gerincet, tûrelmet ôsszetartâst, emberséget, lelki békét, emelkedettséget. kellô szakértelmet és
Istenâldâsos sikert_mindannyiunknak!

Abelovszky Eliz fWorthington, OH):
MI A HELYZET A MAI MAGYARORSZÀGON?
Milyen legyen a sokezer éves magyar nép és a hûséges emigràciô
kozôs szerepe az ezredfordulô Magyarorszàgàban?
A rohamosan kôzeledô ùj évezred minden nép, mozgalom. vallâs
vagy fïlozôfia, sot még a technika szamara is tartogat meglepetést,
titkot, félelmet, reményt, amit az egyes ember hite, gazdasâgi vagy
tudomânyos felfogâsa szerint kivédeni vagy elfogadni igyekszik.

Népùnk mùltbaveszô évezredei nyilvân ugyanùg>' tele voltak
félelmekkel, tragédiâkkal, mint a jelen kor, azzal a kùlônbséggel, hogy
mi, a fejlett tâvkôziés jôvoltâbôl ôràk vagy napok alatt mindent
megtudhatunk a viharck, vulkân kitôrések vagy hâborûk borzalmaiMùltunkkal kapcsolatban azonban kôveket. agyagtéblâkat, képes
és rovésirâsokat kell faggatnunk a valôdi mùlt megismerése érdekében.

Abelovszky Eliz (Worthington, OH) „Mi ma a helyzetMagyarorszàgon? " cimû
elôadàsa kôzben (Somogyi F. Lél)

A képzett és igazsâgra tôrekvô régészek, szerte a vilâgon, egyre
rangosabb helyet adnak nekiink, mag>'aroknak, az emberiség
mùltjâban. Lassan a hazai magyarsâg is megtudja azt, hogy az
anyagilag és teriiletileg is oly sokszor megrabolt és megtizedelt népet
miért fosztottâk meg igazi tôrténelmétôl és ezâltal nemzeti ôntudatâtôl
is?

Azért, mert hitûnk és nemzeti ôntudatunk volt legyôzhetetlenségiink titka is!

Az iszonyùan lecsôkkent sziiletési arényszâm és a foldkerekség
féktelen tùlnépesedése miatt, ma nemcsak abszolùt szâmokban, hanem
szâzalék arânyban is kis néppé lettiink, ami az elsorvasztott nemzet-

tudattal pârosulva a kipusztulâs mezsgyéjére szorithat!
Az idén nyâron bat hetet tôltôttem Magyarorszâgon, s môdomban
âllt nagy teriileteket bejâmi. Amellett, hogy sok helyen ért kellemes
csalôdas, el kell mondanom: a félévszazados, megtervezett pusztitâs, a
falvak elmaradottsâga, a 4 milliô koldus, az éppen menesztett kormâny

„felégetett mezô" politikâja... nem tort le annyira, minta kiégett, hitét,
reményét vesztett fiatalok kôzônye.

Nem kritika ez feléjûk, hanem mélységes szânalom, mert a nemrég
letûnt, sôtét, ordôgi korszak ôlte ki belôiiik azt, amiért az embemekélni
érdemes: az „Isten, Haza, Csalâd" fogalmât és értékét!

Azonban az elrontott, tônkretett életek nem jelentenek elveszett
generâciôt is! Egyre nôvekedik azoknak szâma is, akik otthon...

Magyarorszâgon... kivânnak élni, jogot éreznek foldhôz. anyanyelvhez, emberibb magyar jôvôhôz! S ezért dolgozni is hajlandôk!
Ezeket az embereket meg lehet talâlni minden târsadalmi rétegben

és korosztâlyban és igényiik van arra, hogy az emigrâciô keresse veliik
a kapcsolatot.

Ismét lehet olyan kônyveket, tanulmânyokat, ùjsâgokat vâsârolni
otthon, amelyek nemzeti nagy mùltunk ismertetése âltal keltik fel és

tâplâljâk az efféléktôl szinte teljesen elzârt ifjùsâg tudâsszomjât.
Sokan a mai fiatalok kôziil tudni akaijâk: kik vagyunk, honnan
jôttiink? Ilyen kérdést is hallottam; kinek van joga megtiltani nekunk,
magyaroknak, sajât hazànkban azt, hogy megismeqiik sajât tôrténelmiinket, szeressiik népiinket, hazânkat, anyanyelviinket, meijiik
kimondani ezeket - az emberi jogok hôskorâban?
Otthon tartôzkodâsom idején tôrtént meg az ùj kormâny beiktatâsa és bemutatkozô beszédeikben az ùj Kormâny tagjai olyan kife-

jezéseket hasznâltak. amibôl az a véleményem szùletctt, hogy most
valôban bekôvelkezik a rendszen'àltàs!

Tudnunk kell azonban. hog>' a kormânyok csak a târsadalmi

keretet adjâk meg, a nép tudâsa, értékes munkâja, âldozatos hazaszeretete tôlti meg azt tartalommal. Minél crtékesebb, mûveltebb,
gazdagabb a nemzet, annal értékesebb a tartalom is. Tchât igy kelI,
illetve kellene neveini iskolâinkban. Es erre a nevelési môdszerre kell

megtamtani az ùj pedagôgus generâciôt is!
A politikai vâltozâs és a fejlettebb technika alkalma/.âsa magas
szâzalékù munkanélkûliséget teremtett mindenùtt, aminek hazânkban
ôrvendetes mellékhatâsa is lett: a munkât keresô diploinâsok kôzul
sokan a katonai pâlyât vâlasztottâk.
Az ônkéntes (tehât nem a tényleges katonai szolgâlatra behivott)
sorkatonâk mind érettségizettek, és az augusztus 20-ân felavatott rendôr
és katonatisztek - szinte kivétel nélkûl - egyetemi diplomâval is
rendelkeznek. Kônnyen lehet, hogy az ezredfordulô idején a magyar
honvédség Eurôpa legmûveltebb hadserege lesz. Ez szegénységiink
mellett is ôriâsi minôségi vâltozâs.

Meggyôzôdésem szerint a honvédelem a hazaszerctet gyakorlati
része, és ez, a most bekôvetkezett minôségi vâltozâs biztonsâgunkat és
nemzetkôzi tekintélyiinket is nôveli, ami nemzeti jôvônk szempont-

jâbôl igéretes és nagyon kivânatos perspektiva!

Nézzuk meg, hogyan segîthet az emigràciô a
XXI. szâzad magyarsàgànak?
Az ismeretkôzlés az élet minden teriiletén a tanulâs, tanitâs igen

értékes formâja, ami rôvid idô alatt is nagy vâltozâst eredményezhet.
Az emigrâciôba kényszeritett mûvelt magyarsâg olyan ismeretek
birtokâban van, aminek egy részét otthon szerezte és a lehetôség vagy a
megélhetési kényszer tovâbb tanulâsra kényszeritette. Ezt a kétirânyù
ismeretet kell a hazai iflùsâggal kôzôlni, mert nekik nemcsak az idegen
tudâs ùj, hanem a mi régi mûveltségunk is. Tehât âtadni, ismertetni:
a.) a félévszâzadon ât megôrzôtt nemzeti hûségiinket és Magyarorszâg szeretetét,

b.) az egyén és a târsadalom morâlis erejének nôvelését,
c.) a tanulâs, a jôl végzett munka, és a tisztességes meggazdagodâsrôl adott példâkat.

d.) fontossâ tenni az elszigeteltség megszûntetését, serkenteni a
kapcsolatkeresést, tudomânyos és kereskedelmi teriileteken, fôleg az ôt
vilâgrészben szétszôrt magyarsâg felé,
e.) a vilâghirû magyar tulajdonsâgok: a szorgalom, a mûveltség, a
néha mâr zsenialitàs szintjét érintô leleményesség ùjraélesztése,
f.) a pénznél, aranynâl is értékesebbé tenni a becsûletet, a tisztességet, a megbizhatôsâgot, az Isten, a Haza, és a nép szeretetét.
A magas rendu emberi és morâlis értékek hiânya lassan mâr

lakhatatlannâ teszi az egész fbldkerekséget. Miért ne kezdhetnénk mi,
magyarok megkisérelni ennek a diabolikus semmibezuhanâsnak a
megâllitâsât, legelôszôr hazânk teriiletén? Tôbb, mint tizezer éves

gyakorlatunk van ebben, mert az emberiséggel egyutt, nem elôszôr
keriilt a magyarsâg is ilyen helyzetbe.
Igen sokan vagyunk, akik igazi tôrténelmûnk tanitâsât a nemzetfenntartô erôk elôkelô soraiba helyezik. Olyan tôrténelmûnk van,
aminek ismerete a nemzeti hûség szilârd alapjait rakja le a tanulô
iQùsâg lelkében.

Ellenségeink is tudjâk ezt, ezért hamisitottâk megtôrténelmûnket a
mùlt szâzadban. Az elmùlt 50 év alatt minimâltâk a megtanitandô
anyagot. Utâna az érettségi tételek kôziil tôrôlték a tôrténelmet, majd
vâlaszthatô - fakultativ - tantârggyâ tették. Ez volt az oktatâsiigyi
szalâmi politika! A Horn-kormàny oktatâsi poliikâja, még a Kàdàr-éra
hibâin is tùltett.

Pedig ma mâr alig kellene tôbbet tenni, mint az idegen régészek
munkâit magyarra forditani és elérhetôvé tenni mindenki szâmâra.

Lehet azonban, hogy ehhez tudomânyos rendszervâltozâsra is sziikség
lesz!

Az ôskutatâs, az archeolôgia, nagyon széles skâlâjù tudomâny,
amely nem szûkôlkôdik tudomânyos eredményekben, és vitâkban sem.
De talân egyetlen nép sincs aimyira megosztva ebben, mint mi,
magyarok.

A Bach-korszak ôta szinte észrevétleniil megfosztottak igazi

tôrténelmiinktôl, rânk erôszakoltâk a teljesen tudomânytalan finnugor
szârmazâsi elméletet, amit ma jôformân csak a Magyar Tudomânyos
Akadémia hirdet.

Tavalyi elôadâsomban enyhekritikât mondtam errôl és idéztem Sir

John Bowring angol ftlolôgus véleményét ôsi nyelvunkrôl, szôszerint
ezt: „A magyar nyelv a legidôsebb és a legdicsôségesebb emlékmûve a
nemzeti ônâllôsâgnak és a szellemi fuggetlenségnek".

Az elôadâs végén egy finnugorolôgus odajôlt hozzâm és ezt
mondta: „Miért van az, hogy manapség mér az unâsig ismétlik a

magyarok ennek a kôzépszerû nyelvésznek a véleményét'"? Mindenekelôtt nem hiszem, hog>' „unésig" igy lenne, mert én magam tôbb
iskolânak adtam ebbôl, a rôlunk szôlô és egy kôny\' elôszavaként
megirt egyoldalas , kétnyelvû iràsbôl, amelyet mindenùtt lelkesen sot
hâlâsan fogadtak.
Azt sem hiszem, hogy Sir John Bowring „kôzépszcrû" lenne,
hiszen nyelvészeti tudomânyéért kapott bârôi rangot az angol kirâlytôl!
Azonban itt azt is el kell mondani, hogy csupân azért idéztem ôt,
mert idegen, tehât részrehajlâs nélkiil, tudomânyos ismerctei alapjén
dicsérte meg nyelvunket. Vagyis, nemzeti szerénységbôl idéztem ôt, az
angol nyelvészt, valôjâban Magyar Adorjànt kivéntam idézni, aki a
mùlt szâzadban mâr ezt mondta nyelviinkrôl: „A magyar nyelv a

teremtés hangokban valô kifejezése".
Az eltelt szaz esztendô alatt feltart romok kôzûl egyre tôbb,

teljesen ép agyagtâbla kerult elô, amelyeket a magyar nyelv segitségével a legkôimyebb elolvasni. Nyelvunk dicsôsége sok nyelvészt,
tôrténészt, régészt és antropolôgust toit el csodâlattal, és ez a csodélat a
szakmai tudâssal egyenes arânyban nôvekszik. Mintha valamennyi
Magyar Adoijân fentebb idézett tudomânyos véleményét kivânnâ
igazolni.

Bâr még sokan nevetnek ezen a tételen is, de egyre tôbben hiszik,
hogy a keltâk és a gallok magyar fajû népek voltak,
A modem tudomânyos feltevés a népvândorlâst gazdasâgi vagy

ôsszeférhetetlenségi okokra vezeti vissza, amit mi, kûlfôldre sodort
magyarok, valahànyan bizonyithatunk. - Ilyen ok volt a mai Franciaorszâg teriiletén élô galltôrzseknek a Pireneusi-félsziget legnyugatibb
teriiletére vândorlâsa, ahol ôk lettek a partigâlok. Râismeriink-e a

portugâl szôban nyelvunk tôredékeire?
A keltâk és gallok rokonsâgârôl is mindig tôbbbizonyiték keriil elô
keletrôl és nyugatrôl is, s a câfolatok dacâra ennek a felfogâsnak is
nôvekvô szâmù hive van. A legjobb t a l â n J . Toynbee\ A Study

of History cimû lerôviditett mûve, (VIII. The golden mean, 143. oldal)

miszerint akeltâk egy része Kis-Âzsiâba, Anatôliâba vândorolt (B.C. 32 szâzad), ahol Galata néven alkottak orszâgot. Ez a tôrténet nyomot
hagyott a Bibliâban is (Galata=Gallok fôldje). Tehât a keltâk alapitottâk
Galatât!

Ezt tôbbek kôzôtt azért irom ide, mert itt - Ohio âllamban -, van

egy magyarok âltal épitett templom, ahol a nyelvét vesztett gyiilekezet
- magjar szempontbôl nagyon mûveletlen papja -, azon a cimen ûzte
ki a magyar zâszlôt a templombôl, hogy a magyaroknak keresztény
szempontbôl semmiféle mùltja nincs!

Ezek a Galatâban élô kelta-gall magyarok nem lehettek akârkik,

mert Pâl apostol bat (6) fejezet hosszù levelet is lit nekik, az Ûjtestamentum tanùsâga szerint.

A Galatâkhoz irt apostoli levél 6. fejezetének 12. verse ezt mondja:
„Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok arra kényszeritenek

titeket, hogy
kôriilmetélkedjetek, csak azért, hogy a Krisztus
keresztjéért ne uldôzzék ôket". (legùjabb forditâs)
Ez a par sor azt is bizonyitja, hogy ezek a Galata-beli elsô
keresztények nem a zsidô vallâsbôl lettek Krisztus kôvetôi! Tehât az

elsô keresztények kôzôtt ugyanùgy ott voltak (ott voltunk!), mint egyéb

ôseink, akiket a kôvetkezô neveken tart nyilvân a mûveltek vilâga;
szkita, pàrtus, hun, sumer, sabir, kopt stb.
(J6 lenne, ha valaki megmondané ezt az Ohio-i magyar templom
magyargyulôlô papjanak!)

A Kârpât-medencében is mi vagyunk a legôsibb nép. Lelkes tudôs

régésziink, Tomory Zsuzsa, nemrégen rôpitette vilâggâ a Washington
State University antropolôgus professzorânak, Grover S. Krantz-nak
kutatâsi eredményeit.

Prof. Krantz szerint a magyarok nem a IX. szâzadban, 896-ban
kôltôztek a Kârpât-medencébe, hanem mâr a kôkorszakot megelôzô

idôben is ott laktak és oiman szâmaszott és teijedt kelet felé is valamennyi, ùn. „urali" nyelvet beszélô embercsoport.
Valôszinûleg a jégkorszak utân - a jégtakarô lassù visszahùzôdâsa
utân -, ôk népesitették beNyugat-Eurôpât is.
Ezt sem ok nélkiil emlitem meg. A francia „nagyhatalom" hâta
môgé bùjva kérdezi a „mûvelt" roman filozôfus, {Emil Cioran): „Mit

keresnek a magyarok Eurôpâban"? Ostoba vâdjai mellett csak primitiv
nacionalizmusa nevetségesebb. Alig 100 éves orszâga „dicsôséges
mùltjât és kultùrâjât" âllitja szembe a hivatalosan is 1100 éves
hazânkkal!

Tôbb ezer éves otthonunk van veszélyben, ha nem harcolimk a
tudomânyos és tôrténelmi adatokkal alâtâmasztott igazunkért. Sokszor

mondtam mâr, de nem eleget: ellenségeink is tudjâk, hogy mi az
igazsàg, ezért hamisitanak, védoinak, ûldôznek évezredek ôta! Egyetlen
fegyveriik az ezerarcû aljassàg!

Tudôs geolôgus és amatôr régész barétunk szerint tôbbek kôzôtt
azért is élhettiink évezredek ôta a Kârpét-medencében, mert a fold-

kéreg (crust) itt a legvékonyabb. Az âtlag foldkéreg vastagsag vilégszerte 30 km. Hazénk teruletén az étlag 10 km. Tehât a fôld belsejének
melege ezen a viszonylag vékony rétegen âllandôan âtsugârzott. Ez a
geolôgiai tény adta meg a lehetôséget arra, hogy a jégkorszak(ok) alatt
is ôsi hazénk teriilete emberi tùlélésre alkalmas tenilet lehetett.

A foldkéreg vékonysâga miatt van olyan meglepôen sok hôforrés
is Magyarorszégon.
Végiil az utolsô nagy feladat:

A nagy gondolkodô, Goethe mondta: „Csak azt nevezem embemek, aki célul lehetetlent tûz ki". Nos, ilyen „goethei", lehetetlermek lâtszô feladat âll az egyetemes magyarsâg elôtt. amiben ôriâsi

szerepe lehet a mûvelt magyar emigrâciônak: magyarré, magyar baratté
tenni a Magyar Tudoményos Akadémiét! Révenni arra tudôs
térsadalmét, hogy a magyar érdekeknek megfelelôen ismertesse az
egyébként is benniinket témogatô ôstôrténetet!

Làszlô Gyula mondta nekem vagy mésfél évtizeddel ezelôtt; „A
mai Magyar Tudoményos Akadémia magyarellenes tudoményos
politikét folytat". Az Akadémia ezt a jellemvonését - kôzvetve -, ezen
a nyéron is bebizonyitotta. Egy fiatal magyar egyiptolôgus, Vôrôs
Gyôzô, Théba vérosa kôriil kutatva, tôbbek kôzôtt taiélt egy olyan

sirkamrét, amelynek egyik faléra festett kép, a „Pantokrator" azonos a
Magyar Szentkorona tetején, az elferdiilt kereszt alatt léthatô Teremtô
Isten, a Pantokrator zoménc képével, és kôzel azonos a Korona elején,
a pérta kôzepén —ûlô Fiû Isten képével.
Mindenki ôrômmel hallgatta a hirt, mindaddig, amig az Akadémia

„beintésére" elindult egy - a Râkosi-rendszer môdszereire emlékeztetô
- hadjérat. Volt, aki lekicsinyelte, jelentéktelennek, nevetségesnek
tartotta a fiatal kutatô felfedezését, mésok bitorlônak nevezték, mert

„csak" egyiptolôgus és régész diploma nélkiil, „nincs joga" ilyen nagy
jelentôségû felfedezéshez.

Valôszinûleg az igazi ok az voit, hogy ez a felfedezés is azok kôzé
a veszedelmes ismeretek kôzé tartozik, amelyek veszélyeztetik a rénk

erôszakolt hamis tôrténelem fennmaradâsânak esélyét. Tobben irtak

tanulmânyt errôl, én magam is. Remélem, nem sikerteleniil.
Az âtlagos lôrténelmi ismeret is elég ahhoz, hogy meglâssuk:
szinte minden târsadalmi rendszer a félelmet. mint szabâlyozô erôt

hasznâlja fel. Pl. sok ember csak azért nem hajt a megengedett sebesség
(speed limit) felett, mert attôl fél, hogy megbûnteti a rendôr. Az
egészséges târsadalmi rendszerekben a félelem csak a szabâiyok és a
tôrvények megszegése utân jelentkezik. A diktatùrâkban mindegy,
hogy mit csinâl az ember. ott a félelem életforma.

Jézus Krisztus „felforgatô" tevékenységei kôzé tartozik az igazsâg
hirdetése. Ô a szabadsâg felé vezetô ùtnak nevezi. „Megismeritek az
igazsâgot és az igazsâg szabadokkâ tesz titeket".

A mâsik, gyakran hasznâlt és szinte parancsként hangzott két szô;
„Ne féljetek" !

Nekunk, magyaroknak is erre a két alapérzésre van sziikségunk.
Tiszta szellemi légkôrben, „Krisztus-kôzelben" ùgy élni ât az

igazsâgkeresés missziôjât, hog>' fïzikai és szellemi szabadsâggâ vâljon!
Hittel és félelem nélkiil dolgozni azért, hogy szeretett hazânk és
népiink ôrôkre lerâzzaaz igazsâgtalansâg és hazug râgalmak emberhez
nem méltô bilincseit.

Beke Gyôrgy

AZ ÔNRENDELKEZÉSKÀLVÀRIÂJA
Ez az évtized, a szâzad és egyben az évezred utolsô évtizede,
mintha jôvâ akamâ tenni az egész huszadik szâzad tôrténelmi
mulasztâsait és bûneit. Mivel Enrôpâban a Pârizs kôrnyéki békék
vâgtâk a legsùlyosabb sebeket orszâgok, nemzetek életében, a
gyôgyulâs is csakùgy kezdôdhetett el, hogy a nemzetkôzi kôzvélemény
ismét felfedezte azt a rendezô elvet, amelynek nevében 1918 utân
meghùztâk a vesztes orszâgok hatârait, de a térképrajzolôk ceruzâja jô
néhâny helyen tragikusan megbicsaklott. Jôzan tôrténészek kezdték
felismemi, hogy szâzadunk tragédiâi igen sok esetben Versailleshez és
Trianonhozvezethetôk vissza. Németorszâg megalâzâsa nélkiil nem lett
volna târsadalmi hâttere Hitler fellépésének, és Hitler hâborùja nélkiil
nem teijeszthette volna ki birodalmât Sztâlin olyan kôzép-eurôpai
orszâgokra, amelyek soha nem tartoztak az orosz birodalom befolyâsi
ôvezetéhez, mint Magyarorszâg és Csehszlovâkia.

Vilâgosan lâtta ezt a veszélyt grôf Bethlen Ist\'àn \'olt miniszterelnôk, aki 1933 decemberében elôadâst tartott Londonban és kifejtette,

hogy az erdélyi kérdést csak az autonômia, a mag>'arok, românok és
szészok egyenjogû szôvetsége alapjàn lehetne igazsâgosan megoldani.
Ez biztosithatnâ a térség népeinek a jôvôjét. E kibékûlés nélkûl ugyanis
„...egy sôtét és viharteljes idô kôvetkezik, amelynek rendjén KôzépEurôpa kis népeire vagy a keleti szlâv ôriés emel majd kczet vagy a
germân Drang nach Osten vagy egymâssal megegyezve mindkettô".
Magât az ônrendeikezés elvét, mint a kelel-curôpai ùjjârendezôdés
alapjât, Wilson amerikai elnôk hirdette meg, a Kongress/.ushoz intézett
tizenetében, 1918. januâr 8-ân.
Hadd idézzem e nevezetes beszéd hârom pontjât;
„9. Az olasz hatârok nemzetiségek szerinti kiigazitàsa.
10. Az Osztxâk-Magyar Monarchia népeinek autonôm tovàbbfejlôdése.
12. Az oszmân birodalom visszaszoritâsa tôrôk teriiletre, auto

nômia a nem tôrôk nemzetiségeknek, a szorosok megnyitàsa a
nemzetkôzi forgalom elôtt".
Wilson nevezetes 14 pontja dôntô hatést gyakorolt a hâborùzô

felekre, és kétségtelenul elômozdltotta a kôzponti hatalmak ôsszeomlâsâsât. A kelet-eurôpai népek ni. biztositékât lâttâk ennek az elvnek
a valôrâvâltâsâban szabad
ônazonossâguk megôrzésének.

nemzeti

létiiknek,

fejlôdésûknek,

Megvalôsult-e a wilsoni elv a gyakorlatban? A békeszerzô nyugati
hatalmak nyilvân az ônrendeikezés sajétos véltozatât kivântâk
alkalmazni, amikor egyazon orszâgba egyesitették a cseheket és
szlovâkokat, szlovéneket, tehât a szlâv „testvémépeket".
Csakhogy ez a megoldâs - tùl azon, hogy jelentôs lélekszâmù
magyar és német lakossâgot tett kisemmizett kisebbségivé, s ezzel
alapvetôen vétett az ônrendeikezés elvének - egyâltalân nem bizonyult
életrevalônak. Az ùjorman létrehozott csehszlovâk âllamban hamarosan
kiélezôdtek - most mâr - a cseh és szlovâk ellentétek, mivel a csehek

az egész orszâgban egyedûli gyôztesként, igazi hôditôként viselkedtek,
a szlovékok pedig emiatt megint csak mâsodrendû âllampolgâroknak
érezték magukat. Nem csendesebb és megnyugtatôbb, hanem még
riasztôbb volt a délszlâv testvériség ùj âllamânak, Jugosziâviânak a

belsô élete. A két vilâghâborû kôzôtt egymâst érték a torzsaikodâsok a
szerbek és horvâtok kôzôtt. Eimek egyik drâmai mozzanata volt az a

merénylet Marseillesben, amelynek sorân a horvât nacionalistak

meggyilkoltâk Péter szerb kiràlyt és a francia kûliigyminisztert. Ezt a
merényletet aligha lehet elintézni azzal, hogy a gyilkosok usztasâk
voltak, horvàt szélsôjobboldaliak, ui. a kirâlyg>'ilkosség a jugoszlâviai
belsô nemzeti feszûltséget mutatta meg. Nemcsak a francia
kikôtôvârosban keveredtek tûzharcba egyméssal a horvâtok és szerbek,
hanem a belgrâdi parlamentben is.

Tudjuk, hogy az elsô vilâghâborù utân kôtôtt békeegyezményekben az etnikai hatârok nem valôsultak meg, illetve csak a
gyôztesek és védenceik érdekeit vették figyelembe. Maga Wilson elnôk

még a békeszerzôdések alâiràsa elôtt lâtta, hogy a nyugati hatalmak
hôdltô tôrekvései miatt az ônrendelkezés nemes eszményei eltorzulnak
és hâtât forditott a békekonferenciânak, séilôdôtten hazament. Az

Egyesûlt Àllamok nem irta alâ a trianoni szerzôdést, ez azonban ermek
ellenére életbe lépett és meghatârozta a magyar nemzet, az egész
Kârpât-medence sorsât a huszadik szâzadban.
Eltorzult az ônrendelkezés elve az orosz birodalomban is, noha az
1917-es forradalom utân Leninék erre az eivre hivatkozx'a hoztâk létre

az „ônâllô'" kôztârsasâgokat. Nemcsak olyan népek szâmâra, amelyek
teljességgel idegenek az oroszoktôl, mint a tiirkmének, kirgizek,
ôrmények, grùzok, de olyan rokon vagy még nem azonos népek
esetében is érvényesitették, mint a fehéroroszok és oroszok. Gyakorlatilag azonban a szovjet autonômiâk pusztân kulisszâk voltak, amelyek

môgôtt a legerôteljesebb oroszositâs folytatôdott. A nem orosz népek
elnyomâsât mutatja az a szenvedélyes kiizdelem, az ônfelâldozâsok
ama magas foka, amelyrôl a csecsének harca tett bizonyossâgot.

Kelet-Eurôpa szovjet gyarmati sorsa tragikusan megakasztotta azt

az ônrendelkezési folyamatot, amely a nyugati orszâgokban az utolsô
fél évszâzadban végbement, s amely tényleges autonômiât adott olyan
népeknek, népcsoportoknak, mint a spanyolorszâgi katalânok, az
olaszorszâgi déltiroliak és mâsok.

De a legkiméletlenebb szovjet elnyomâs sem tudta mçgakasztani
az elnyomott orszâgok népeiben az ônrendelkezés eszméjét. Etmek a
jegyében bontakozott ki 1956-ban a magyar forradalom, ez mozgatta a
lengyel szabadsâgmozgalmat, a német egységtôrekvéseket. Mikor
pedig a szovjet katonai és gazdasâgi hatalom végzetesen megrogyott,
az

1989-es esztendôben és ettôl kezdve Marxot parafrazâlva,

elmondhatjuk, hogy „kisértet jârta be" Kelet-Eurôpât, sot magât az
orosz birodalmat is, az „ônrendelkezés kisértete". Nem egy kispekulâlt
eszme, hanem a népek lelkében élô és életadô autonômia vâgya.

Meggondolkoztatô kôriilmény, hogy az ônâllôsulâsi tôrekvések

akkor jelentkeztek az alévetett népek és népcsoportok kôrcben, amikor
minden eddiginél hatalmasabb fegyverzet élit a nag>hatalmak birtokâban, és amikor a vilâg orszâgait eg>'méshoz kôzelebb hozô,
egységesitési folyamat a kisebbségi kérdés ûjfajta megoldâsât kinâlta.
A kisebbségek vagy onéllôségra vagyô kis népek a nagyhatalmakkal és
a vilâg folyâsâval akamak dacolni. Kétségtelen, hogy soha ilyen elszânt
nem volt az eurôpai kis népek és kisebbségek tôbbsége, hihetetlen, de
szazszoros tùlerôvel szemben is vâllalték a feg}'\eres harcot, ha erre
kényszeritették ôket. Bebizonyitottâk, hogy még az atombomba
fenyegetô âmyékâban is erôsebb a népi akarat, mint az elnyomô
hatalom vagy a nyugalmiikat féltô nagyhatalmak egész fegyvertâra.

De mâsik vonatkozésban - hogy ti. a kis népek és kisebbségek az
integréciô ellenségei lennének - a lâtszat csalôka. Ezek a nemzeti
kôzôsségek nem a hatârsorompôk megôrzése mellett vannak, csakhogy
nem egy mâsik nemzet fuggelékeként, kisebbségeként, vagyis
korlâtozott jogù âllampolgârokként akamak beilleszkedni a kialakulô
nagy egységekbe, hanem a maguk uraiként, anyanyelviik és kultùrâjuk,
nemzeti azonossâguk érvényesitése utân. Mert csak igy lâtjâk biztositottnak tényleges egyenlôségiiket a nag> népegyiittesben, ha
tôbbségi nemzet eleve az autonômia jogâba emeli kisebbségeit s nem a
legnagyobb kôzôsség, a kontinentâlis egység keretein belûl kell majd a
kisebbségeknek kivivniuk alapvetô kôzôsségi jogaikat.

Kelet-Eurôpâban az ônrendelkezés folyamata nem egyazon mederben érvényesûlt. Szinte orszâgonként, de mindenképpen régiônként
vâltoztak a feltételek, a môdszerek, a harc formâi. Elsônek a balti
âllamok, kôztiik is elsôsorban Litvânia vivta ki a maga âllami fiiggetlenségét. Nem ment kônnyen, az orszâgban âllomâsozô orosz

megszâllô erôk fegyverrel âlltak szembe a nép akaratâval. Ez a volt
„litvân idô". Bonyolitotta a dolgot, hogy a szovjet birodalom vâszna
elôszôr itt, a Balti-tenger partjân szakadozott meg. Oroszorszâgnak
elsôrendû katonai érdekei fuzôdtek ahhoz, hogy megtarthassa Litvâniât,

olyan érdekek, amelyeket a Nyugat is respektâlni lâtszott. A mâsodik
vilâghâborù utân ui. ônkényesen megszerzett Kelet-Poroszorszâgban az
egyetlen szârazfôldi ùt Litvâniân ât vezet. Emlékeztetnem kell arra,

hogy ezt az ôsi német teriiletet és fôvârosât, Kônigsberget, Sztâlin
uralma - a német lakossâg kitelepitése utân - egyik legfontosabb

katonai tâmaszpontjâvâ épitette ki. Tengeren ez a katonai bâzis csak jô
ezerméteres keriilôvel érhetô el, tehât hâborùs ôsszetûzés esetén ez a

szovjet „végvâr" védhetetlenné vâlna. Elképzelhetô volt, hogy a
„katonai egyensùly fenntartâsa" jegyében a nyugati hatalmak nem

tâmogatjâk a fegy-veres szabadsâgharcot, noha Amerikâban évtizedeken ât a szovjet gyarmatositâs egyik példâjaként emlegették a
balti âllamok 1940-es megszallàsât, illeU'e 1944-es ùjbôli bekebelezésct, és a rab nemzeteknek kijârô részvétellel beszéltek a litvânokrôk észtekrôl, lettekrôl.

Mégis ennek ellenére, a „litvân idô" beteljesedett. Az alig hârom

milliôs litvân nép kivivta teljes âllami felelôsségét. Oroszorszâg
kénytelen volt elfogadni ezt a tényt, és Kelet-Poroszorszâgba tartô vagy
onnan érkezô vasùti szerelvényei lepecsételve haladtak ât a litvânok
felségteruletén. A litvân gyôzelmet a nép maga vivta ki, egy ôriâsi
birodalom és a vilâg eléggé érezhetô kôzônyével szemben.

Ha a posztô meghasadt, mâr kônnyebben szakadt tovâbb, a litvân
hôsi halottak vérehullâsa segitette a két mâsik balti nép, a lettek és az
észtek fiiggetlenségét.

„Délszlâv idô", igy nevezhetnénk a Jugoszlâvia széthullâsâhoz
vezetô szlovén, horvât és bosnyâk - meg a macedôn - ônâllôsâgi
mozgalmakjellegét. Szlovéniâban viszonylag g>'orsan, egy-két hét alatt
és néhâny ôsszetûzés ârân sikeriilt kikiâltani az ônâllô kôztârsasâgot.
Tôrténelmiik sorân a szlovének csak rôvid idôkre vâltak ônâllôkkâ,

legtovâbb osztrâk uralom alatt éltek, de tudattikbôl sohasein mosôdott
ki az ônrendelkezés. a sajât âllam, a nemzeti lét eszménye. Kétmilliôs
nemzet a szlovén, amely a Tito-féle szôvetségi Jugoszlâviâban is

mindvégig kinyilvânitotta sajât egyéniségét, kulturâlis és nyelvi
ônâllôsâgât. Fuggetlen âllamkéntSzlovénia igengyorsan a legfejlettebb
és legdemokratikusabb belsô berendezkedésû jugoszlâv utôdâllammâ
lett, amely nemzetkôzi elismerést és tiszteletet vâltott ki magânak.

Mâs jellege volt a horvât nemzeti szabadsâgharcnak, amely hosszù
ideig eltartott és nagy âldozatokat kôvetelt. Egyebek kôzôtt, szerb
tuzérség lotte szét a két ôsi magyar telepulést is, Kôrogyot és
Szentlâszlôt a Szerémségben. A horvât ôsi âllamalkotô nemzet, amely a

magyar kirâlysâggal valô perszonâluniô idején, szâzadokon ât sem
veszitette el az egyéniségét, a lelki, szellemi szabadsâgât. Ezek a

vonâsai megkônnyitik, hogy gyorsan ûjjâépitse szétdùlt gazdasâgât,
lerombolt vârosait, âllami ônâllôsâgât.
Mâs képlet Bosznia, illetve a bosnyâk nemzet, amelyet némelyek
nem ismernek el nemzetnek, liiszen alapvetôen szerb nyelvet beszélô
népesség, amelyet mohamedân vallâsa fog ôssze. Lényegében soha
nem volt ônâllô âllamuk, csak az autonômia kiilônbôzô fokait ismerték,

tôrôk, osztrâk, nagyszerb âllami keretben. De éppen a bosnyâk példa

bizonyithatja, hogy egy nemzetet, népet csak ônmaga hatârozhat meg,

etnikai hovatartozâsât csak ô dôntheti el, nem mâsok, kivulrôl. A

tôrténelemben

elsôizben jelent meg

a

bosnyàk

àllam,

amely

ugyanakkor muzulmân. szerb és horvét autonôm teriiletek, belsô
kôztârsasâgok szôvetsége.
Ezt az ùj âllamot lényegében a nagyhatalmak, elsôsorban az

Egyesiilt Àllamok politikai akarata és katonai ereje hozta létre, és
garantâlja feimmaradâsét. A kis népek ônrendelkezési tôrekvéseihez
valô nagyhatalmi viszonyulâs szemléletes példâja a nyugati hatalmak,

elsôsorban az Egyesùlt Âllamok éllâspontjânak lâtvânyos megvàltozâsa a délszlâv idôben. Mîg a szlovén szabadsagharc inegindulâsakor még gyanakvâs, bizalmatlanség vagy egyenesen ellenkezés
jellemezte ezt az àllâspontot, addig a bosnyâk \ âlség megoldâsat mér
maga az USA kényszerittette ki, és a koszovôi hâborùba a Nyugat kész

katonai erejével beleszôlni, mégpedig az albân kisebbség
autonômiâjànak biztosîtàsa érdekében. Mi magyarâzta a kezdeti
ellenséges viszonyulâs ilyetén megvâltozâsât? Wilson utôdai szâmâra —
ùgy tûnik - legfontosabb a nyugalom és béke megôrzése volt, bârmi
ârân, tehât a kis népek, kisebbségek autonômiâjànak a felâldozâsa ârân
is. Lassan meg kellett érteniiik, hogy nem a kisebbségek, kisebb népek
„fékentartâsa" adhat békét és nyugalmat a régiônak, de a nyugati
orszâgoknak is, hanem az ônrendelkezés elvének ùjbôli elfogadâsa.
Wilson elveinek a kôvetése és e cél lehetôleg békés elérése.

Megfordult a vilàg

De még a „koszovôi idô" bekôszôntése elôtt szôlnom kell a
„szlovâk idôrôl", vagyis Csehszlovâkia felbomlâsârôl. Ez volt a legbékésebb kivâlâs, egyetlen puskalôvés nélkiil. Talân a csehek bôlcsességén is mùlott ez a békés szlovâk ônâllôsodâs. Azzal vigasztaltâk

magukat Prâgâban, hogy gazdasâgilag ôk jârnak jobban, és a cseh
humanistâk ôszintén csodâlkoztak a szlovâkokon, hogy a gazdagabb

fôderâciô helyett inkâbb a fuggetlenség tisztes szegénységét vâllaljâk.
Ôhatatlanul felmerult minden magyarban, hogy a nagy âtrendezés,

âllamalapitâsok,

autonômia

tôrekvések

kôzepette,

a

trianoni

ùjjârendezésbôl Trianon legnagyobb kârvallottja, a magyarsâg marad

ki. Sôt, az ùj âllamok létrejôtte nyomân a magyar nemzet most - az
anyaorszâgot is beleszâmitva - nyolc fîiggetlen âllamban van szétszakitva a Kârpât-medencében. Noha az elmùlt évtizedben minden
kisebbségi magyar kôzôsség bejelentette a maga autonômia igényét,
eddig lényegében a vajdasâgi magyarsâg ûgye keriilt nemzetkôzi
figyelembe. A magyar kormâny vetette fel - méltân- , hogy a koszovôi
autonômia megteremtésével egyiitt azzal pârhuzamosan, a délvidéki

magyarsâgnak is vissza kell adni legalâbb azokat az autonomista
jogokat, amelyeket a Milosevics uralom elvett tôle.

Kôthetnek-e az ônàllôsàgukat kivivolt népek, orszâgok békét
egymàssal és a jôvôvel a magyarsàg kisemmizése àràn?!
Trianoni âtkunk az is, hogy mig a szomszédsâgunkban a nemzetek
egy-két kisebbségi gonddal vivôdnak, a magyarsâgnak egyszerre hét
orszâgban kell szembenéznie a kisebbségi sors vâltozataival.

Legnehezebb helyzetben talân éppen a felvidéki magyarsàg talâlhatô, amelytôl 1945-ben a legelemibb emberi/polgâri jogokat is
megtagadtâk, és az ezt kinyilvânitô kassai kormânyprogramot, Benes

elnôk dekrétumât a mai napig nem vontâk vissza. Szerencsétlen
tôrténelmi kôriilmény, hogy a magyarellenes kormânyintézkedéseket
ôsszekapcsoltâk a volt szudétanémetek kiûzésével, amihez akkor Prâga
egyképpen élvezte a nyugati és a keleti gyôztesek tâmogatâsât. A nyilt
diktatùra bukâsa, vagyis a bârsonyos forradalom utân, a felvidéki
magyaroknak olyan elemi jogokért is harcolniuk kellett - amelyek
legalâbbis papiron - az erdélyi magyarsâgnak biztositva voltak. Ennek
ellenére, a felvidéki kôzôsség nyomban a diktatùrât kôvetôen az
ônkormânyzat, az ônrendelkezés igényével lépett fel, ebben lâtta a

kisebbségi kérdés megoldâsânak a feltételét. Az Egyiittélés Politikai
Mozgalom IV. Orszâgos Kongresszusa pl. igy fogalmazott: "A szlovâkiai magyar nemzeti kôzôsség alapvetô joga, hogy ônrendelkezését a
helyi és teriileti kormânyzat, valamint a személyi elvû autonômia
keretei kôzôtt érvényesitse".

Noha az 1998-as vâlasztâsokon a felvidéki Magyar Koaliciô Pârtja
kormânyzati helyzetbe kerult, és vâllalta a ezzel jârô kompromiszszumokat is, a benesi dekrétumot nem sikeriilt tôrvényen kiviil
helyezni, és az autonômia, a kôzigazgatâsi âtszervezés - magyar elképzelés szerint - talân még tâvolabb kerult a megvalôsitâstôl, mint
eddig volt.

Jelentkezett a politikai kiizdôtéren Kârpâtalja is, amelynek
tôbbségi népe, a ruszin éppen ùgy az ônrendelkezést tûzte zâszlajâra,
mint az ott élô mâsfél szâzezer magyar. Elôszôr 1918végén hangzik fel

itt a ruszin autonômia kôvetelése és ez végigkiséri 1939-ig a
csehszlovâk fôhatalom egész idejét. Kârpâtalja hazatérése utân, 1939ben a budapesti kormâny tôrvénytervezetet készitett autonôm vajdasâg
létrehozâsârôl, vagyis megadta azt a jogot a ruszin népnek, amitPrâga
megtagadott tôle. „Teleki Pàl javaslata szélestâvlatot nyithatottvolna a
ruszinok anyanyelvû kultùrâjânak, politikai jogainak érvényesûlése
elôtt". Igy jellemezte Dupka Gyorgy kârpâtaljai irô és politikus. A

mâsodik vilâghâborù megakadâlyozta az autonômia clkcpzelésének
gyakorlati érvényesitését.

Kârpâtalja az egyetlen olyan régiô Kelet-Eurôpâban, amely 1945
utân az „ônrendelkezés" jegyében cseréit gazdàt: Cschszlovâkiâtôl a

Szovjetuniôhoz keriilt. Ez volt a hivatkozés, aminck az ûrugj'ével
Sztâlin a maga birodalmâhoz csatolta. Az akkori mag>ar kormâny
lâtszatra el is bitte az érvet, és Gyôngyosi Jànos kulûgyininisztcr 1945

jùliuséban igy nyilatkozott; „Ôszinte megelégedcssel toit el bennùnket,
hogy az egyesûlés annak a demokratikus elvnek az alkalmazâsâval jôtt
létre, amely szerint minden nép a maga elhatàrozâsâbôl dônti el
hovatartozandôsâgât, és reméljùk, hogy hasonlô elvek ér\ ényesiilnek
més nemzetiségi problémâknâl is". Nyilvânvalô, hogy Gyôngyosi
Erdély hovatartozandôsâgânak akkor még nyitott kérdcsére utalt.
Moszkvânak akkor még esze agâban sem volt az ônrendclkezés elvét
alkalmazni a béketérgyalâsokon, sot, a szovjet diplomacia akadàlyozta
meg, hogy a nyugati hatalmak javaslatai a magyar-român hatâr âtrajzolâsâra, Magyarorszâg javâra, szavazàsra keriiljenek. Meggyôzô

bizonysâgot nyùjt errôl Fiilôp Mihàly és Vincze Gàbor dokumentumgyûjteménye, aReviziô vagy autonômia?, amely 1990-ben jelent meg a
Teleki Pàl Alapitvâny kiadâsâban.

Kârpâtaljân 1990 utân felûjultak az autonômista tôrekvések,
elsôsorban a ruszinok részérôl, akik egyenesen âmyékkormânyt alakitottak, egy ungvâri orvosprofesszor vezetésével. Beregszâsz kôrzetében a lakossâg tôbb mint 80%-a vett részt, 1991 decemberében, a
népszavazâson és az autonômia mellett szavaztak. Elhatâroztâk a

magyar helységnevek hivatalos bevezetését. A beregszâszi jârâsi tanâcs
1992. âprilis 28-ân elfogadta a magyar autonôm kôrzet létrehozâsârôl

intézkedô tôrvénytervezetet. Akkor lépett volna érvénybe. ha a kijevi
parlament megszavazza. Mondanunk sem kell, hogy nem szavazta meg
soha.

Erdélyben a românsâg 1918. december 1-én Gyuhifehérvâron
tartott nagygyûlése tett igéretet a magyar ônrendelkezés biztositâsâra:
„Teljes nemzeti szabadsâg az egyiittlakô népek szâmâra - igy a
nagygyûlés hatârozata - Mindegyik népnek joga van a maga neveléséhez és kormânyzâsâhoz sajât anyanyelvén, sajât kôzigazgatâssal,
sajât kebelébôl vâlasztott egyének âltal. A tôrvényhozô testûletekben és

az orszâg kormânyzâsâban valô részvételre minden nép népességének
szâmarânyâban nyer jogot".
Ezt az igéretet a bukaresti kormâny és parlament soha nem fogadta
el, az âllam alkotmânyâba nem épitette bele. Ennek ellenére -

kétségbeesésében és reménykedésében mi mâst tehetett volna? - az
erdélyi magyarsâg, mint a Kârpât-medence legnagyobb kisebbsége,
konokul ragaszkodott a Wilson-féle elvhez, az ônrendelkezéshez. Kôs
Kàroly 1921-ben, a Kiàltô Szô cimû rôpiratban messzehangzôan
hirdette; „.. .nemzeti autonômiàt akarunk, aminek birtokâban benniink

Nagy România megbizhatô polgârsâgot nyer majd". Tizenhat éwel
késôbb, az idôkôzben szerzett nagyon szomorù tapasztalatok ellenére
Tamàsi Âron a Vâsârhelyi Talâlkozôn mondott Hitvallàsban, 1937
oktôberében, a vâltozatlan magyar kivânsâgot ismételte meg:
„Igényeljûk a româniai magyarsâg ônkormânyzatât, amelyhez valô
jogunkat az erdélyi românsâgnak sajât elhatârozâsâbôl sziiletett
Gyulafehérvâri Hatârozatra épitjùk".

Az erdélyi magyarsâg nyomban a Ceausescu rendszer megdôntése

utân, az autonômia igényével lépett fel. Még el semtemették a sortiizek
âldozatait Kolozsvârott, amikor 1983. december 23-ân Gâll Ernô

filozôfus lakâsân tizenôt vezetô értelmiségi - a diktatùra ûldôzottjei megszôvegezi Hivô Szô cimû kiâltvânyât, amelyben tételesen szerepel
az ônrendeikezés kôvetelése.

Nemsokâra a Székelyfoldôn hangzik fel az autonômia igénye. A
székelyek az ôsi jogokra hivatkoznak, Agyagfalvâra, ahol 1506-ban a
szabad székelyek nemzeti gyûlése megszerkeszti és elfogadja az
„Agyagfalvi Konstitùciôt", a szabadsâgjogok foglalatât. Az ônrendelkezési kezdeményezések biztatô visszhangot vâmak, de se az

anyaorszâg, se a Nyugat nem kuld ilyen jelzéseket. Pedig Erdélyben a
magyarsâg ônvédelmi szervezete, a parlamentben kellô sùlyâval
jelenlevô

Româniai

Magyar

Demokrata

Szôvetség vezetôsége

egyezségre jutott a belsô autonômia programmâ tételében. A Kûldôttek
Orszâgos Tanâcsa és a Parlamenti Csoport 1992. oktôber 25-én elfogadta a nagyon nevezetes Kolozsvâri Nyilatkozatof. „..Szûlôfôldiinket otthonunknak valljuk. De a romàn nemzetbe beolvadni nem

akarunk... Kôtelességunk felmutatni azt a megoldâst, amely szâ-

munkra és az orszâg szâmâra is kiùt ebbôl a vâlsâgbôl... Allitjuk, hogy
ez az ùt a belsô ônrendeikezés ûtja".
Ki ballotta meg ezt a nagyhatalmak kiiliigyminisztériumaiban? Ki
vette komolyan a legnagyobb lélekszàmù eurôpai nemzeti kisebbség
hangjât, akaratât? Csak arra figyelnek, ha valahol dôrôgnek a fegyverek, mint mostansâg Koszovôban.

Kisebbségek, kis népek soha nem tudtâk és nem is tudjâk egyma-

gtikban eldônteni sorsukat. Egy mai Wilson elnôknek kell a vilâg
szinpadâra lépnie, olyan âllamférfinak, aki szuperhatalomvezetôjeként

teljességgel âtérzi és megérti a kis népek, kisebbségck életérzését,
tôrekvéseit és ùgy kivânja biztosîtani sajat orszàga és az egész vilâg
békéjét, hogy az egyben a kis népek, kisebbségek szabadsàga és békéje
legyen. Az olyannyira éhitott nyugalom a mai, immâr osztliatatlan
vilâgban - szintén oszthatatlan. Csak akkor élvezheti egyik orszag, a
vilâgé egyik fele, ha a mâsik is részesiil belôle.
Ez az ônrendelkezés elvének a mai tartalma és értelme.

elnok most bizonyosan nem adnà fel a ktizdelmet érte.

Professzor dr. Gutay Làszlô atomkutato (Somogyi F. Lél)

VVilson

Magyarsâgunk sorskérdései
Dr. Vàrdy Béla (Pittsburgh, PA):

RENDSZER VÂL TÀSNYOLC ÈVES KÉSÉSSEL
Magyar-Magyar viszony az 1990-es években
A kôzvélemény-kutatâsok âltal jelzett foltételezések ellenére az
1998 mâjusi vâlasztâsokbôl a „nemzeli koaliciôt" képviselô FideszMagyar Polgâri Part keriilt ki gyôztesen. Ennek kôvetkeztében, folyô
év jùliusâban a Fidesz-Fiiggetlen Kisgazdapârt Magyar Demokrata
Forum koaliciôja lépett uralomra - habâr az MDF csak a Fidesszel
tôrtént korâbbi megegyezések eredményeképpen. Az elsô posztkommunista uraikodô part ugyanis - kétes sikerû négy éves szereplése
kôvetkeztében - olyannyira elvesztette korâbbi népszerûségét, hogy az
I998-as vâlasztâsokon mâr parlamenti képviselethez sziikséges minimâlis ôt szâzalékât sem kapta meg a leadott szavazatoknak.

Professzor dr. Vàrdy Béla elôadàsàt tarifa (Somogyi F. Lél)

A tavaszi elôrejelzések alapjàn a Fidesz gvôzelme sokakat meglepett, beleértve a négy évig uralkodott MSZP-SZDSZ koaliciôt is. Sot,

talén még a politikai emigrâciôt is, annak ellenére, hogy ez az emigrâciô derékhada mindvégig a konzervativ nemzeti oldal gyôzelmét
vârta és tâmogatta. Persze az igy létrejôtt politikai rend az emigrâciô
szemszôgébôl nézve azért nem volt teljesen a vârt ôsszetételû. A

Keresztény Demokrata Néppârt ugyanis teljesen kiesett a hatalombôl, s
az ùj koaliciô pedig annak a korébban „karizinatikus kozmopolitâ"-nak
nevezett fiatal Orbàn Viktor vezetése alâ keriilt, aki a hitelét vesztett

MDF-kormâny tôbb volt vezetô politikusât is bevonta az ùj uralmi
rendbe. Ez a lépés - amely minden bizonnyal a Fidesz vezetôség
âllomâny hiânyossâgaibôl fakadt - ôhatatlanul kivâltotta a politikai
emigrâciô nemtetszését. Az altemativâk figyelembevételével azonban

az emigrâciô ezt a lépést is elfogadta. Ugyanakkor, bizonyos
nagykôveti kinevezéseket - legalâbbis a Magyar Szabadsâgharcos
Vilâgszôvetség elnôke,Magas Istvân szerint - „az amerikai magyarsâg
jelentôs tôbbsége vegyes felhâborodâssal fogadta".

Az MS2T-SZDSZ koaliciô bukâsa azonban valôban nagy megnyugvâst jelentett a politikai emigrâciônak, amelynek eredményeként
még az Orbân-kormâny kevésbé népszerû dôntéseit is elfogadta és
elfogadja. Teszi ezt fôleg annak fényében, hogy az ùj kormâny azonnal
nekiâllt az MSZP-SZDSZ felsô és kôzép-kâdereinek, illetve —

Siposhegyi Péter szôhasznâlata szerint - a „szocialista pârtelit tagjainak" a levâltâsâhoz, valamint a „polgâri târsadalom" és az azzal

kapcsolatos civilszervezetek kiépitéséhez. A Fidesz-vezette kormâny
ugyanis megalakulâsât kôvetôen mindjârt meghirdette „a 'polgâri

Magyarorszâg' felépitésének hosszù tâvù stratégiâjât". Kôzel egy
évtizedes politikai amatôrizmus és szocialista restaurâciôs kisérlet utân

tehât 1998-ban végre elértiik azt a mérfôldkôvet, ahol a nemzet esetieg
magâra talâl, és ahonnan ezalkalommal valôban megindulhat az igazi
demokrâcia és civiltârsadalom kiépitésének ùtjân. Ezt a mérfôldkôvet

azonban nyolc csalôdâsokkal teli év elôzte meg, és ez igen megrontotta
a hazai és a kùlfôldi magyarsâg kôzti viszonyt, illetve a nemzeti
idealizmusra épitett kôlcsônôs megbecsulést. Ennek az âldatlan

viszonynak a kifejlôdését azonban mâr egy korâbbi tanulmânyunkban
megtargyaltuk, (Vàrdy Béla és Huszâr Agnes, „A hazai és a nyugati magyarsâg
viszonyânak alakulâsa a rendszervâltâs utân, nyugati szemszôgbôl nézve", a Korunk-han
(Kolozsvâr), harmadik folyam, 7. évf., 11. sz., 1996 november, 84-105 o. illetve egy kis
vâltozattal; „Észrevételek a hazai és a nyugati magyarsâg viszonyânak alakulâsâra a
rendszervâltâst kôvetô években", I. rész, az /W-0«-ban, 30. évf., 1. (128) sz., 1997, a 3846, és a 11. rész, az Itt-Ottban, 30. évf. 2. (129) sz. 1997, a 36-44. oldalakon.)

amelynek kôvetkeztében ez alkalonunal csak a legszukségesebb
ôsszegezésre szoritkozom.
A csodàk és csalôdàsok éve: 1989-1990

A rendszervâltâs egyik jelentôs mérfoldkôve az 1989. augusztus
19-i, Sopron melletti „Pân-Eurôpa Piknic" volt, ahol elôszôr szakadt
meg a négy évtizeddel korâbban lehûzott vasfiiggôny. Ez a Habsburg
Otto és Pozsgay Imre allai kôzôsen patronâlt esemény szinte csodaszémba ment akkoiiban, liiszen ennek kôvetkeztében a Magyar-

orszâgon rekedt kelet-német turistâk szâzai keltek ât szabadon
életûkben elôszôr a hirtelen folnyitott osztrâk-magvar hatâron. ugyanakkor. amikor a nyugatiak szâzai mentek ât Magyarhonba, hogy ott
egyutt ôrvendjenek az odazarândokolt magyarck ezreivel a Sopron
melletti mezôkôn. (Feleségemmel, Àgival, mi szeméiyesen is részt vettûnk ezen a
pikniken, miutân életilnkben elôszôr vizum nélkûl keltiink àt a mâr tôbb, mint négy
évtizeden àt lezârt, de akkor hirtelenében megnyitott osztrâk-magyar hatâron.)

Szeptember 10-én a magyar kormâny hivatalosan is megnyitotta a
hatârt, s igy a hârom héttel korâbban megindult emberpatak hirtelen
emberfolyammâ dagadt. A kelet-németek tizezrei ôzônlôttek ât
Ausztriâba, majd onnan a teljes szabadsâgot és jôlétet jelentô NyugatNémetorszâgba, amely azt kôvetôen egyhamar magâba olvasztotta a
gazdasâgilag teljesen szétesett kommunista Kelet-Németorszâgot is.

Ezek utân a dolgok mâr rohamosan fejlôdtek a keleti blokk és az
egész kommunista rend teljes szétesése felé. Oktôber elején a Magyar

Szocialista Munkâspârt fôloszlatta ônmagât, és a pârt reformirânyù
tagjai megalapitottâk a Magyar Szocialista Pârtot. November 9-én
leomlott a berlini fal, s december 24-én a temesvâri, majd a bukaresti
forradalmat kôvetôen kivégezték a kôzutâlatnak ôrvendô Ceausescuhâzaspârt. A kôvetkezô év mârciusâban és âprilisâban megtôrténtek a
magyar vâlasztâsok, mâjus 23-ân beiktattâk az elsô posztkommunista
kormânyt a gyôztes Magyar Demokrata Forum és Antall Jôzsef 19321993) vezetése alatt. A fent jelzett augusztusi eseményt kôvetôen
néhâny hônapon belul minden kelet-eurôpai kommunista kormâny
megbukott, 1991 végére pedig az egész Szovjetuniô felbomlott.

A kommunista rend felbomlâsa és egy „nemzeti érzésû" kormâny
uralomra keriilése tômeg-eufôriâs hangulatot teremtett Magyarorszâgon. Azzal egyidôben ez az eufôria elkapta és teljesenùj helyzetelé
âllitotta a nyugati magyarsâgot is. Ebben az ùj helyzetben ugyanis,
amelyben szinte minden emigrâns csoport „a sajât politikâja igenlését
vélte fôlfedezni", mindegyik csoport remélte, hogy az ô mùltbeli

mûkôdése volt az a tényezô, amely dôntôen hozzâjénilt a kommunista
rend szétbomlasztàsâhoz, s amelynek kôvetkeztében jogosan vârhat
megfelelô elismerést az ùjonnan folkenilt nemzeti kormânvtôl. Akik az

1970-es évek eleje ôta kapcsolatban voltak a „màsként gondolkodô"

hazai szellemi emberekkel és tudôsokkal, akik tehât a „diaI6giâzgatôk"
csoportjéba tartoztak, ùgy lâttâk, hogy sajât munkâjuknak jelentôs
szerepe volt a rendszer fbllazitâséban. Akik viszont minden kôzeledést

megtagadtak és renduletlen propaganda hadjâratot vezettek a magyar

kommunista kormâny ellen - akik tehét minden „dialôgust elvctettek" vélték, hogy az ô mûkôdésûk volt jelentôsebb a rendszer
alâasâsâban és szétzûllesztésében.

Fuggetleniil attôl, hogy melyik csoportba tartoztak, ezek vala-

milyen elismerést vârtak az ùj rendtôl és az ùj korménytôl. Nem anyagi
elismerésrôl, és egypâr esettôl eltekintve, nem is éllésrôl vagy politikai
poziciôkrôl volt szô. Inkâbb csak erkôlcsi elismerést vârtak, és azt a
lehetôséget, hogy tehetségiik szerint részt vehessenek a nemzet és az

orszâg ûjjjâépitésében. Ugyancsak elvârtâk magyarsâguk elismerését

âllampolgérsâguk azonnali visszaadâsa formâjâban, egy olyan tôrvény
vagy elnôki deklarâciô ùtjân, amely pontosan olyan gyorsan mûkôdôtt

volna, mint az a tôrvény, amely ôket magyar âllampolgârsâguktôl
megfosztotta.

Néhâny kitiintetéstôl és névleges elôléptetéstôl eltekintve, (lâsd
„Kitûntetések az é\îorA\x\on" Magyar Krônika, 1. évf. 3. sz. 1991. oktober-november 21.

oldalon és részletesebben Borbândi Gyula Emigràcio és Magyarorszàg. Nyiigati
magyarok a vàltozdsok éveiben, 1985-1995.) ez a vârt clismerés azonban

elmaradt mind a dialogizâlgatôk, mind a teljesen elzârkôzôk esetében.
Ez igen rossz kezdet volt, amelynek kôvetkeztében a hazai rezsim és a
ktilfôldi magyarsâg hangadôi kôzé mâr szinte a rendszervâltâs utâni
hônapok folyamén igen jelentôs ék verôdôtt. Ez az ék azutân idôvel

mind mélyebbre furôdott és fokozatosan szétvâlasztotta egymâstôl a
hazai hatalmon levôket és az emigrânsoknak azt a kisebbik részét,
amely még mindig tôrôdôttMagyarorszâggal és a magyarsâggal.
A hazai kiâbrândulàs és politikai pàrtoskodâs

Ugyanez idô alatt a hazai magyar népesség is jelentôs metamorfôzison esett ât. A vârt jôlét helyett inkâbb nôvekvô nyomor, a
remélt demokrâcia helyett inkâbb manipulait hatalmi rendszer, a hôn

ôhajtott ùj etnikai rend helyett pedig morâlis kâosz szakadt a nyakâba.
Az orszâg népességének nagyobbik fele a rendszervâltâst kôvetô
mâsodik év utân mâr âltalânos kiâbrândulâstôl, gazdasâgi nehézségektôl és létbizonytalansâgtôl szenvedett. Ezt ma mâr nem kell

bizonyîtani, liiszen az ùjsâgok hasâbjai tômve vannak mindezek
bizonyitâsâval. A Magyar Hirlap egyik publicistâja 1996 végén pl. igy
foglaita ôssze az akkor mâr ismét szocialista kormânyzat àital fémjelzett magyar valôsâgot; „Az âllampolgârok bizalma a politikai szféra
egésze irânt megrendûlt, a gazdasâg stagnai, és mâra mâr olyan élessé
vâltak a jôvedelmi kiilônbségek, hogy a belsô piac oldalârôl nincs is
sok remény a fellendûlésre. Hosszù tâvon legaggasztôbb a morâlis
vâlsâg, amelyet leginkâbb a morâlis ingerkiiszob exponenciâlis
emelkedése jelez: egyre tôbb és nagyobb adag korrupciô, vlsszaélés,
hâtbatâmadâs kell ahhoz, hogy felhâborodjunk". Egyesek hajlandôk
voltak ezeket a jelenségeket az 1994-ben hatalomra keriilt szocialistaszabaddemokrata kormâny nyakâba varmi. A valôsâg azonban az, hogy
ezek a folyamatok mâr az îylDF kormâny alatt megkezdôdtek és 1994re mâr javâban markukban tartottâk az egész magyar târsadalmat.

Az utôbbi megâllapitâs szintén bizonyithatô a korabeli hazai és
kiilfôldi ùjsâgriportokbôl, de a mindenki szâmâra follelhetô forrâsok
helyett inkâbb sajât korabeli észrevételeimbôl idézek pâr sort. 1993

nyarân ugyanis tôbb hetes magyarorszâgi és kârpâtaljai felderitô
kôrutat tettùnk, minek utâna egy tizennégy nyomtatott oldalnyi kôrlevélben rôgzitettem le élményeimet. Mint akkor irtam: „A nagy
vârakozâs és az 1990-es eufôria utân most...a nagy kiâbrândulâs korât
éljiik.

A

magyar

târsadalom

erôsen

és

mind

fokozottabban

polarizâlôdik. A remekul élô ùjgazdag vâllalkozôk és a politikailag jôl
helyezkedô adminisztrâtor és karhatalmi réteg mellett ott vannak az
alig-alig létezô szellemi emberek és az éhezô nyugdijasok tômegei.

Ugyanakkor megszûnt a valamit mégis csak jelentô târsadalmi jôléti
intézmények egész rendszere, amelynek helyét a nagy ûr mellett
elsôsorban a gôg, az ùrhatnâmsâg, és a rongyrâzâs foglaita el. Kiviilrôl
nézve ez annâl is inkâbb visszatetszô, mivel a rendszervâltâs kôvetkeztében olyan emberek kezébe keriilt a hatalom, akik valamikor...a
nekiink szimpatikus szellemi emberek tâborâban voltak...s akikkel...

egyiitt âlmodoztunk a kommunizmus megdôntése utâni szebb jôvôrôl".
A rendszervâltâs utâni harmadik évben kulônben mâr sokan voltak

hasonlô véleményen. Sot, sokan kételkedtek az egész rendszervâltâs
valôdisâgâban. Az utôbbiak kôziil hadd idézzem az Ausztrâliâban élô
Tôth Istvàn volt ludovikâs honvéd szâzadost, aki 1993 augusztusâban
kijelentette, hogy „akkor (1990-ben) sem hittem a rendszervâltâsban,

mint ahogyan ma sem hiszek". Mikor pedig kôzel négy évtized utân
hazalâtogatott, megrôkônyôdve hallgatta, aminta rokonsâgâhoz tartozô
fiatalok kijelentették: „Jô, jô a rendszervâltozâs, de Kàdàrnàl (Kâdâr
alatt) szâzszor jobb volt"!

Az MDF kormâny uralmânak mâsodik felében mâr igen nagy volt
az ideolôgiai kiâbrandulâs és a târsadalmi eiszegényedés, amely azt a
korményt mind népszerûtlenebbé tette, s amely azutân az 1994-es
vélasztàs vereségéhez vezetett. Ez a vereség azonban nemcsak az MDF
jôvôjét tette tônkre. A nemzet jôvôje szempontjâbôl sokkal jelentôsebb
volt az a tény, hogy a vereség nagysaga az MDF âltal koràbban favorizalt hagyomânyos értékrendszert is megingatta és alâàsta. Az MDF
politikusok tehât nemcsak sajât pàrtjnkat és egyéni karricrjûket, hanem
a kulônben értékes és sokban kôvetendô hagyomânyos értékrend
lehetôségeit is tônkretették naiv politizâlgatésukkal.

Az MDF konnânnyal vâratlanul hatalomrakeriilt tôrténészek és
egyéb tarsadalomtudôsok képtelenek voltak elfogadhatô viszonyt
kialakitani a tarsadalomnak azokkal a rétegeivel. ahonnan ôk is ki-

szakadtak. Lényegében mindenkit aszerint értékeltek. hogy miként
viszonyul politikai pârtjukhoz, illetve az MDF âltal vezetett politikai
koaliciôhoz. Ha hazai volt az illetô, akkor MDF pârttagnak kellett

lennie, hogy fïgyelembe vegyék, értékeljék és ne részesiiljôn lekezelésben. Ha pedig kulfoldi volt, akkor is az MDF-et kellett éltetnie, és
szinte minden kritika nélkiil az MDF érdekeket kellett képviselnie ûj

hazâjâban. Gyakorlatilag tehât „ha nem velem, akkor ellenem" elvét
képviselték, és nem tudtâk elfogadni azt, hogy egy politikailag fïig-

getlen egyén is lehet jô magyar és jô barât. Erre kulônben a legjobb
példa Faludy Gyôrgynek egy 1992-ben tett megâllapitâsa, aki a kôvetkezô môdon hasonlitotta ôssze az 1930-as és az 1990-es éveket: „Ha

1937-ben bementem a képviselôhâz bûféjébe, ahova szabad bejârâs
volt...akkor leiiltem Hubay Kâlmànhox, a nyilasvezérhez, és vele

beszélgettem, veszekedtem. Az, amit most (a rendszervâltâs utân)
bevezettek...(az az), hogy egy demokrâciân belul egy mâsik demokrata
pârt tagjaival nem érintkezhetunk... Most Szigligeten odapislognak,
hogy a mâsik milyen ùjsâgot olvas, és aszerint âllnak - vagy nem
âllnak - szôba vele. Ez valami gyalâzatos, ostoba, buta, vidéki, idejétmùltan nevetséges nâci-kommunista ôriiltség" !
Erre az 1990 utân kialakult helyzetre magyar viszonylatban sok

âltalam is ismert példât tudnék emliteni olyan jeles egyénekkel kapcsolatban, akiket félrenyomtak és lekezeltek egyszerûen azért, mert
nem akartak az uralkodô pârt tagjai lenni. Kulfoldi viszonylatban
szintén szâmtalan példa van erre, még olyan személyek esetében is,
akik életuk jelentôs részét a magyar kérdés elôbbre vitelére forditottâk
Ez teljesen fuggetlen attôl, hogy az illetôk miként viszonyultak a rend
szervâltâs elôtti politikai helyzethez, vagyis hogy a „dialogizâlgatôk"
vagy az „anti-dialogizâlgatôk" csoportjâba tartoztak. Mintegy két-

hârom éwel a rendszervâltâs utân mindkét csoport soraiban ott voltak a

kiâbrândultak, akiknek jelentôs része az egész magyar ûgytôl
megcsômôrlôtt.

A repatriâlàs kérdése

A rendszervâltâsig sok politikai emigrâns ùgy vélte, hogy a
kommunizmus bukâsât kôvetôen visszatelepszik Magjarorszâgra. A
rendszervâltâs bekôvetkeztével azonban ezekbôl az emigrânsokbôl igen
kevesen tértek végleg haza. Részben azért. mert kôzben sokan

meghaltak vagy annyira megôregedtek, hogy mâr nehezen blrtâk volna

el a repatriâlâssal jârô nehézségeket, s részben azért, mert mâr annyira
megszoktâk Amerikât és a nyugati életformât. hogy nehezen tudtâk
volna elviseini a magyarorszâgi életkôriilményeket és a nehézkés
biirokrâciât. Dôntésiikhôz ugyancsak hozzâjârult az a tény, hogy ùj
hazâjukhoz kôtôtték ôket a kôzben kialakult csalâdi és barâtikôtelékek,
valamint az olyan mindennapi jelenségek, mint a magas szintû orvosi
kezelés, a kellemes floridai, arizonai vagy délkalifomiai éghajlat,
illetve a kônnyû mozgâsi lehetôség abban az esetben, ha a njnigdijkorhatâr utân a kétiakisâgot vâlasztottâk. A rendszervâltâs utân
kûlônben arra is egyhamar râjôttek, hogy az otthoniak sem vâijâk ôket
târt karokkal, hiszen azok szemében ôk tulajdonképpen mind „megfutamodôk"-ként szerepeltek. Igy azutân a szâzezrekbôl mindôssze

néhâny ezer hazatelepedô lett, s azok kôziil is sokan csak meghalni
mentek haza. A budapesti amerikai kôvetség kimutatâsa szerint pl.
1995 végén mindôssze 1400 hazatért amerikai-magyar kapott nyug-

dijat az Egyesûlt Àllamokbôl. S azok jelentôs része is a kisnyugdijasok
kôzé tartozott, akik ùgy vélték, hogy viszonylag kevés dollâijukbôl
jobban meg tudnak élni Budapesten vagy egy vidéki magyar vârosban,
mint Amerikâban.

A fent jelzett statisztikai év ôta minden bizonnyal még tôbben is
hazatértek Magyarorszâgra. Ugyanakkor az is igaz, hog>' a repatriâltak
egyrésze megbânta ezt az elhamarkodott lépését. Ûjabb hirek szerint
ugyanis „New Yorkban most mâr létezik egy iigynôkség olyan
amerikai magyarok iigyeinek intézésére, akik az 1989-es rendszervâltozâs utân hazatelepûltek Magyarorszâgra, egy idô utân azonban

meggondoltâk magukat és megint vissza akamaktelepiilni Amerikâba".

A emlitett mâsfélezer repatriâlton kiviil a kilencvenes évek
kôzepén még legalâbb tovâbbi 12.000-15.000 amerikai élt, illetve él
Magyarorszâgon - mintegy 90%-a Budapesten -, de ezek az ideiglenesen ottlevô ùn. - expatriate-ok kôzé tartoztak és tartoznak. Egyrészûk magyar szârmazâsù, valamit esetleg magyarul is beszélô

fiatalok, akik fôleg ûzleti okokbôl vannak Mag>'arorszâgon, és ha csak

nem sajât vâllalkozâsukat irânyitjék, altalâban kulônbôzô nyugati
cégeket képviselnek. Mâsrésziik fiatal vilâgjârô egyetemistakbôl âll,

akïk mindôssze egy hâtizsâkkal érkeztek Magyarorszàgra, megszerették
az orszégot, és egy idôre helyben maradnak. Ottlétûk alatt - hazai

juttatâsokon kiviil -, foleg angoltanitésbôl és irodalmi forditâsokbôl
tartjâk el magukat.

Az uzleli vagy jogi végzettségûek amerikai vagy mâs nyugati

cégeknek dolgoznak, âltalâban vezetô poziciôban vannak, kiilôn
kulturâlis-târsadalmi intézményeikben mozognak, és sok esetben -

foleg kôzvetlenûl a rendszerv'âltâs utâni években - tizszer-hùszszorosât
keresik a hazai kollégâik fizetésének. Ez persze sok nehezteléshez és
sértôdéshez vezet a magyar munkatérsak részérôl, annak ellenére, hogy

ilyen vonatkozésban helyzetiik nem sokbankûlonbôzik a rendszervâltés
utân elôbùjt ùjgazdagok helyzetétôl, akik réadàsul inég nyiltan
lobogtatjâk kétes ùton szerzett vagyonukat.
Az exptnate-6k nagy részét csak az uzleti és egyéni sikerek
foglalkoztatjâk. Van egy kisebb résziik is azonban, amely magas szintû
magyar nyelvtudâsa kôvetkeztében jobban belelét a mindennapi
magyar életbe, s ennek kôvetkeztében a magyar nép sorsa is jobban
érdekli. A posztkommunista târsadalomnak azonban fôleg a legvisz-

szatetszôbb jelenségei ragadjâk meg ôket. îgy tehét a magyarul nem

tudô expatriate-okkal,

valamint

az

osztélyonfôliili

hotelekben

randalirozô turistakkal szemben, „ezek a fiatalok észreveszik a szét-

teijedt nyomort, a térsadalmi stabilitas hiényât, a kultùrintézmények
szétziillését, a folytonos politikai és személyi hadakozâst, az âllandô
kenyérharcot, a nyugati hazàjukban mâr régen megzabolâzott, de
Magyarhonban még teljesen szabadjàra engedett nyerskapitalizmus
negativ hatâsât, az elvtelen pârt-tiilekedést, a mindeniitt kivirégzott
etikâtlansâgot, az olykor szabadrablâssal is folérô privatizéciôs
folyamatot és alapitvânyoskodâst, valamint a személyi biztonsâgérzet
és az âltalànos kôzbiztonsâg teljes hiânyât. Ugyanakkor lâtjak a hirtelen
feldobott - sokszor a pârtarisztokrâciébôl kôzvetlenûl pénzarisztokratâkkâ vedlett - ùjgazdagok durvân csôrtetô vilâgàt is...amely

egy idealizâlt magyar kômyezetben felnôtt fiatal lelkében ôhatatlanul
hasadâst okoz". (Vàrdy-Vârdy, „A hazai és a nyugati magyarsàg viszonyânak
alakulàsa", 87. o. Budapest jelenlegi kôzbiztonsâgâra jellemzô a londoni BEC Râdiô
1998. februâr 10-i hiradàsa, amely bejelentette a média mâgnâs, Fenyô Jànos, maffiaszerû meggyilkolâsât, s egyben a kis boltosokat érintô sorozat-gyilkossâgrôl is hirt adott,
amely jelenség akkor âllitôlagterrorban tartotta a magyar fSvàrost. Fenyô kiilônben maga

is egy mafiFia-szerû jelenség volt. Mikor pl. 1994-ben, az akkor Magyarorszâgon
tartôzkodô fiam, Zoltan, meglàtogatta ôt, hogy egy bizonyos média ûgyben târgyaljon

vele, a tàrgyalâst azzal kezdte, hogy kihùzott egy pisztolyt és a kôvetkezô megjegyzéssel
tette maga elé az asztaira: „No, most mâr tirgyalhatunk Vàrdy ùr!")

Ezek a jelenségek alââssâk a lelkesedésùket és a szûleik âltal a
magyarsâggal kapcsolatban beléjûk csopôgtetett idealizmusukat, és
ugyanakkor megerôsitik kôtôdésùket sajât sziilôhazéjukhoz, ez esetben

azEgyesûlt Àllamokhoz. Tehât ezek azAmerikâban ônmagukat nyiltan
magyamak vallô fîatalok Magyarorszégon jônnek râ, hogy ôk
tulajdonképpen mégsem olyan magyarok, mint a hazaiak, s ott az
ôhazâban kezdik ônmagukat nyiltan amerikaiaknak vallani. Nekik a
„visszatelepedés" tehât teljesen ki van zâiva, kivéve néhâny
hâzassâggal kapcsolatos kivételtôl eltekintve, elsôsorban nôk esetében.

Felelôsségrevonàs, kàrpôtlàs, moràlis siillyedés
Az emigrânsok munkâjénak el nem ismerésén kiviil a kûlfôldi
magyarsâg nagy rendszervâltâs utâni csalôdâsai kôzé tartozik a

felelôsségrevonàs elmaradâsa, a kârpôtlâs kivitelezése, valamint a
nemzeti szellem, a morâlis értékrend, és a vallâsossâg hiânya a magyar
jôvôt jelentô hazai fiatalokbôl.

A rendszervâltâs idején a felelôsségrevonàs kérdése szinte minden

ktilhoni magyar agyâban és e^estileteik programjâban az elsô helyen

szerepelt. S ez természetes is volt, hiszen a politikai emigrânsok
jelentôs része éppen a mûlt rendszer urai mûkôdése kôvetkeztében

voltak kénytelenek otthagyni hazâjukat és tengerentùlra vândorolni.

Ej^iktik sem képzelte azt, hogy a kommunizmus ôsszeomlâsât

kôvetôen ezek a volt kommunista kâderek, ésfôleg a kegyetlenségiikrôl
ismert keretlegények mind szabadon ùsszâk meg gyâszos
szereplésuket, méghozzâ ùgy, hogy a „privatizâciôs" manipulâciôk
kôvetkeztében nagyrésziik a pârtarisztokrâciâbôl mindjârt a
pénzarisztokrâcia soraiba dobja magât. A pragmatikusabb, visszafogottabb emigrânsok persze mindig tisztâban voltak azzal, hogy egy
nagyméretû politikai tisztogatâsi folyamat a nemzet jôvôje
szempontjâbôl egyâltalân nem kivânatos. Azonban még ôk is elvârtâk

volna, hogy legalâbb a kinzâsok és tômeggyilkossâgok elkôvetôi
megkapjâk kiérdemelt buntetésiiket. Mindez azonban nem tôrtént meg,
s egyesek ezt az elmaradâst egy âllitôlagos rendszervâltâssal kapcso

latos „rôzsadombi paktum"-nak tudjâk be, amelyért mindenekelôtt a
rendszervâltô Antall Jôzsef miniszterelnôkôt és kormânyât teszik
felelôssé. Kûlônben ez volt az a tény, amely a politikailag aktiv „nemzEti
enngtaao" hangadôit legelôszôr az Antall-rezsim ellen forditotta.

A mâsik tényezô az esetleniil kivitelezett kârpôtlâsi tôrvény volt,

amely sok nyugati magyar szerint jobb lettvolna, ha meg sem sziiletik.
Az elvett vagyonokért ugyanis a kârvallottak olyan kevcs kârpôtlâst
kaptak, hogy az egyszerûen inzultusnak szâmitott. fôleg olyan
esetekben, amikor ugyanaz az ingatlan a kommunista terror kôvetkeztében beiiltetett volt kommunista kâdereknek a birtokâban maradt.
(a sok idevonatkozô példa kôzOl hadd idézzem Darânyi Ferenc bécsi gcolôgus, Darânyi
Kâlmân volt miniszterelnôk unokaôccse esetét, aki arra a kcrdésre, hogy hazalelepedne-e

Magyarorszâgra, a kôvetkezôképpen vâlaszolt: „ Az én hazajdvetelem is a lakàson mùlik.
Kértem Iakâst Pesten az V. kerilleti polgânnestertôl, és megtudtani. hogy...abba a

lakâsba, amelybôl erôszakkai kitelepitettek, nem engednek visszakôllôzjti"... Lâsd
Gyôrây Lâszlô inteijûjât Darânyi Ferenccel, 1993 âprilisâban. Gyôriry, Tiroh muskàtli

magyar erkélyen. 43. oïdaion.) Az ilycn jellcgû kârpôtlâs csak arra volt jô,
hogy a kulfôldi magyarsâgot még jobban a posztkommunista kormény
ellen forditsa.

Kulônôsen jelentôs tényezô volt a kiilfôldi és a hazai magyarsâg
viszonyânak elhidegulésében a posztkommunista târsadalomban
hirtelen elôtôrt nemzetietlenség és etikâtlansâg. Az elôbbi ténynek mâr
korâbban is tudataban voltak a magyar ugyekben aktiv nyugati

magyarok, de a kommunista rend bukésàval azt egyhamar megvâltoztathatônak vélték. Az utôbbirôl azonban nem nagyon volt tudo-

mâsuk, mivel ezt az âltalânos immoralitâst fékentartotta a kommunista
târsadalom kontroll-rendszere. A kommunizmus bukâsâval azonban ez

az addig lefojtott erkôlcstelenség elemi erôvel tort elô és ârasztotta el az
egész magyar târsadalmat. Ugyanakkor elârasztotta a hazalâtogatô és
hazatelepûlô emigrânsokat is, akik egy viszonylag stabilnak vélt
târsadalom helyett valôsâgos vadnyugattal talâltâk szemben magukat.
Ezt a helyzetet nehéz volt nekik megemészteni, s ez a tény még jobban
megvâltoztatta a posztkommunista kormâny mûkôdésével kapcsolatos
kiâbrândultsâgukat. S itt érdemes idézni Thiery H. llona hazatelepult
irô idevonatkozô irâsâbôl par sort, amely „Bùcsùlevél" cimmel jelent
meg 1993 tavaszân.

„lgen, temetôbe jôttem haza. A negyven évalatt annyi mindenki és

minden meghalt. Velem e^korù barâtaim nagyrésze sokkal fia-

talabban, mint ahogy normâlis kôriilmények kôzôtt tôrténhetett volna.
Meghalt az élniakarâs, a magyar nemzeti ôntudat, a szorgalom, a
becsûletesség, a csalâd szoros kapcsolata, az ôregek tisztelete. S
meghalt mindenki, aki nélkul nem tudtak vagy nem akartak élni".
„Egy éve vagyok mâr itthon!... Egy pici, aprô része vagyok én is a
nehéz idôknek... A mindig morcos, mindig goromba kiszolgâlôknak, a

zajos, hangosan trâgârkodô embereknek, az utcân kôpkôdô, gùnyosan

vihogô fiataloknak, az Isten szôt csak kâromkodâsra hasznâlôknak.

Tanùja vagyok a vâlâsoknak, a hangos veszekedéseknek s az iszâkossâg mértéktelenségének. Szâz éwel maradt vissza az orszàg, szâz
év elôtti gondolkodâssal kezelik a nôket... A nô neve itt „csaj", és ami
szomorù. akként is kezelik ôket"...

„Sûrûn gondolok Amerikéra... Sohasem hittem voina, hogy valaha
honvâgyam lesz Amerika utàn".

„(Ennek ellenére) nem bânom, hogy hazajôttem. Jôimek majd
tôbben is. Es nem csak a dollârjaikat hozzâk, hanem szivtiket is, amely
tôbb évtizeden keresztiil hû maradt, mert innen induit el vilâgùtra.
Hazahozza ônmagét, mint példât. Szorgalmaséleteeredményét, ôrôkôlt
finomsagât, egy kitùrt, kikergetett osztâly modorât, illedelmes beszédét
s szavait, amelyek megmaradtak tisztén, mocsoktalanul. Hazajônnek
példânak, akâr ôregen, akâr fiatalon, mert mindent megôriztek, hogy
valaha hasznâra vélhassanak utôdaiknak. Megôrizték hazaszeretetiiket,
magyarsâguk ôntudatât és talân a tiszta, szép magyar beszédet. Nem

bântam, hogy hazajôttem! Sziikség van itt rânk" (Thiery H. ilona,
„Bùcsùlevél", a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban, 100. évf. 8. sz., 1993. mârcius 21.
és9. sz. 1993. mârcius 28.)

Ime egy mély érzésû, habâr kétségteleniil szubjektiv vallomâs a
magyar jelenrôl, a Horthy-kor magyar ùri kôzéposztâlyât képviselô

hazatért ôzvegy tollâbôl. Ez az iras még ilyen lerôviditett formâban is
sokat mond a rendszervâltés utâni magyar valôsâgrôl. arrôl a valôsàgrôl, amely - sok egyéb mellett - bizony szâmos hazatémi ôhajtô
politikai emigrânst elrettentett a hazatelepedéstôl.
Persze, ezzel a véleménnyel szemben ott âll Benedek Istvàn (1915-

1996j véleménye, aki 1991 és 1992 folyamân hârom hosszù cikkben

foglalkozott a nyugati emigrâciôval aMagyar Forum hasâbjain. Cikkei

sok érdekes és értelmes megéllapitâst tartalmaznak, de ugyanakkor
ôriâsi tudatlansâgot ârulnak el az emigrânsokkal és az emigrâns élettel
kapcsolatban. Legutolsô cikke pedig csak ùgy hemzseg ^az Amerikaellenes és részben Nyugat-Eurôpa-ellenes elfogultsâgrôl. Mint iija:
„Nem imponàl nekem sem a gazdagsâga, sem a szegénysége, sem a
demokrâciâja, sem a liberalizmusa, semaz irânyitott sajtôszabadsâga, a
materializmusa sem és a spiritualizmusa sem, legkevésbé a
fimdamentalizmusa, nagyhatalmi gôgje, jogtalan status quohoz
ragaszkodô erkôlcsisége. Neakaijuk mi utânozni az infantilis Amerikât
és utolérni a merkantilis Eurôpât, maradjunk csak meg ùmak,
magyamak".

Ezzel a kôvetkeztetéssel persze tôbb gond is van. Eltekintve attôl,
hogy ez az „infantilis Amerika" produkâlta a huszadik szâzad legnagyobb és legtôbb tudomânyos vivmânyât az ûrutazéstôl, a
komputeren keresztiil, a géntechnolôgiâig, a klilhoni magyarok beleértve a font idézett Thiery Ilonât is - épp a régi magyar ùri vilâg
szétrombolâsât és az azzal jârô kifinomult lârsadalmi viselkedési
formâk eltûnését fâjlaljâk a mai Magyarorszagon. Hol van mâr tehét az
a Benedek Istvân âltal jelzett „magyar ùr", akit szembe âllit Amerika
infantilis és Eurôpa merkantilis polgâraival? Ennek az absztrakt
lénynek a mâsodik vilâghâborù utâni kihalâsât kùlônben én is
alâhùzhatom az egyik sûmegi turista WC „fôfelûgyelôjének" a
véleményével, aki 1993 nyarân nagy meggyôzôdéssel jelentette ki,
hogy bizony ma mâr nincsenek régi svâdâjû ùri emberek
Magyarorszagon, csak a nyugati turistâk kôzôtt.

A fent jelzett târsadalmi-etikai morâlis sûllyedés ellenére, nyugati
iizleti szemszôgbôl nézve Magyarorszâg a volt keleti blokk orszâgai
kôzôtt még mindig, a Kàdâr-féle „gulyâs kommunizmus" ôta, az elsô
helyen âll. Magyarorszâg ugyanis a legrugalmasabb és a
legmegbizhatôbb, és ugyancsak az rendeUcezik a nyugati szempontbôl
is legtôbb képzett és hasznâlhatô emberanyaggal. Ennek ellenére igen
mélyek a târsadalmi gondok, és nagy a kiâbrândulâs mind a gazda-

sâgilag lemaradt tômegek, mind a nyugati magyarsâg kôrében.

A nyugatiak - igy az amerikai-magyarok is - igen fâjlaljâk a font
jelzett etikâtlansâg elteijedését, és rossz néven veszik azt a târsadalmi
polarizâciôt, amely egyrészrôl nyugati jôlétet és flancot biztosit az
ùjgazdagoknak, mâsrészrôl viszont a szellemi emberek és nyugdijasok
milliôit éhezteti, és egyben a régi patinâs kultùrintézmények tucatjait
tartja a lét és nemlét hatârân. Kifogâsoljâk a mértéktelen anyagi
habzsolâst, amely még a régi magyar nemzeti ugyekért harcolô
értelmiségnek azt a részét is hatalmâba keritette, amely az Antallkormâny idején nagyobb kôzpénzeket mozgatô kultùrintézmények
élére kerult. Ennek egyik példâja a Magyarok Vilâgszôvetsége és a

kôrôtte zsongô panamâk sokasâga. A kulfôldi magyarsâg szemében
kulônôsen visszatetszô az, hogy mlg ôk (a nyugatiak) évtizedeken

keresztul ingyen - sôt sajât pénzûket és idejiiket âldozva - dolgoztak a
magyar iigyért, a hazai „nemzetmentô apostolok" nagy pénzeket
zsebeltek és zsebelnek be minden kis „magyarmentô" munkâjukért. Ezt

a jelenséget a Vilâgszôvetség 1996-ban lemondott nyugati alelnôke,
Bagi Lajos, igy fogalmazta meg: „Mi, nyugatiak, rossz szemmel
nézziik, hogy az anyaorszâgi vâllalkozôk, épitészek, tanâcsadôk

busâsan me^izettetik magukat a Vilâgszôvetséggel, mert a mi

munkânk az odaadâs és az âldozat jegyében folyik". S ami ebben a

jelenségben a legmegkérdôjelezendôbb, az, az a tény, hogy mindez
nem a nagy nemzetkôzi ûzletkotések jôvedelmének, hanem az amùgy is
kizsigerelt kisemberek adôjânak a kontôjâra megy. Vagjis az ilyen
jellegû hivatalos „magyarmentés" sok egyszerû hazai magyamak teszi
még nehezebbé az életét.

A magyar-magyar viszony a kilencvenes évek màsodikfelében

Mind Magyarorszâgon, mind pedig Nyugaton igen sok târsadalmi
és politikai érdekcsoport fejti ki véleményét a magyar-magjar viszonynyal kapcsolatban. Ennek kôvetkeztében nem kônnyû e sok program-,

kiâltvâny-, és kôvetelés-dzsungelben eligazodni. Csupân aimyit
tehetiink, hogy a sok iras tômegébôl kihâmozznk azokat a fâjdalmakat

és kifogâsokat, amelyeket a hazai és a nyugati magyarok egymâs ellen
felhoznak, illetve azokat a pontokat, amelyeken az érdekeik
talàlkoznak.

Hogy mit vârtak az emigrânsok a hazâtôl? Ezt talân senki sem
fogalmazta meg pontosan a vâratlamil beûtôtt rendszervâltâs elôtt.

Eimek ellenére mindenki ùgy vélte és remélte, hogy a kommunizmus
ôsszeomlâsât kôvetôen majd egy ùj aranykor kôvetkezik, amikor
minden szép és jô lesz. A rendszervâltâs utân persze azonnal

kikristâlyosodtak a kivânalmak és elképzelések, amelyek kôzôtt elsô
helyen âllt az emigrânsok kezdeti nehézségeinek, beilleszkedési
gondjainak, s késôbbi magyarmentô munkâssâgânak az elismerése. Par

szép szô, egy-egy személyhez szôlô „forma levél" csodâkat mûvelt
volna ezen a vonalon. Az ilyen elismerés azonban nem hangzott el és
nem is irôdott le, legalâbb is nem olyan mennyiségben és kôrulmények
kôzôtt, hogy ez a magatartâs tudatossâ lett volna a nyugati magyarsâg
soraiban. Ez a jelenség azutân akarva-akaratlan arra a kôvetkeztetésre
juttatta a nyugati magyarokat, hogy a hazaiak szempontjâbôl ôk
tulajdonképpen teljesen feleslegesek. Sok eg>'éb mellett talân ez a
tényezô volt az, amely a repatriâlâs folyamatât befagyasztotta, még
mielôtt az a folyamat valôban megindulhatott volna. Az igazsâg az
ugyanis, hogy tulajdonképpen senki sem hivta és senki sem vârta vissza
az emigrânsokat vagy ha vârta, akkor ezt olyan halkan jelezte, hogy

errôl alig tudott valaki is valamit. Sôt, solà;al gyakoribb volt az a
jelenség, amikor a nyugati magyar ùgy érezte, hogy végleges hazakôltôzése esetén szinte kinéznék ôt ôsei hazâjâbôl. Stirling Gyôrgy ezt
a jelenséget a kôvetkezô môdon fogalmazta meg: „Mi tartja vissza az
emigrânsokat? Elôszôr is az, hogy senki sem hivta ôket jô sziwel... (A
politikai vezérek kôziil) egyetlen egynek sem jutott eszébe, hogy oda-

vessen egy mondatot: gyertek vissza, ôrômmel vâr benneteket a Haza!
Nem, ez eddig még egyetlen szàjbôl sem hangzott eL .csak a dollârunk
kell, mi mâr nem... Amit egyébként vilâgosan és nyersen megfogalmazott Jeszenszky Géza, amikor kijelentette, hogy a mai (Antall)
kormanyzat nem tart igényt az emigrânsok segitségére, sem
tanâcsaira". (Stirling Gyôrg>': „Miért nem telqjûItUnk még haza"?. Magyarsâg
(Pittsburgh) 68. évf, 3-4 sz., 1993. februàr 19, az 1, 6, és 8. oldalakon.)

A fentihez hasonlô véleménynek adott hangol dr. Buzàdy Tibor
mûncheni orvos is, aki 1995 végén igy fogalmazta meg a hazai és a
nyugati magyarsâg viszonyât: „Nem melegedett fel a viszonyunk.
Otthon hûvôs, kint csalôdott. A nyugatra szakadt magjarok 10%-a
rendkivul aktiv és buzgo ember... Ezt a vezetôi munkâra alkalmas
csoportot sohasem hivtâk haza Magyarorszégra. Igaz, nem is tiltottâk
ki. Ezek szerették volna, ha hivatalbôl elismerik ôket. megkôszônik
munkâjukat... Nem kellett volna nekik egy fillér sem vagy bârminemû
anyagi tâmogatâs, de elvârtak volna némi elismerést... Bizonyâra sok
értékes tapasztalattal tudtak volna hazatémi. Valami belsô féltékenység
vagy ûgyetlenség voit talân, hogy az emigrâciôt kifelejtetlék az ùj
Magyarorszâg megtervezésébôl".

A fenti âllitôlagos Jeszenszky kijelentés - legalâbbis ilyen
formâban - talân sohasem hangzott el". Ez azonban mit sem von le
abbôl a ténybôl, hogy a nyugati magyarok valahogy igy érzékelték a
helyzetet. Visszanézve, ennek a jelenségnek - és idézetnek vagy hamis
idézetnek - tudatâban a magyar kormânynak és a kiilûgyi târcânak
sokkal komolyabb erôfeszitéseket kellett volna tennie a nyugati

magyarsâg megnyerése és szimpâtiâjânak megtartâsa érdekében. Ezt
nem tette kellô formâban és mermyiségben, s ennek kôvetkeztében

éppen ùgy elvesztette a nyugati emigrâciô jôindulatât, mint a hazai
vâlasztôkôzônség bizalmât.

A hazai magyarsâgnak a nyugati magyarsâggal kapcsolatos
elutasitô âllâspontja kulônben nem szoritkozott, és ma sem szoritkozik
kizârôlag az ùj rendszer hivatalosaira, politikai szôszôlôira. Ez az
elutasitâs lényegében része az egész mai magyar kôzgondolkodâsnak,
amelyet sok nyugati magyar egyéni élményein kiviil bizonyit néhâny
idevonatkozô kôzvélemény-kutatâsi adat is. Az 1994-es vâlasztâsokkal
kapcsolatos fôlmérések szerint pl. az âtlag magyar vâlasztôpolgâr két

kônnyen meghatârozhatô csoport tagjaira nem szavazott volna
semmilyen kôriilmények kôzôtt: a nyilt homosexuâlisokra és a
repatriâlt nyugati magyarokra.

Persze ennek az âllâspontnak megvan a magj'arâzata is. A hazaiak
ugyanis ùgy vélték és ùg>' vélik ma is, hogy a nyugati magyarok mind

megfùtamodôk. Tehât, amig ôk otthon âlltâk a sarat, dolgoztak,
kiizdôttek és szenvedtek, addig a Nyugatra menekultek dôzsôltek a
pénzben és vârtâk, hogy ôliikbe hulljon az érett gyiimôlcs vagy
legalâbbis eg>' âllamtitkâri kinevezés. A rendszervâltâs utân tehât - a
hazaiak szerint - csupân azért akartak volna hazamenni, hogy
beiiljenek a bârsonyszékbe, âtvegyék a hatalmat, és azutân szépen
learassâk a hazaiak âltal vetett gabonatermést.

Mint tudjuk, ebben a képben kevés a réalités, hisz a nyugatosok igy a negyvenôtôsôk és negyvenhetesek szinte mindegyike, és az
ôtvenhatosok jelentôs része is - életiik megmentése érdekében hagytâk
ott hazâjukat és kezdtek ùj életet egy idegen vilâgban s tették ezt igen
sokszor nagyon nehéz kôriilmények kôzôtt. Sokat dolgoztak, hogy
eléijék azt, amit elértek, kevesen gazdagodtak meg valôban kôzuluk, de
ezzel szemben igen sokan - igy pl. a negyvenôtôsôk jelentôs része deklasszâlôdott és szegény fizikai munkâsként fejezte be pâlyafiitâsât.
Persze 30-40-50 év nyugati tartôzkodâs utân eg}' âtlag nyugati magyar
Jobban él, mint egy âtlag hazai magyar. De ez elsôsorban a nyugati
târsadalmak magasabb anyagi szintjébôl, s nem pedig az ôlûkbe hullott
dollârokbôl ered.

A hazaiak e negativ érzésének a mâsik oka az, hogy voltak idôk,

amikor a liazajârô nyugatosok egyrésze pôfTeszkedôn és lekezelôn
viselkedett a hazaiakkal szemben. De ezek âltalâban a kevésbé mûvelt

és a nyugati vilâgban kevésbé befutott egyének soraibôl keriiltek ki
olyan egyének soraibôl, akik ùj hazâjukban tulajdonképpen senkik
lévén, rôvid idôre az otthoniak elôtt akartâk megjâtszani az „urat".
Jelentôs résziik nem talâlta fel magât a befogadô târsadalomban, nem
tanulta meg tisztességesen ùj hazâja nyelvét, de amikor hazament
lâtogatôba, mâr anyanyelvén csak akadozva és hibâsan beszélt.
Ugyancsak hozzâjârult e negativ kép kialakulâsâhoz a rendszer

vâltâs utân azonnal hazatértek egyrészének târsadalmi-kulturâlis
ôsszetétele és politikai-ideolôgiai felfogâsa. Habâr nem nagy szâmban,
de akkoriban telepùltek haza szélsôséges elveket vallô egyének is, akik
jelentéktelen, ônkreâlta, és ugyanakkor jelentôségiikben sokszorosan
felnagyitott nyugati szervezetek vezetôiként jelentek meg a porondon,
és ezeknek a cimeknek és hivataloknak birtokosaiként, valamint
egykori (âllitôlagos vagy valôdi) hôstetteik alapjân részt kôveteltek a
hazai târsadalmi és politikai vezetésbôl. Ezeknek az egyéneknek kétes

hazai szereplése s âllitâsaik hiânyossâgânak bebizonyosodâsa igen

lerontotta a nyugati magyarok hitelét, amely hitelromlâs ôdiuma azutân
a tôbbi nyugati magjarra is âthâramlott.
Sok hazai szemében a nyugatiak tehât megfutamodô és megbizhatatlan szâjhôsôknek tûntek és tûnnek, akiknek elsôdleges ôhaja, hogy
a sokat szenvedett magyar nép nyakâra tilhessenek. A nyugatiak
szemében a hazaiak viszont a szocializmus âltal àtnevelt potyâzôk, akik
elfelejtettek dolgozni, megszoktâk a térsadalmi juttatâsokbôl valô
élôskôdést, és akik a hazai pénzeszsâk kifogyâsât kôvetôen most a
nyugatiak nehezen megkeresett vagyonânak mcgcsapolâsâval ôhajtjâk
tovâbb folytatni kényelmes életûket.
Az a nyugati vélemény, hogy „mi otthon nem kellùnk, csak a
pénziink" âllandôan jelen van a nyugati magyar kommentâtorok
Irâsaiban éppen ûgy, mint a kulônbôzô tàrsadalmi és magânôsszejôvetelek eszmecseréiben. S ezt a jelenséget még az igen visszafogottan fogalmazô Borbândi Gyula is megemliti „Mit vàr tôlûnk a
haza"? cimmel 1993. elején megjelent cikkében: „Sok energia és
tennivâgyàs marad kihasznâlatlanul. Parlagon hever az a tômérdek
tudâs és tapasztalat, amelyet a kint élôk évtizedek alatt megszereztek...
A tevékeny és cselekvésrekesz magyarok tekintélyes hényada
képességeit
szivesebben kamatoztatnâ,
a
szulôfôlddel valô
kapcsolatokat, valamint az egyetemes magyar érdekeket elômozditô
kezdeményezésekben és munkâlatokban".

Ezeknek az adottsàgoknak a ki nem hasznàlâsa igen nagy tévedése
volt az Antall-kormânynak, amelynek Jeszenszky Géza âltal emlegetett

ilyen irânyù igyekezetei - a tizenôt milliô magyarban valô beszélés, pâr
egyéni kinevezés, néhâny utôlagos elôléptetés stb. - nem igen tudtâk
ellensùlyozni a hiânyokat, és nem sok nyomot hagytak a nyugatiak
tudatâban.

Az ezredfordulô felé

A rendszervâltâs utâni évek igen nagy csalôdâst jelentettek a

politikai emigréciô szinte minden âmyalatânak. Néhâny egyéni esettôl
eltekintve legtôbbjiik éppen ùgybecsapva érezte magât, mint a hazaiak,
akik âltalânos szabadsâggal telitett emberi jôlét helyett csupân jôlét és
biztonsâg nélkuli szabadsâgot kaptak. Ennek azutân meg is volt a hazai
eredménye, amely az MDF koaliciô 1994 mâjusi bukâsâban, majd az
1998-as mâjusi levitézlésben teljesedett ki.

A politikai emigrâciô hihetetlenûl csalôdott az Antall-Boross

kormany mûkôdésében és eredményeiben. Ennek ellenére az MDF
rendszert semmi esetre sem ôhajtotta felvàltani a reformkommunistâkbôl szocialistâkkâ vedlett //orn-csoport uralmâval. Valamiféle

„nemzetibb" és „népibb" nemzeti kormâny utân vagyôdott. Éppen ezért
az 1994-es vâlasztésok legtôbbjiikre nagyon lehangolôan hatottak és
még jobban elvették a ked\àiket a „régi kis hazâ"-tôl, valamint az
esetleges repatriâlâstôl.

A korabeli emigrâns sajtô alapjân nyilvânvalô, hogy a nyugati
magyarok kôziil sokan egyetértettek Fekete Gyula îrô Magyar Fôrum-

beli megnyilvânulâsâval, amelyben a vâlasztésok utân a kôvetkezô
kijelentést tette: „Életemben elôszôr fogott el a szégyenérzet hogy
magyar vagyok

Az

1994-es vâlasztâs bekeriil a magyar tôr-

ténelembe, egy sôtét lapjân kétségbeyonhatatlan igazolâssal: ezt a
balek, ônérzettôl, ôntudattôl végképp megfosztott népet orrânâl fogva,
akâr sajât siijâba lehet vezetni. Még abba is besegit, hogy a sirt
magânak minél mélyebbre âssa... Magyamak szûlettem, nem tehetek
rôla. Szégyelhetem magam".
Az 1994-es vâlasztâsi harc eredménye nem annyira az MSZP
melletti szimpâtiânak, mint inkâbb az MDF-bôl tôrtént âltalânos

kiâbrândulâsnak volt a megnyilvânulâsa. Ennek ellenére a yôrôsbôl
rôzsaszlnné festett szocialista uralomtôl legtôbb hazai magyar az
anyagi helyzetének megjavulâsât vârta. Ebbôl az elvârâsbôl azonban
nem lett semmi. Igaz, hogy a politikai emigrâciô âltal elképzelt és félt

„yissza-bolseyizâlâs" sem kôvetkezett be. A Hom-kormâny ugyanis
tovâbb folytatta Magyarorszâgnak a nyugati vilâgba tôrténô

bevonulâsât, beleértve az âltalânos gazdasâgi integrâciôt, az âllamadôssâg leszoritâsât, valamint a NATO és az Eurôpai Uniô tagsâg
szorgalmazâsât. Tehât ilyen vonatkozâsban a szocialista kormâny is az

MDF âltal megkezdett vonalon haladt, és ott bizonyos sikereket is
elkônyvelhetett magânak.
Kevésbé volt sikeres a belpolitika terûletén. Igy pl. sikertelen
maradt a kôzbiztonsâg és a szellemi-kulturâlis élet megjavitâsa, a

gazdasâgi panamâk és az idegen maffiâk megzabolâzâsa, a kisemberek
gazdasâgi helyzetének megjavitâsa, valamint a kiilfbldi magyarsâg

erejének és energiâjânak az orszâg érdekében tôrténô felhasznâlâsa
terûletén. Az utôbbi teriilet sikertelensége kiilônben kiilônôsen erôsen
érintette a nyugati magyarsâgot, amely - mint font lâthattuk - az

Antall-kormâny idején is igen fâjlalta az ùj rendszer âltal tôrtént
negligâlâsât és annak igen sokszor hangot is adott.

A fentiek alapjân szinte természetes volt, hogy a nyugati magyar-

sâg politikailag aktiv részének jelentôs hânyada az 1998-as tavaszi
vâlasztâsoktôl egy „nemzetibb" kormâny megsziiletését varia. S telle
ezl annak ellenére, hogy az elôrejelzések âltalâban a szocialislaszabaddemokrala kormâny ùjra megvâlaszlâsa mellell szôltak.

A Horn-kormàny bukâsâl és a Fidesz-vezetle polgâri kormâny

megalakulâsâl a nyugati magyarok âltalâban nag>' ovâciôval fogadtâk.
Ismét sokan egyet értettek Fekete Gyulâval -ez alkalommal ifj. Fekete
Gyulàval -, aM a vâlasztâsok utân a kôvetkezô môdon jellemezte a
magyar helyzetet: „Vesztettek! 1998. mâjus 24-én megbukott a
posztkommunista, hivatalos nevén a szocialista-szabaddemokrata
kormâny! Vesztett csalâdellenes politikâja miatt a 'ncmzetpusztitô'
âllandô jelzôt kiérdemlô, villamoserômûveinket olcsôn kiârusitô,
termôfbldeinket elkôtyavetyélni szândékozô, nemzeti érdekeinket a

bôsi-nagymarosi vitâban, a felvidéki magyarok taniigyeiben, az erdélyi
magyarok egyhâzi javainak visszaszolgâltatâsâban habozâs nélkul
feladô, szâmtalan tolvajlâsi, megvesztegetési botrânyban fôszerepet
vâllalô korrupt rezsim!

A vâlasztâsok utân a nyugati magyar politikai emigrâciô jelentôs

tôbbsége nagyjâbôl hasonlô véleményen volt, még akkor is, ha nem
egészen ilyen vérmes szavakkal adott kifejezést véleményének. Legtôbbjiik ùgy érezte, hogy az 1998-as fordulatnak be kellett kôvetkeznie.
Részben azéri, hogy az 1990-ben elmaradt rendszervâltâs valôban
megtôrténjék, s részben pedig azéri, mert Orbàn Viktor miniszterelnôkben a kommunista mùlttôl teljesen megfertôzetlen „ùj kor ùj
emberét" vélték felismerni. A vâlasztâsok utâni ùj helyzet tehât egy

elôvigyâzatosan optimista hangulatot teremtett, amely lassan âtterjedni

lâtszik a szélsôségeket elvetô nyugati magyarsâg jelentôs részére.
Lâtjâk, hogy Magyarorszâgnak a nyugati vilâgba tôrténô beintegrâlâsa
tovâbb folyik, s hogy nagyvonalakban az orszâg gazdasâgi helyzete is
javulô félben van. Ugyanakkor az ùjgazdag adôcsalôk és az idegen
maffiâk megfékezése is megindult. Tovâbbâ, észlelik, hogy a magyar
kulképviseletek is mindinkâbb megvâltoztatjâk viszonyukat a nyugati
magyarsâghoz s teszik ezt annak ellenére - vagy talân részben azéri-,
hogy ezek a kulképviseletek tôbb esetben volt MDF-es egyének kezébe
keriiltek. Az utôbbiak ugyanis ôhatatlanul tanultak a rendszervâltâs
utân elkôvetett hibâikbôl, s ennek kôvetkeztében tôbb figyelmet és
gondoskodâst forditanak a nyugati magyarsâg szimpâtiâjânak és
segitségének a megnyerésére.

Néhàny kôvetkeztetés

Végignézve a 90-es évek fejleményein, arra a kôvetkeztetésre kell

jutnunk, hogy a kôzelgô ezredfordulô elôtt a magyarsâg és Magyarorszâg sorsa nem reménytelen, de azért mégis kevésbé biztatô, mint

volt szâz éwel ezelôtt, a millennium évtizedében. Akkcr még létezett
Nagy-Magyarorszâg, amely része voit egy sokat szidott, de azôta
szokszor visszasirt, gazdasâgilag gyorsan fejlôdô eurôpai nagyhatalomnak. Ma viszont van egy megcsonkitott és kizsigerelt kis orszâgocska, valamint a kilencfelé szétszabdalt, fogyôban levô nemzet,
amelynek egyes részei nem tudnak kijônni sem egymâssal, sem
ônmagukkal. Ebbôl a szemszôgbôl nézve a hazai és a nyugati
magyarsâg viszonya nem is nagyon rendhagyô. Egyszerûen kôveti azt a
normât, amely természetes kôvetkezménye az elmùlt félévszâzad
polilikai viharainak. Ezek utân ne csodâlkozzunk, ha a hazai és nyugati
magyar viszonyban is problémâk varmak.

Persze a problémâk felismerése még nem megoldâs, de jelentôs

lépés a megoldâs felé. Mindannyiunknak el kell fogadnia azt, hogy a
kezdeti eufôriânak vége, hogy az 1990-es ôrômmâmor teljesen irreâlis
elképzeléseken és elvârâsokon nyugodott, és hogy az ahhoz hasonlô
tôrténelmi pillanatokbôl legfeljebb csak egy van egy évszâzadban.
Sajnos, az akkor véletleniil folkerult vezetôréteg képtelen volt ezt a
kûlônleges pillanatot megfelelô môdon kihasznâlni - akâr Magyarorszâgon, akâr Nyugaton, akâr nyugati-magyar, akâr pénzhatalmi
viszonylatban. Ennek tudatâban mindannyiunknak le kell szâllnia a
ntindennapi realitâsok vilâgâba. A megoldâst egyelôre senki sem

ismeri. Azonban érdemes errôl eszmét cserélni. mert az ilyen jellegû
csalâdi bajoknak az orvoslâsa âltalâban a mâsik oldal szemszôgének a
megismerésével kezdôdik, és megismert szempontok és problémâk
kibeszélésével végzôdik.

A nyugati magyarsâgnak pedig tovâbb kell rendeznie az életét ùj

hazâjâban, amennyire lehet magyar nyelven is, de ha mâr nem lehet,
hât akkor angolul, németiil, svédtil vagy mâs nyelven. Seglteni kell
Hazânkat, és a Kârpât-medence kiilônbôzô részeibe ragadt nemzettestvéreket, de ugyanakkor azt is el kell fogadni, hogy a nyugati
magyarsâg jôvôje mâr nagyrészt ùj hazâjâban van. A maximum, amit

elvârhatnak: hogy majdan csak angolul, németiil vagy svédûl tudô

leszârmazottaink is megtartanak valami ragaszkodâst ôseik foldjéhez és
nemzetéhez.

Prof. dr. VârdyBéla (Pittsburgh, PA) Somogyi Léllel beszélget elôadàsa utàn

Dr. Lelbach Antal (Rocky River, OH):

Kosovo in the Spotlight:
HUNGARY IN DEFENSE OF THE CHRISTIAN WEST

In the so-called Southern Région of former Hungary by the
Yugoslavian statistics 25% of the population is Hungarian. The war
between the same Slavs, Croatians and Serbians, might continue for
centuries to corne. In the Albanian section of the Kosovo-Metohija
région, tlie Albanians and Serbians keep killing each other without end.

King Alexander in the past already was only able to mie with his
„Oijuna," a fanatical group, and with dictatorial power in order to keep
the fighting minorities together in his Kingdom. Tito aliter him mled
with an outright communistic dictatorship. No wonder Yugoslavia
made up of ail colored mosaics, did not possess any unilying
conception for a permanent unified nation of any sort. Aller the death
of Tito, under the influence of Kosovo's incidents a centralized ultranationalistic Serbian Govemment was established with Slobodan

Milosevics at the helm. Milosevics - in regards to Hungarian minorityis lead by a fanatical, untme conception, that Vojvodina was attached to
Yugoslavia through Serbian blood shed immensely, therefore the
Serbians bave a right to hold unto that territory by any kind of means.
His favorite expression: „Yugoslavia existsfor Serbia and Serbiafor
Yugoslavia. " His false logic tells him, that where there is one Serbian
grave that already is Serbia and whenever one Serb lives there an

Orthodox Church has to be built, and the Yugoslavian border will have
to go up to the line ofLake Balaton in Hungary.

Under Tito 's rule already halfofHungarian Schools were closed.
Belgrade openly declared that the magyars in Yugoslavia should be
treated the same way as the magyars in Transylvania by the
Romanians. To be a subscriber of the Himgarian language paper, the
«Magyar Szô" means unpatriotic behavior. People speaking Hungarian
are spat upon on the street. Forcellil intégration is the keyword.
Yugoslavia reached the point of no-retum. Belligerent action between

Serbs and others are the order of the day. The final extinction of
magyars is their outright aim. Thegovemment ofHungary will have to

be readyfor a firm stand. The magyars of the South Land will have to
be saved. That part of Yugoslavia will have to be reattached to
Hungary. The Western Powers will have to be made to face «fait a
compli," with no choice! Negotiations will lead to no avail! The
magyars will have to be magvars againi

World War II carried Hungar> into unprecedented catastrophe. The
Moscow directed Pan-SIavism brought the Russian into the belly of
Europe. Slavic nations were created on north and on south. They were

proven by history not to be able to survive as nations. The loss of War
placed Hungary into a colonial existence. The Southern Slavs, under
Tito, made minorities stifFer more and be disintegrated more than any
minorities any place on earth. It was a dictatorially composed nevv unit,
which could never become a unit and remained a fire hazard of the
continent.

The dissolution of that forcefully created „Yugo-Unit" was
predicted in fact, it never was a living and life-worthy state.The Serbian
dream was aiways only a dream. Potsdam accepted it. Tito was jubilant
at Potsdam. But no earthly power could ever stop the disintegration of
that artificially-concocted State. The very présent of our history hits the
headlines day after day! History does not respect firm borderlines! Ali
borders are changeable and changing! The headstones on the graves cry
accusations. They also force us to remember! At the same time, they
also ask for action and demand action from the populace of the présent.

After World War 11, Yugoslavia was divided into Fédérations. The

magyar „Délvidék," Szerémség and Vajdasàg, became an „independently governed" State with the nanie of Vojvodina. The
government was placed in the hands of the executive communist

council. Headquartered in Ûjvidék. That was only a misleading illusion
for a short time. When Tito was firmly established at once merged

Vojvodina into a Serbian people's Republic, which meant removing its
autonomy for good. The Parliament of Vojvodina was merged into
„Narodna Skupstina" at Belgrade. That was finalized in 1987 by
Slobodan Milosevics by firm légal action of the Suprême Council. It
meant the rule came from Serbian Belgrade. In spite of ail that the
Western Powers through Tito's maneuvering always regarded

Yugoslavia as a démocratie Republic. Like ail communistic
governments after World War 11. Tito s partisan government also relied
on the power of the Soviet armed forces. They ail got into their position
of power by the help of the Soviet military, but later tried to build-up a
power seat of their own. The people of Vojvodina soon realized that
instead of having freedom of individuals, they were forced into
atheistic and communistic forms of living and were forced into an

inferior style of existence a la Balcanic standards as unwilling subjects
of little maie and female "secretaries" of the communist régime. The

controlling hand of the régime was centered in the armed policing

exponents of the dictatorship, recruited from partisans, bandits and
terrorists.

The "people's police" torturing "militia" was in charge of
concentration camps in the whole of Yugoslavia. The abuse of power
prevailed ail over the land. UNRA help came from the West
unlimitedly, in the form of food, clothing and farming equipment.
Fiorello LaGuardia (mayor of New York), who was executive
président of UNRA, especially favored the Yugoslavians. Most of the

help - instead of going to the needy - ended up in the hands of the
favored partisan seivants of the ruling régime.
It is indeed an irony of history that when the communist Tito
demanded from the then-already Hungarian communist govemment of
Hungary to tum over to Yugoslavia the main participants of the

''Ujvidék incident" as war criminals to face in Ùjvidék, a "War crime
Tribunal," Général Szombathelyi, Feketehalmy, Grassy, Zôldy and
Fagy, Ujvidék's mayor were immediately tumed over. It was Tito's
scheme to intimidate ail Hungarians in Yugoslavia. It was a mock-trial
lasting for one week. AU were condemned to death "in the name ofthe
people. " These magyar officers of the army were thrown as prey to the
lions, the bloodthirsty Serbians of the Land, who were not only
Zsabolya and Csurog, who were not only sympathizers of the
communist partisans, but most of them actual participants in their
underground warfare since 1941. The persécution of magyars then
started with a new zeal.

Romanians, Serbians, Czehs and Slovaks had a right to yell into

the ears of the world the falsifications of their own history freely, but
persecuted Hungarians had no right even to express their ownhistory 's
truths and realities. What unjust classification under the name of
human rights and equality of minorities?
Regarding the future of new Europe the Hungarians in immig
ration should take a leading voice in the rearranging of separating

borders. Oursilencewouldmean that the injustices ofailpeace-treaties
is not the matter of our hearts. We, the magyars of Délvidék, (the
writer of these treaties happens to be one of Délvidék's magyar

himself), cannot and will not relax until every inch of the former
Hungary will be returned to the body of the one-thousand-year-old
Nation.

Yugoslavia since its inception in 1920 has been in eternal conflict

with the non-Serbians and its whole history has been the violation of
human rights in a never-ending chain. The léopard will not change its

spots: their atrocities during the rule of the after-wars communistic
System were the re-echoes of the same behavior from tlie royal rule
before the both world wars. History bas arrived to a décisive stage.

Humanity's freedom expectations are so high and the desire for perfect
liberty so deep that it leaves no place any longer for waiting.
Dramatic changes in Russia, in the Baltics, in Middie and CentralEastem Europe, in unified Germany, even to some degree in far-away
China, and most recently in former Yugoslavia and former
Czechoslovakia, and in Romania try to make us believe that a new

bright, new world-order is in the making! Reforming mistakenly drawn
borders, reshaping nations to live in fiill respect of human rights of ail
majorities and all minorities carmot be stopped any longer with any
kind of might or power right and order will have to prevail.

Tôttôsy Istvànné dr. (Budapest)

NÉHÂNY GONDOLA TA HA TÂRONTÛLI MA G YARSÀG
és az anyaorszâg kapcsolatrendszerének ûj alapokra
helyezésérôl
Az alkotmânyban megfogalmazott „kôtelesség", amely az 1990-es
vâltozâs utân ùj alapokra helyezte a hatârainkon kiviil rekedt vagy
elûldôzôtt magyarséggal kapcsolatos politikât, ma mér csak akkor
tekinthetô tôbbnek egy jôl hangzô propaganda szôvegnél, ha a
mindennapokban gyakorlati megvalôsulâsa egyértelmû lesz.
Ezért a Kormânynak alapvetô kôtelessége, hogy ùjra gondolja és a
felhasznâlhatô elemeket tovâbb vigye, szervezze ùjjâ hatârontùli
magyarsâg-politikéjât.

A politikai hatalomnak el kell dôntenie, hogy hosszù tâvon milyen
elemeket vâllal, illetve épit be hatârontùli magyarsâg-politikàjâba.
A hatârontùli magyarsâg kérdése ugyanis nem vonatkoztathatô el
olyan magyarorszâgi problémâktôl, amely az orszâg népességének
alakulâsâval, a migrâciôval és ebbôl kôvetkezôen a lakossâg ôsszetételének esetlegesen vârhatô môdosulâsâval is szâmolrù kénytelen.

Ezért kôtelessége elemez(tet)ni, hogy Magyarorszâg milyen
môdon vâlt soknemzetiségûvé, s miként tôrtént a két vilâghâborù utâni
fel- és ùjra darabolâsa.

Az elemzés, a mùlt feltérképezése és ùjra-értékelése nélkûl felelôs
dôntést hatârontùli magyarsâg kérdésben sem tud hozni.
Fenti elemzés készit(tet)ésével egyidôben kiindulâsi alapként
célszerû lenne tanuImânyoz(tat)ni és elemez(tet)m a nyugat-eurôpai
âllamok kisebbségpolitikéjât, s akâr olyan magyar alapelveket kialakitani, amelyek mindebbôl a szâmunkra hasznâlhatô elemeket
àtvéve egy merôben ùj, de az uniôs csatlakozés szemszogébôl is
elfogadhatô tervet eredményeznek.

A korménynak el keil dôntenie, hogy mit és miként vâllal a
hatârontùli magyarsâg iigyével kapcsolatban.
A jelenlegi tâmogatâsi forma vilâgossâ teszi, hogy a kezdeti
megoldâsok mâra mâr âtszervezést igényelnek. A kormâny szândékât
ugyanis jellemzi a tâmogatâsi forma. Vilâgosan kifejezi, hogy mit tud,
akar és mer vâllalni. (Hiszen kôztudott, hogy az alapitvânyi rendszer
gazdasâgi szemszôgbôl is jellemzi a hatalom és e kérdéskôr viszonyât.)
E térségben a megmaradâs egyik, de legfontosabb eleme az
anyanyelvi oktatâs léte, illetve létének mértéke. E teriiletnek ugyancsak
kôlcsônhatâsban kell lennie a magyarorszâgi oktatâs minôségével is.

A gazdasâgi életre is alapozva a szakképzés kârpât-medencei
régiôban tôrténô fejlesztése nemcsak a nyugat-eurôpai duâlis szakképzéshez viheti kôzel a kômyezô orszâgok szovjetizâlt (s emiatt szinte
haladô) szakoktatâsi rendszerét, de vonzôvâ téve a hazai lehetôségeket
a szûlôfôldôn maradâsra ôsztônôzve teheti modell értékûvé oktatâsunk
e teruletét.

A vegyesvâllalatok és a szakképzés a magyar nyelvnek idegen
nyelvkénti értéknôvelését oly môdon alapozhatja meg, hogy a régiô
magyar nemzetiségû kisebbségei szâmâra is eredményeket hozhat.
A szak- és tovâbbképzések szervezett formâjâval a szaktârcâk
szakmai felelôssége - az oktatâson kereszttil hatva - ugyancsak
megnôhet a hatârontùli magyarsâg kérdésében. Az âllam- és kôz-

igazgatâs, valamint a hagyomânyos polgâri (=civil) szervezetek
egyuttesen és âtgondoltan hatékonyabban hasznâlhatjâk a meglevô
forrâsokat.

Szembe kell nézni a kettôs âllampolgârsâg kérdésével, amely nem

kerulhetô ki. A kettôs âllampolgârsâgot elemeire bontva, lépésrôl
lépésre épithetôk ki azok a jogszabâlyok, amelyeknek ôsszességével
helyettesithetô a kettôs âllampolgârsâg.

Béla Pomogats
THE IDEA OF HUNGARIAN A UTONOMY
IN TRANSYLVANIA

Ever since the political changes of Christinas 1989 in Bucharest,
Hungarian political spokesmen and the Hungarian press in Remania
(Transylvania) have repeatedly given expression to the idea of a
measure of autonomy for the Hungarians there. This reflects a longcherished goal of 1.8 million Hungarians in Transylvania. In the almost
80 years since Transylvania was ceded to Remania in 1920, Hungarians

have often expressed their belief that they can only expcct protection
against Romanian nationalism and against forced assimilation through
législation and the effective opération of self-govemment.
The idea of self-govenunent has surfaced more than once in
varions forms. The idea of autonomy has become an organic part of

Hungarian policy in Transylvania. In 1918, Oszkàr Jàszi, Minister for
Nationalities in the short-lived Kàrolyi go\'ernment. devised the

Hungarian state as a System of national autonomies, and the leaders of
the Romanian National Party, with whom he was negotiating, also
promised autonomy for the non-Romanians of Transylvania. The
establishment of the institution of national autonomies was specified as
a goal at the mass meeting in the city of Kolozs\'âr (Cluj), on 22
December 1918. The meeting took place a few days aliter the Romanian
National Assembly in Gyulafehérvâr (Alba Iulia) announced the union
of Transylvania and the eastem fringe of the Hungarian great plain with

the Kingdom of Romania. The décisions passed on the future of
Transylvanian Hungarians were being made as the occupying
Romanian anny advanced. The scheme of national autonomies that
Jâszi designed unfortunately came too late, and the Kolozs\'âr décisions
were never implemented. The fate of Transylvania was decided by
arms and was confirmed by the Paris peace treaties.

The idea of Hungarian self-govemment in Transylvania. however,

has been kept on the agenda in one form or other. Hungarians who had
to settle to their status as a minority voiced their conviction several

times, at least in the late 1910s and the early 20s, that only a legislated
autonomy can allow them to préservé their culture in their own
language and to shape their coopérationwith the Romanian people. The

number and proportion of Hungarians living in the territories annexed
to Romania - Transylvania and three other eastern Hungarian régions
(the Bânât, Kôrôs and Mâramaros régions) - provided an appropriate
basis for such a self-administrative System. Of the over 5 million

population in this territoiy at the end of the Great War, 54% were
Romanian, 32% Hungarian, 10% German and 4% other (Serb, Slovak,
Ruthenian or Bulgarian). Romanians were then in an absolute, though
not overwhelming, majority and the non-Romanians, above ail,
Hungarians and Germans, could legitimately claim eitlier territorial or
cultural autonomy.

In the Middle Ages, half the population in historical Transylvania
and the Hungarian territories later to be annexed to Remania was
Hungarian (including the Székely or Szekler régional group), one
quarter German (Saxon), who had been settled there in the Middle
Ages, and another quarter Romanian, who first appeared in Tran

sylvania in the late 11"^ century - noearlier mention ofthem isfound in
historical sources - and did not start to play a rôle of any signifîcance

in its histoiy before the 19"^ century. These ethnie proportions tilted in
favor of Romanians during the 16''' and 17''' centmies. when the
Hungarians in the river valleys and towns suffered from the raiding
Turks and Tartars. The Romanians, however, who lived in the
mountains were largely spared. their numbers even increasing when a

sizable amount fled from the principalities ruled by Phanariote Greeks,

who were appointed by the Turks. By the early 18"' century,
Romanians were in majority in Transylvania, where they made up more
than half the population.

Yet in several régions in Transylvania, such as in Székelyfôld, the
land of Szeklers along the Eastem Carpathians, and in the région
adjacent to the Great Hungarian Plain, i.e. the western borders of
Transylvania, as well as in the big cities - Kolozsvâr (Cluj), Nagyvàrad (Oradea), Marosx'âsàrhely (Targu Mures), Arad and Szatmàrnémeti (Satu Mare), the Hungarians, were in majority. In Southem
Transylvania areas and in other cities such as Temes\>àt (Timis Moara),
Brassé (Brasov) and Nagyszeben (Sibiu), the majority was German.
Urban culture on the whole in Transylvania was either Hungarian or

German, as were the overwhelming majority of burghers, professional
people and factory workers. Of the 49 towns in Transylvania in 1918,
only two were of a Romanian character.

Romanization of these towns started only after 1920 and was

completed under the communist dictatorship. In the course of forced
industrialization.

Romanian villagers in great numbers flooded the towns of
Transylvania, while Hungarians were denied the right to move there.
The overwhelming proportion of Germans and the Hungarian-speaking

Jews of Remania, under Romanian-German and Roinanian-Israeli, in
no small measure, financial agreements, left during thc 1970s and
moved to the Fédéral Republic of Germany and Israël, respectively.

The légal situation and nationality policy aim of the Hungarian
minority in Transylvania were determined in principle by the Alba lulia
{Gyulafehérvàr) Resolutions, with the déclaration of Romanian
national unification, and by the minority agreements complementing

the Paris peace treaties. Article 3 of the Resolutions formulated the
national rights of non-Romanians in Transylvania as follows: "Full
national liberty for ail the cohabiting nations. The language of éduca
tion, administration and the courts for ail will be the vemacular. Ail the
nations will be ensured the right of représentation in the législative and
goveming bodies of the country in proportion to tlieir number." Article
8 of the agreement on minorities :Traité entre les principales puissances
alliées et associées et la Roumanie," signed by the Romanian

govemment in Paris on 9 December 1919, stated the following: "No
Romanian citizen may be limited in the free use of any language in
private, business or religions life, in publication, in the press or
anywhere else or at public meetings." Article 11 contains the following
resolution, which opens up the possibility of free national development
for ethnie minorities: "Romania agréés that in religions and educational

matters the Transylvanian Székely (Hungarian) and German public

bodies be permitted to set up local self-governments under the control
of the Romanian State."

Such resolutions and décisions marked ont certain perspectives for
a solution of the national question, yet they have never been implemented. The Romanian govemment declined to incorporate in the
Constitution or to implement the Alba lulia Resolutions and only

signed the Treaty of Paris under the pressure of the victorious great
powers. The 1923 Romanian Constitution did not mention selfgovemment for the national minorities, which was earlier allegedly
granted, and spoke merely of "Romanians" enjoying equal rights as
citizens, "irrespective of racial, linguistic of religious différences." The
notions of légal and minorities policies in Romania were based on the
etatist ideology of a "political nation," just as was Hungary's minority
policy after the 1867 Compromise with Austria, which Romania had
condemned and which it argued against with success as a point of
reference at the peace conférence as activities that had suppressed
minority nations. However, Hungarian Magyarizing minority policies
before 1918 were largely muted by the général libéral spirit of the âge,

while Romanian minoritj policies after 1918 were far from libéral, on
the contrary, they were aimed at forced assimilation.
Traditions ofautonomy in Transylvania

The idea of autonomy surfaced even more widely after Trianon
amongst Gemians as well as Hungarians and to a smaller degree, those
Romanians in Transylvania who distrusted the Bucharest govemment.
As subjects of the Empire, Romanians in Transylvania feit doser to
Western values and ways than did their fellow Romanians from the Old
Kingdom, who had not long before been liberated from Turkish

suzerainty. Indeed, over a third of the Romanians of Transylvania were
of the Greek rite in union with Rome and not members of the

Romanian Orthodox Church. Before the peace negotiations began in
Paris, when the Hungarians of Transylvania could not have known with
any certainty the actual new borders the Allies had in mind, some
Transylvanian Hungarian intellectuals suggested an independent
Transylvanian state based on the partnership of the three nations Hungarian, Romanian and German, and an autonomous Transylvania
within the Romanian state.

The idea was presented at Dicsôszentmàrton (Timaveni) in the
form of a mémorandum by Elemér Gyârfàs, earlier Lord Lieutenant of
Kiskukilllô County, Chairman of the County National Council after the
1918 Hungarian révolution, and forwarded to Emil Hatieganu the
Romanian minister for Transylvania, in Kolozsvâr (CLUJ), on 24
March 1919. The Consiliul Dirigent in Nagyszeben (Sibiu), the
temporaiy Romanian govemment in Transylvania, never replied. After
the military occupation of Transylvania, and especially after publica
tion of the peace treaty provisions, the autonomy of Transylvania, a
major demand of the Romanian nationalist movement in Transylvania

during the 19"^ century was no longer on the agenda. Newspaper
articles and political pamphlets in the early 20s regularly expressed the
demand for national selLgovenunent. Such demands were aimed at
autonomy for the minority rather than territorial revision. One example

is a famous pamphlet drafted by Kàroly Kôs, Àrpàd Paal and Istvân
Zàgoni, which was published on 23 January 1921 in Cluj, under the
title „Kiâltôszô" Erdély, Bânsâg, Kôrôsvidék and Mâramaros. (Crying
ont loud to the Hungarians of Transylvania and the Bânât, Crisana and
Maramures Régions.) Kôs mged acceptance of post-war reality and
wished for a genuine understanding between the majority nation and

the minorities, declaring allegiance to the Romanian state. He expected
that peace and mutual trust between Hungarians and Romanians would

eventually bring fulfillment of national desires -

maintenance of

language and culture, security and économie progress. He also saw in
the guarantee and structure of autonomy a pledge for the survival and
development of the Hungarians of Transylvania. The other two authors

of the pamphlet, joumalist and member of parliament, Àrpâd Paal and
joumalist and politician Istvàn Zâgoni, undertook to expound the idea
of autonomy and provide a légal and historical background. Beyond
ensuring an independent development of the national culture and a free
national self-organization, they also demanded territorial autonomy and
the compilation of a national register.
The idea of a national register came form the Austrian Social
Democrat Otto Bauer who, following up his fellow Social Democrat
Karl Renner 's earlier thoughts on national minorities, in his work. The

"Nationality Problem" and "Social Democracy." published in 1907 in
Vienna, recognized that a nation is to be defmed not as a territorial
body but purely as an association of persons, and that self-government
of nations and ethnie minorities must be set up on the basis of an ethnie

register i.e. citizens "free déclaration of their ethnicity," thereby
organizing citizens of the same nation or ethnicity into a public body
independent of the territorial principle.
Istvén Zâgoni's draft for Htmgarian autonomy in Transylvania thus
relied in equal measure on the traditional Transylvanian idea of
territorial self-govemment, which was also taken into account by the
Paris minority agreement between the Entente powers and the Roman-

ian govemment in 1919, and on the idea of cultural autonomy based on
an ethnie register expounded by "AustroMarxists" for the purpose of
modemizing the Austro-Hungarian Monarchy.
This draft on autonomy by Kôs Paal and Zâgoni was never
seriously considered and discussed by Romanian politicians albeit the
Transylvanian Hungarian Party, the political organization of the Hungarian minority, did their best to realize plans for self-government. The
only Romanian political party, which in the Ciucea Pact of 1923 gave
any noteworthy concessions to the Hungarians, was the right-wing
Peoples Party led byMarshal Everescu, which appeared on the political
scene in the early 1920s. The pact, however, never became operational.
The plans for autonomy of the late 20s and early 30s, which tried
to create a légal and political framework for the self-government of the
Székely counties along the Eastem Carpathians and the Hungarianinhabited territories in général, met with a similar fate. Examples are a
minority bill moved in 1927 by the lawyer Gyula Tornyai, a 1928

motion submitted by the Social Democrat leader Géza Deutsch, the
plan for Székely religions and educational autonomy drawn up by the

lawj'er Gàbor Tusa in 1929, the plan for Székely self-govemment
drawn up by the légal expert on the minority question
Balogh in
1932, the ideas of the fonner Lord Lieutenant of Kolozs\'âr (Cluj)

JôzsefPapp, on the establishment of local govemments, or another plan

of Àrpâd Paal's on local educational self-govemment, which went into
great détail on its légal régulation. Ail these drafts and plans failed to
survive résistance by the powers tliat be in Bucharest, even though they

could have greatly contributed towards normalization ofthe situation of
Hungarians in Transylvania and political stability in the Carpathian
basin.

The crossfire ofnationalism

Hungarians in Transylvania accepted intégration in the new
Romanian state, provided they possessed territorial or at least cultural
self-government and could create their own institutions. Romania
nationalist policies, however, denied these wishes, since they not only
sought to consolidate the territories that were ceded after the war but
also aimed for fiill ethnie and cultural assimilation in these areas.

Despite the Alba Iulia Resolutions and the stipulations of the agree-

ment on the protection ofminorities, the ethnie minorities, which made
up over a quarter of the population of greater Romania, have never

been granted genuine equality, let alone self-govemment. On the
contrary, they have had to accommodate themselves to existing in a
state of permanent self-defense under the crossfire of Romanian
Nationalism.

The Bucharest National Assembly passed a number of laws

limiting the rights and self-assertion of minorities. The land reform of
1921 in several districts disregarded the rightful interests of the
peasants who belonged to ethnie minorities and even became a means
of the Romanianization of régions inhabited by them. The 1924 Law on

Citizenship denied several hundreds of thousands of non-ethnic
Romanians citizen's rights. The 1924 law on private tuition and the
1925 law on the school leaving examination radically reduced the
number of non-Romanians eligible for éducation in their native language. AU this followed the closure of the Hungarian university in
Kolozsvâr (Cluj) in 1919 by the Romanian authorities and its becoming
Romanian, and the Romanianization of secondary éducation with the
exception of Church schools. The franchise reform of 1926 allowed
such abuses as resulted in meager parliamentary représentation for the

ethnie minorities, and the Romanian National Assembly soon
deteriorated into a caricature of the parliamentary System.
Measures such as "name analysis" aiso served the purpose of
reducing the importance of minorities and furthering their Romanianization. It meant that Hungarian chiidren whose names did not soimd
particularly Hungarian were forced to attend Romanian schools. Another such measure was the establishment of "cultural zones" with an

eye to the increased Romanization of Hungarian-populated counties. A
similar purpose was targeted when a pseudo theory on the Romanian
origins of the Székelys was argued as an ideological overture to their
"re-Romanization." The extended maintenance of a state of emer-

gency, the activities of military courts and censors, fréquent confisca
tions of, and ban on, newspapers greatly reduced the opportunities for
public life and cultural movements of the nationalities and successfùlly

obstructed the prospects for any self-govemment for the Hungarians of
Transylvania.

Amid these rapidly deteriorating circumstances, intellectual life
and in particular the literature of the minorities could still preserve a
degree that was being written under Romanian rule had to replace those
political, social, scientific and educational institutions that had been
dissolved or were absent, and take over from them the rôle of

maintaining the national identity of those living as a minority in Re
mania and the rôles of protecting and developing their culture. In fact,
ail those efforts and movements which were emerging in Transylvan-

ian Hungarian society sought to assert themselves in belles lettres and
in literary life from the mid-20s onwards. Politicians and joumalists
tumed authors and gave voice to the Hungarian minority experience, its
injuries and desires in poetry and fiction, some of it first rate. This
situation yielded the literature of Transylvanianism, in which the lib
éral and pluralist traditions of Transylvanian history were revived and
which sought to carry on the legacy of autonomous development. The
place for Transylvanian literature was thus in the very heart of Hun
garian cultural and public life, and literary works were permeated by a
strong communal sense and sense of national identity.
After the Second World War
The idea of Transylvanian autonomy resurfaced again with greater
emphasis in the 40s when, because of the political changes that had
taken place in the late summer of 1940, the Romanian government
would have welcomed the idea of a self-governing, possibly even a
sovereign, Transylvania. Ail Hungarian governments of the interwar

period were seeking territorial revision. They hoped to achieve it
printarily with Italian and British support, the British govemment
indeed was ready to acknowledge failure of the Trianon peace treaty to
live up to standards of justice.

Territorial revision was eventually achieved with German and

Italian support in the autumn of 1940 when, imder the Second Vienna
Award, northem Transylvania, i.e. about 40%of the territories ceded to
Romania, was returned to Hungary. The territory was populated by
over one million Hungarians and close to one million Romanians. Yet

Hungary had to pay a heavy price for this award in their form of
committing herself to the Germans - to which the Romaman
govemment incidentally committed themselves too.

The Hungarian army and the Hungarian administration were
welcomed by the Hungarians of Transylvania as liberators.

The Paris peace treaties after he Second World War restored the
Trianon borders. The Hungarians of Transylvania again foimd them
selves under Romanian rule. Demand for autonomy strengthened anew.

A plan for such a solution was drawn up in 1945 by the Social

Democrats in Transylvania and was aimed at territorial autonomy. By
then, however, the idea of Transylvanian autonomy was no longer
realistic - the Centraland EastemEuropean peace treaties of 1947 were

heavily influenced by tlie Soviets, and the Hungarians ofTransylvania
again had to rely on their culture above ail literature, for an assertion of
their interests.

A sense of public calling and the ethos ofserving the public good
in literature bas never diminished since then. As the institutions of

Transylvanian Hungarians were being annihilated or reduced to mere

nominal activity, so the significance ofculture and literature increased.
The idea ofautonomy for ethnie minorities in Transylvania was denied
any public forum for décades, the chronicles at best registering such
endeavors. Which is what happened in the brief period right after the
war under Petru Groza 's govemment, in whose relatively tolérant
atmosphère a number of minorities institutions were established that
could have contributed towards a cultural autonomy of some sort, had

they been allowed unbroken development. Such institutions included
the Hungarian People's Association, a separate Hungarian Writers
Association, the Bolyai University of Kolozsvâr (Cluj) and other
institutions of higher éducation and science, as well as the Hungarian
educational system itself.

It is difficult today not to suspect that the political concessions that
had been granted the Hungarians were mere tactics, even if not devised
personally by Prime Minister Groza. With these gestures. Romanian
politicians aimed at influencing the Paris peace conférence and elicit
through them favorable territorial décisions. Indeed, they actually

managed to achieve the dropping from peace treaties those guarantees
for the protection of minorities that had been spelled ont in the postGreat War agreements.
After the restoration of the Trianon borders and the abolition of

légal protection for minorities. the promising process of building up
ethnie self-government came to a hait in every respect, and the earlier
existing institutions slowly withered. This afifected not only bodies like
the Hungarian People's Association but also individuals. the political
and spiritual leaders of the Transylvanian Hungarians, among them Pàl
Szàsz, chairman of the Transylvanian Hungarian Economie
Association, the Roman Catholic Bishop Aron Marton, JôzsefVenczel,

former director of the Transylvanian Scientific Institution, Gyàrfàs
Kurko, chairmen of the People's Association, JôzsefMeliusz chairman

of the Hungarian Writers' Association in Romania, Edgar Balogh,
rector of the Bolyai University, Lajos Csogor, rector of the Médical
School in Marosvâsârhely, and many others - ail of vvhom were
harassed and eventually jailed.

As a replica of the Soviet model of self-govemment, the Hungar
ian, or later Maros-Hungarian, Autonomous Province was created in

the new situation. It provided anything but genuine self-govemment
and was aimed instead at isolating the fe^fe/y-inhabited counties. It

operated as a caricature of self-determination. Romanian minorities
policies, which had always been devised so as to suppress the ethnie
and cultural identity of Hungarians in Transylvania and to enable
assimilation, continued in the décades ofcommunism (1947-1989). The
Bucharest régime, headed by Nicolae Ceausescu, especially from the
70s onwards, made a point of breaking the identity of Hungarians and
destroying their national culture by doing away with the greater part of
Hungarian educational and cultural institutions and then, in the
framework of what has become notorious as "village systematization,"
sought to achieve assimilation by uprooting and forcefully resettling
Hungarians. Ethnie self-government as an idea could be maintained in
the circumstances only in opposition thinking. A recent example of the
autonomy plan was elaborated in the mid-80s by the contributors to the
samizdat magazine. "Ellenpontok" (counterpoints) edited by the poet
Géza Szôcs. Officiai Romanian nationality policy aimed at destroying

the ethnie and cultural identit)' of Hungarians and as assimilation bas
been maintained afler the collapse of the communist régime in 1989. It

bas thus opposed the autonomy plans drawn up by the Démocratie
Association

of Hungarians in Romania (RMD-SZUDMR), in

November 1993, entitled "On Ethnie Minorities and Autonomous

Communities," the drafit prepared by Jôzsef1. Csapô in August 1994,
under the title "A Statute of Personal Autonomy for the Hungarian

Ethnie Community in Romania" and the drafit he also elaboratedfor the
autonomy of Székelyfold, the région habited by the Szeklers, in 1995.
The Romanian govemment, the National Assembly in Bueharest

and Romanian politieal parties bave regularly rejeeted andignored sueh
plans. The fight for self-government is for the future. This rejeetion

may perhaps be ehanged under Président Constantinescu and bis
govemment, in light of the reforms introdueed in state administration
and a novel approaeh to minorities, espeeially if sueh reforms continue.
The new politieal rôle tire RMDSZ, tlie Hungarian politieal party
in Romania, bas undertaken in coalition with the démocratie partiesand

participation in the new Bueharest govemment, may eontribute towards
an assertion of the right of self-govemment of the Hungarians in
Transylvania. The démocratie parties whieh make up the Romanian
govemment are inelined to extend minority rights, a neeessity if the
eountry seeks intégration in Westem institutions and wishes to join
NATO and the European Union efforts also supported by the Hungar
ian govemment.

The RMDSZ works for the aehievement of minority language and

edueational rights with eonsiderate, well-devised polieies. The organization is, however, not entirely unified on certain points, namely the
justification for, and the politieal mileage expeeted from, participation
in the coalition govemment by the politieal party of Hungarians in
Transylvania. The radical wing is ledby the respeeted Calvinist bishop,
Làszlô Tôkés, honorary président of the party and hero of the 1989
Temesvér (TimiSoara) events, the moderate wing by the ^président of
the party Béla Markô, a poet whose literary activity bas been important.
Hungarians in Romania thus bave to go on defending their own
interests a stmggle whieh ealls for both bravery and sobriety. Hun
garian autonomy in Transylvania is in the interestof ail Hungarians in
Romania, as well as of the eountry itself. The eountry is expeeted to
croate a démocratie politieal System and muturegood relationships with
its Westem neighbor, a Hungary whieh will soon be a NATO and EU
member.

A political struggle that has lasted close to a century must sooner

or later lead to results, especially if it reçoives the unambiguous support
of the mother country, and particuiarly so if the plans for autonomy are
in harmony with similar developments elsewhere in Europe. Indeed, it
can be said about the Transylvanian Hungarian plans for autonomy
that, in their entirety, they satisfy the norms and standards that govem
the progress of territorial, cultural and personal autonomy in Europe.

Dr. Kardos Béla

A XXXVIII. MAGYAR KONGRESSZUS
CLEVELANDBEN

1998. november 26-29 kôzôtt rendezte meg a clevelandi Magyar
Tàrsasàg a XXXVIII. Magyar Kongresszust, a Sheraton Hôtel terme-

iben, ahol tôbb szàz fônyi résztvevô képviselte fôként az Egyestilt
Allamok és Kanada magyar szervezeteit, de voitak szàmosan Xlagyarorszâgrôl és màs tengerentùli àllamokbôl is.

Az elsô nap fôieg az érkezôk ismerkedésével telt el. Jômagam a
Magyarok Vilâgszôvetsége (MVSZ) képviseletében felkért elôadôként
vettem részt a Kongresszuson, de jutott szerepem a szervezett ausztrâliai magyarsâg megbizàsâbôl is. Sor keriilt a Magyar Nemzeti Vilàgtanâcs elnôkségi ûlésére, és a késôbbi „Vidâm est-"re, a megjelentek
ônkéntes szâmainak kôzreadâsâval.

A mâsodik napon a plenâris iilés délelôtti elsô elôadôja Marton-

falvay Hugo, avolt katon^bôl allô vilagszervezet, a Magyar Harcosok
Bajtârsi Kôzôsségének kôzponti vezetôje, a jobb jôvôben valô
bizakodâs reményteljes jeleit ismertette az Orbân-kormàny eddigi
mûkôdését illetôen, mig a mâsodik elôadô, dr. Balogh Sàndor prof, a
mùltbôl, a mâr megszûnt Szabad Magyar Vilâgszôvetség ténykedését, a
vasfuggôny lebontâsânak dokumentumait târta a hallgatôsâg elé.

Harmadik elôadôként „A Magyarok Vilâgszôvetségének szerepe a
magyar sérelmek ismertetése terén a nemzetkôzi fôrumokon" cimû

elôadasommal érzékeltetni kivântam, hogy; 1.) Milyen lehetôségek
âllnak az eiszakitott teriileteken élô ôshonos magyar nemzeti kisebbség
rendelkezésére ônazonossâga megtartâsâra. 2.) Milyen lehetôségek
âlinak rendelkezésiinkre a nemzetkôzi fôrumokon a magyar sérelmek
ismertetésére és orvoslâsâra. Jelenleg a legoptimâlisabb esély a nemzeti
kisebbség helyzetének javitâsâra a nemzetkôzi jog eljârâsaival
kiharcolni az autonômiâk âltal nyùjtott lehetôségeket. 3.) A részt-

vevôket kapacitâlni, mind az anyaorszâg, mind az elszakitott teriiletek
magyarsâga érdekében reâlis, érdemi tevékenység kifejtésére. 4.) Az
adott informéciôk alapjân kedvezô képet alakitani ki a résztvevôkben
az MVSZ arculatârôl. Elôadâsom komoly visszhangot keltett. Tôbb,

mint egy ôra hosszat vitatkoztak rajta tôbbnyire érzelmi alapon. A
levezetô elnôk, dr. Nâdas Gyulo csak dicsémi tudta elôadâsomat és arra
kérte a kb. 150 fbnyi hallgatôsàgot, hogy tôbbszôri olvasâssal
tanulmànyozzék annak minden részletét, mert logikus és reâlis fel-

épitésû tartalma sokban segithet a magyar nemzeti emigrâciô jôvôképének alakitâsâban. Az elôadâst kôvetôen meghivâst kaptam a
vendégek szâmâra rendezett fogadâson, ahol tobben elismerésiiket

fejezték ki az MVSz kulûgyi ténykedéséért. Mint mondtâk, fogalmuk
sem volt az MVSz ilyen irânyù mûkôdésérôl.

A fogadâsrôl dr. Pungor Ernô prof, hivott meg hârmunkat

lakosztâlyâra. Trombitàs Zsôftàt, a washiingtoni kôvetségiink kulturâlis
attaséjât, ft. Mustos Istvànt, a new yorki plébânost és engem egy kis
eszmecserére, mikoris âtadta nekiink „Éveim, kutatâsaim" cimû ônéletrajzi kôtetének dedikélt példânyât. Beszélgetésiink témâja a
magyarorszégi kutatasok elégtelen tamogatottsâgânak kérdése kôrûl
forgott. Jeleztem, hogy az MVSz nem részesûl szerepét megilletô
tâmogatâsban.

Délutân Worthington, Ohiobôl Abelovszky Eliz tartott târgyilagos

beszâmolôt a mai magyarorszâgi helyzetrôl. Meglepett elôadâsânak az
a része, ahol a magyar honvédségrôl szôlva megâllapitotta, hogy a
hivatâsos âllomânyù katonasâgunk - tehât nem a rôvid idôre behivott
kiskatonâk - a legképzettebbek kôzé tartozik Eurôpâban, hiszen mind
érettségizettek és sok kôzôttiik az egyetemi végzettségû.

Dr. Gutay Làszlô Indianabôl és Tassy Lajos Torontôbôl, a mâjusi
magyarorszâgi vâlasztâsokat megelôzô korteskedésuk tapasztalatairôl
tartottak elôadâst, amit az FKGP és KDNP érdekében fejtettek ki.

Elôrevetitették, hogy a legkôzelebbi vâlasztâsoknâl milyen feladatok
vâmak az emigrâciôra, nehogy visszarendezôdés kôvetkezzék be.

Ezzel egyidejûleg mâs rendezvények is megkezdôdtek, igy az
AMOSZ kôzgyûlése, ôstôrténeti elôadâsok és a magyar emigrâciôs

kônyv- és képzômûvészeti kiâllitâsmegnyitâsa, aholPanajoth Zoltànné
a megjelent irôkat mutatta be, és Hawaii-bôl Makk Imre festômûvész a

mûvészetekrôl, mint a magyarsâgkép legeredményesebb ktilfoldi
alakitôirôl értekezett.

Az Amerikai Magjarok Orszégos Szôvetsége (AMOSZ) kôzgyûlésén 67 szervezet képviseltette magât 30 részlvevô delegâtus éltaJ.

A kôzgy-ulés dr. Balogh Sàndort (E. Greenbush, N.Y.-bôl)
vâlasztotta meg elnôkévé és nyilatkozatot bocsâtolt ki. Ennek lényeges

pontjai; 1.) Ôrômmel jelentik, hogy a magyarsâgért dolgozô amerikai,
kanadai, nyugat-eurôpai és elszakitott teriileti szervezetekkcl az elmùlt

két esztendôben is eredményes egyiittmûkôdést folytattak a magyar ûgy
szolgâlatâban. 2.) Megelégedéssel tudatjâk, hogy Magyarorszâgon is jô
kapcsolataik varmak a nemzeti elkôtelezettségû intézményekkel, kôztiik
az MVSZ Kiilugyi Titkârsâgâval. Sajnàlattal âllapitjâk azonban meg,
hogy az MVSZ tovébbra is a maga szervezete „Orszâgos Tanâcs" alà
prôbélja kényszeriteni a hosszù évek ôta mûkôdô magyar egyhâzi és
vilégi szervezeteket az Egyesûlt Allamokban ahelyett, hogy azokkal
tényleges vilégszôvetséget prôbâlna létrehozni szôvetségi alapon. 3.)
Sajnàlattal kôzlik, hogy az Amerikai Magyar Szôvetséggel nem jôhetett

létre a szervezeti egyesûlés. 4.) Ôrômmel ûdvôzlik Magyarorszég ùj
koaliciôs kormânyât és munkâjukhoz sok sikert kfvânnak.

Orbàn Viktor miniszterelnôk tanécsât megfogadva elsôsorban a
nemzeti kisebbségi sorban élô magyar ôshonos lakossâg megsegitésében szândékoznak a korménnyal egyiittmûkôdni. 5.) Remélik, hogy a
kiilfôldôn élô magyar âllampolgârok szavazati jogât végre majd
rendezik és olyan rendszert hoznak létre, amiben az amerikai magyarsâg szakértôi tanâcsadôként tudnânak Magyarorszâg felvirâgoztatési
munkâlataiban résztvenni, és amerikai kapcsolataikat gyiimôlcsôztetni.
6.) A nemzeti kisebbségben élô magyarsâg érdekében angol nyelven

megjelenô dr. Balogh Sândor „Ônrendelkezési jog, autonômia és ùj
vilégrend" cimû munkâjât anyagilag tâmogatjâk, és teijesztése
érdekében szimpôziumokat rendeznek mind Amerikéban, mind
Magyarorszâgon. 7.) Elhatâroztâk, hogy ôsztôndij programjukat,
magyarorszâgi és helyi fiataloknak az amerikai politikai élet meg-

ismertetésével folytatjàc, és 1999 elején a Magyar Nemzeti Emigrâciôs
Vezetôk Kerekasztal Értekezletét ùjra megrendezik.
Este szinvonalas irodalmi és mûvészesten vehettiink részt; ft.

Mustos Istvân, Tôth Ârpâd kôltészetérôl tartott lebilincselô elôadâst,
Marsi Robert és Révy Gâbor zongorajâtékâban és Lendvay Gabriella
énekszâmaiban gyônyôrkôdhettunk. A magyarorszâgi dr. Hasznos
Miklôs szavalt két idôszerû verset, és a sydneyi Ruttkay Arnold kitûnô
versét. Stirling Gyôrgy pedig a dr. Nâdas Jàno.s âltal 50 éve alapitott
MagyarTârsasâg eredményes mûkôdését ismertette.

A harmadik napon egyutt reggeliztem a clevelandi Veress
Ferenccel, aki az ôstôrténeti elôadâsok terén tevékenykedik. Szivesen

ellâtogatna Ausztrâliba is elôadâsok tartâsâra. Ez a nap igen szines és
mozgalmas volt szâmomra. Tôbb eseményen is résztvettem, hogy képet
kapjak a konferencia sokoldalù rendezvényeirôl. Délelôtt meghallgattam a montréali Màrkus Gyula „Nemzeti dicsôségiink" clmû
elôadâsât, amiben a Szent Korona eredetét és évszézadokon keresztiil

hânyt-vetett sorsât ismertette leny^gôzô stllusban. Ezzel egyidôben
voltak a Magyar Mérnûkûk és Epitészek Vilàgszôvetsége 28. talâlkozôjânak elôadâsai is, ahol tôbbek kôzôtt dr. Pungor Ernô tartott

elôadâst a Bay Zoltân Alapitvân^ mai kutatâsainak helyzetérôl és
eredményeirôl. SzabadMagyar Ujsâgirôk Szôvetségének kôzgyûlésén
Stirling Gyôrgy elnôkôlt és dr. Hasznos Miklôs tartott igen érdekes és
tanulsâgos elôadâst a mai magyar politikai helyzetrôl a KDNP
szemszôgébôl nézve. Kiséretében mâsik hârom magyarorszâgi
keresztény demokrata vezetô is jelen volt.
Délben a kôzôs tàrsasebéden telt étterem fogadott. Itt nekem jutott
az a megtisztelô szerep, hogy az Ausztrâliâbôl érkezett dr. NàdasJânos
mellszobrât leleplezzem. Rôviden ekként szôltam a kb. 120
egybegyûlthôz; Kôszônôm, hogy az ausztrâliai magyar nemzeti
emigrâciô nevében szôlhatok dr. Nâdas Jânos mellszobrânak âtadâsân.

A magyar hazâtôl talân legtâvolabbra keriilt ausztrâliai magyar nemzeti
emigrâciô mindig nagy figyelemmel kisérte az ô kitûnô szervezése és
irânyitâsa alatt ténykedô clevelandi Magyar
Târsasâgot és
kûlônôsképpen a Magyar Kongresszusok és az Arpâd Akadémia sok
évtizedes mûkôdését.
Az elmùlt évek sorân Ausztrâliâbôl is szâmosan vettek részt

ezeken a kongresszusokon és kaptak elismerést végzett munkâjukért.
Hogy csak azokat emlitsem a teljesség igénye nélkiil, akik hirtelen
eszembe jutnak: Ruttkay Arnold, Hetyey Sàndor, Ambrôczy Pàl, Rauch
Kàroly, Csapô Endre, Botond Pàl és Kolozsy Sàndor.
Dr. Nàdas Jànos tôbb mint négy évtizedes munkâssâga a magyar
nemzeti emigrâciô integrâlâsa, szervezeteinek céltudatos tartalommal
valô kitôltése és a magyarsâg himevének ôregbitése terén ôrôk példa-

képtil szolgâl mindannyiunk szâmâra. Néhâny nappai ezelôtt valakinek,
aki nem ismeri kellôképpen a kongresszusok értelmét és eredményét, a

kôvetkezôket irtam, ide az Egyesiilt Àllamokba: „...idestova négy
évtizede rendezik e kongresszusokat, s az ezekrôl kiadott kb.

ugyanannyi kôtetnyi kônyvben megjelennek az Egyesiilt Àllamokban
az

elmùlt

45-50

év

kôzéleti

eseményeirôl:

a

szervezetek,

egyhâzkôzségek, cserkészek, iskolâk, bajtârsi szenezetek, szabadsâgharcosok életérôl, mûkôdésérôl, a kommunizmus lebontâsa
érdekében kifejtett munkâlatokrôl".

Ôrômômre szolgâl, hogy dr. Nâdas Jânos mellszobrât, az Ausztrâliâban élô Kolozsy Sàndor ismert szobrâszmûvész kivâlô alkotésât, a

New South Walesi Mag>'ar Szôvetség és az Ausztrâliai és Ùjzélandi
Magyar Szôvetség nevében leleplezhetem és âtadhatom az Egyesiilt

Âllamokban élô Nâdas csalâdnak és a clevelandi magyarsâgnak".
Késôbb ismét szôra emelkedtem és vâzoltam a kârpâtaljai ârvlz
sùjtotta magyarsâg helyzetét. Elmondtam, hogy hârom nappai azelôtt
az Ausztrâliai Magyar Kisebbségi Alap nevében adtam ât Milovân

Sàndornak, a Kârpâtaljai Magyar Kulturâlis Szôvetség alelnôkének egy
milliô kétszâzezer forintot a Beregszâszi Magyar Tanârképzô Fôiskola
22 tanulôjânak ôsztôndij tâmogatâsként, és az ârviz âltal ôsszedôntôtt
120 hâz magyar tulajdonosânak ôt-ôt ezer forintot gyorssegélyként.
Milovân Sândor szerint olyan nagyarânyù segélyezési akciô induit be

az egyhâzak, a cserkészet, a Karitâsz, a Mâltai Szeretetszolgâlat, az
MVSZ és a Kârpâtaljai Magyar Szôvetség részérôl, hogy mâr nemcsak
a magyarok, de az ukrânok és a ruszinok is részesiilnek a
segélyszâllitmânyokbôl. Elelemre és ruhanemûre egyelôre nincs
sziikség. Azt kérik, mindenutt folytassâk a pénz gyujtését, hogy
tavasszal az ôsszedûlt hâzakat ûjra felépithessék. Tehât tavaszra téglâra

és épitôanyagra van sziikség. Ôsszedûlt hâzanként ôtezertéglâra. Ezt a
gyûjtéstkellene a nyugati magyarsâgnak orszâgonként megszervezni és
a magyarlakta telepûlések polgârmestereivel kôzôs akciôban
lebonyolitani. Ennek a projektnek sikerre vitelében szivesen
segédkezne az MVSZ és a KMKSZ. Kossànyi Miklôsnak , a clevelandi
NBN Televiziô magyar adâsa vezetôjének âtadtam a Duna Televiziô

drâmai felvételeit tartalmazô kazettât az évszâzad legnagyobb
ârvizérôl. Késôbb Kossànyi inteijùt készitett velem a Magyarok
Vilâgszôvetségét és az ausztrâliai magyarsâgot érintô kérdésekben.

Ebéd utân elhangzottak Szép Emese, dr. Vàrdy Béla, dr. Lengyel
Alfonz és Màrkus Imre kôzgazdasâgi, nemzetpolitikai és a tôrténelmi

mùltat kutatô elôadâsai. Egyidejûleg elkezdôdtek a Young Hungarian
Americans Society âltal rendezett „Hungarian issues forum" angol
nyelvû elôadâsai, ahol a kôvetkezô generâciôk Magyarorszâg irânti
felelôsségét taglaltâk.

A Szent Lâszlô Târsasâ^ és Rend, valamint a Vitézi Rend egyiittes
ûlésén V. Falk Viktor - az Arpâd Akadémia rendes tagja - elnôkôlt és

nt. Bernhardt Béla evangélikus fôesperes, ùgyis mint az Arpâd
Akadémia rendes tagja, tartott ûimepi beszédet. Szeretettel kôszôntôtte
ausztrâliai barétait, akikkel az 50-es és 60-as években e tévoli
fbldrészen egyhâzi és cserkészvonalon egyiitt munkâlkodott. Tôbb
ismerôssel és barattai talâlkoztam, igy v. Bôcsay Zoltânnal, az Arpâd
Akadémia tagjâval és feleségével, Beodray Ferenccel, akikkel
annakidején a Kulfoldi Magyar Cserkészszôvetségben egyiitt
dolgoztunk az iQùsâg magyarrâ nevelése érdekében.

Este a hagyomànyos Diszvacsora és az ezt kôvetô Magyar Bàl
tovâbbi kôzônséget vonzott a clevelandi magyarsâg korébôl s igy a

Sheraton Hôtel hatalmas bâlterme megtelt az ûnneplô ma^arok
estélyiruhés sokadalmâval. A diszvacsorân hirdették ki az Arpâdpâlyâzat eredményeit. Eszerint, hogy csak az ismertebbeket soroljam,

aranyÀrpàd érmet nyertft. Mustos Istvàn - az Àrpâd Akadémia rendes
tagja - magyar irodalomtôrténeti tanulmânyaiért, dr. Ptmgor Ernô, az

Arpâd Akadémia rendes tagja, kutatâsi eredményeiért, és dr. Vârdy
Bélàné Huszàr Agnes dr. az Àrpâd Akadémia rendes tagja, sokirânyù
magyar irodalmi munkâssâgâért.

A diszvacsora utân az Àrpâd Szôvetség diszjelvényeit adtâk ât
azok részére, akik évtizedeken ât ônzetlenûl mûkôdtek az emigrâciôs
magyarsâg ônazonossâga megtartâsâért. A tucatnyi kitiintetett kôzôtt
volt Bôjtôs Làszlô, clevelandi tb. konzul, az Amerikai Magyar Barâti

Kozôsség elnôke és az MVSZ régi tâmogatôja.
Mâsnap, vasâmap reggel szentmise, s ezt kôvetôen az Arpâd
Akadémia XXXIII. évi rendes kôzgyûlésére keriilt sor. Délelôtt
hosszabb megbeszélést folytattam Lauer Edittel, az Amerikai Magyar
Koaliciô elnôkével, fôleg az amerikai magyar lobby kérdéskôrében.
Elmondta, hogy a kôvetkezô hétvégén a washingtoni magyar
nagykôvetségen vesz részt az AMK majd ôsszegyûlô, évi programja
megtârgyalâsâra, s a Mikulâs-napi diszebédjiikre szâmos mértékadô
amerikai politikussal egyiitt. Talâikoznak Németh Zsolttal, a KÛM
âllamtitkârâval is. Beszâmoltam az MVSZ kiiliigyi munkâjârôl, a
legutôbbi EBESZ konferenciârôl. Tâjékoztattam, hogy az AMK âltal
készitett memorandumot - amit az utôdâllamokban élô magyar nemzeti
kisebbség érdekében âllitottak ôssze -, Pàsztor Làszlô elhozta Varsôba
és azt kiosztottâk a konferencia résztvevôinek. Kôzôltem tovâbbâ, hogy
dr. Pordàny Làszlô kiiliigyi titkârunk jôvôre a Dél-afrikai
Kôztârsasâgban lesz nagykôvet. Az MVSZ silâny kôltségvetési
tâmogatottsâga folytân ez az âllâs valôszinûleg jôvôre nem lesz

betôltve. Ezért, mint a kiiliigyekért feliigyelô elnôkségi tag, ùgy erzem.

nagyobb arânyban kell igénybe venniink a kulfôldôn inûkôdô magyar

lobby érdemes tagjainak tâmogatâsét, valamint a bécsi elnôkségi iilésen
még 1995-ben létrehozott Kiilûgyi Munkacsoportot kcll ônkéntes
munkâra ôsztônôznùnk. Ezzel Lauer Edit is egy elértett.

Sajnos, beszélgetésûnknek volt egy sajnâlatos vetulete is. Lauer
Edit kôzôlte, hogy az AMK washingtoni ulésén szôba keriil majd az
MVSZ Amerikai Tanâcsânak kérdése is. Elôfordulhat, hogy a koaliciô

kilép a tanâcsbôl, mert nem értenek egyet annak egyes s/.emélyek âltali
manipulâlàsâval és az amerikai rnagyarsâg integrâlâsât elhanyagolô

kôzômbôsségével. Ha az Egyesûlt Àllamokban nem sikeriil a jelenlegi
tanécs monopol helyzetét felszâmolni, és demokratikus alapokra
helyezve hârom tanâcsot létrehozni a keleti, a kôzép, ill. déli és nyugati
szôrvânyszervezetek tengertôl-tengerig tôrténô bekapcsolàsâval, akkor
nem tartja a tovébbiakban érdemesnek a tanâcsbani tagsâgot.

Sajnâlatos, hogy az Egyesûlt Àllamokban, aboi szâmos értékes és
eredményes intézmény mûkôdik egymâstôl fûggetlenûl, nem sikeriil e
szervezeteket értékûknek és sùlyuknak megfelelô érdekképviseleti

egységbe integrâlni. Ebben, sajnos, az MVSZ Amerikai Tanâcsa sem
jeleskedik, mert mint Martonfalvai Hugo, az MHBK vilâgszervezet
vezetôje felvetette, miért nem kapnak hônapok ôta érdemi vâlaszt
irâsos javaslatukra,
miszerint szeretnének az
MVSZ-szel
egyûttmûkôdési szerzôdést kôtni a magyarsâg érdekében valô kôzôs
munkâlkodâs érdekében. Véleményem szerint nem lehet tovâbb elôdâzni az észak-amerikai tanâcsaink vajùdô kérdését. Vonatkozik ez

Kanadâra is, ahoiman tôrvényes elégtételt kôvetelnek. A kûldôtt kôz-

gyûlésnek megoldâst kell talâlnia, akâr alapszabâly môdositâs ârân is, a
legitim képviselet és az orszâgos tanâcsok kizârôlagossâgânak
kérdésében.

Tomory Zsuzsa (Silver Lake, WI):

AMAGYARSÂGTUDOMÀNYIINTÉZET
megalakulàsa és célkitûzései
Napjainkban mâr nyilt titok, hogy a nyugati sajtô népûnk
tôrténelmével, nyelvével kapcsolatban a hivatalos magyar kôzegek
szândékos elhallgatâsait, ferditéseit fogadta el, s ezek szerint értékeli
mûveltségunket a mai napig is. Szâmos nyugatra menekûlt magyar
ezért fogott tollat, vâlt nyelvésszé, tôrténésszé, hogy a Nyugat ezen
téves szemléletében vâltozâst idézhessen elô, s mûveltségunket a

valôsâgnak megfelelô tények tûkrében szemlélhessék. A szinte

embertelen nehézségekkel kiizdô nyugati magyar sajtô ezeknek az

irésoknak lehetôségei szerint helyet is adott.
Hazânkban a tudomâny elkôtelezett munkâsainak eredményei
szaklapokban helyet kaptak, de ezek az eredmények soha vagy talân

igen-igen elvétve keriiltek iskolâs kônyveinkbe vag>' a népszerû
sajtôba, s igy a magyarsâg ôssztudâsânak soha nem vâlhattak részeivé.
Az eltagadott tôrténelem nemzeti ôntudatunknak, s helyes nemzeti
ônértékelésunknek a sirâsôja volt, amelynek végsô eredménye a
nemzeti lélek élniakarâsânak elsorvadâsa, s ezzel egyidôben a
szaporodâs végzetes csôkkenése. Nemzeti fenntartô erônk, a nyelv oly

hihetetlen romlâson esett ét, hogy nemzetùnk legelkôtelezettebb
munkâsai is sokszor mâr az idegen szôt kifejezôbbnek érzik a
magyarnâl fel kell eszmélniink arra, hogy minél kielégitôbbnek tûnik

valaki szemében az idegen kifejezés, arm^ nagyobb csorbât szenvedett
magyarsâga nélkiil, hogy eimek tudatâra ébredt volna.
Magyarsâgtudomânyi Intézetiink falak nélktili intézet. Azzal a

céllal induit 1996-ban, hogy a magyarsâggal kapcsolatos, kôztudatba el
nem jutô tôrténelmi, régészeti, nyelvi, néprajzi eredményeket

felkutassa, s Magyarsâgtudomânyi Értesitôje lapjain kozkinccsé tegye
magyar és angol nyelven. A tudomâny és a magyarsâg minden tagja

kôzôtti ôsszekôtô kapocs szerepét vâllaltuk az Igazsâg nevében. Az
Intézet alanti alapokmânya célkitûzéseinket tartalmazza, igy ezekre
most nem térek ki. Az Intézetnek mindenki tagja lehet, aki a magyar

tudâskincs gyarapitâsân fâradozik, s kutatâsai eddig ismeretlen, de
alaposan adatolt tényeket tudnak néptink elé tâmi magyar
mûveltségiink egy-egy âgâbôl. Az elsô két szâm példaként mutatja be,

hogy milyen irâsokat vârunk: lehet szâraz felsorolâs, lehet egy most
gyujtôtt ôsi ima vagy ballada, egy eddig nem lâtott magyar sirfelirat,
egy kôzmondâs stb. Sok a gyûjtendô anyag Magyarorszâgon, ahol igen
gyakran csak rômai-kori emlékek kapnak nyilvânossâgot, s szâmos kis

helytôrténeti mùzeum igen fontos anyaga soha nem vâlik kozkinccsé.
Nyugat Eurôpâban soha nem gyûjtôtték, rendszerezték szakembereink
az ôsi magyar emlékeket. Most, amikor az „Eurôpâba" vândorlâs
napjait éljiik, tudnunk kell, hogy mi vagyunk Eiirôpa: târgyi és nyelvi
emlékeink Eurôpa legôsibb korszakaiban is megtalâlhatôk. Itt szôlni
szeretnék a nyugat-eurôpai nyugdijasokhoz: szabad idejiikben

lâtogassanak el lakôheljâik tôrténelmi târsasâgâhoz, nézzenek be a
templomok, kônyvtârak irattâraiba, kutassâk fel magyar jelenlétûnk

emlékeit, a Hét Vezér Kârpât-medencébe érkezését messze megelôzô

idôkbôl is, s hozzâk napvilâgra ezeket a tényeket. A kutatâsi
eredményeket akâr egyszeru papiron, ceruzâval. kézzel irva is ôrômmel

fogadjuk. A lényeg; a kôzôltek alaposan adatolt tények legyenek.
Vâijuk fiataljaink hiradâsât: a nyéri szunidô idôt adhat a kutatésra!
Intézetiink politikâval nem foglalkozik. Kériink mindenkit, hogy
miinkânkat tâmogassék tehetségiik és tudâsuk szerint.
Levéldm: Tomoiy Zsuzsa, 103 North St. P.O.Bo.x 999. Silver Lake
WI 53170, USA.

Làgyi Csiszàr Arpàd :
EMLÉKEZÉS TRIANONRA
Ezerkilencszâzhùsz nyarân,
Jùnius negyedik napjân;
Egy gyônyôrû szép orszégot
A gonoszsàg szétdarabolt.

îgy dôntôtték el Pârizsban,
A Trianon-palotaban.
Ezeréves magyar nemzet
A halâlra itéltetett.

Kétharmadât dobtâk koncnak,
Telhetetlen ordasoknak.

Jutott bôven mindenkinek,

Fegyvertârsnak, ellenségnek.
Osztogatték a mienket,
Sikot, dombot, bérceinket,
Magyaroknak ôsi fôldjét,
Évezredek ôrôkségét.

Magyar jô volt mindenkihez,
Mindenféle nemzetséghez,

Befogadta, istâpolta,
Hagyta élni, nem bântotta.
Otthont adott, szabadsâgot,
Mûvelôdést, biztonsâgot.

Ez jellemzi magyar lelkét,
Soha el nem vette mâsét.

Mit kapott a magyar ezért?
Vérét vették jôsâgâért!
Azok, kiket befogadott,
Kiûldôzték, mert magyar volt.

Jôért kapott gyûlôletet,
Sajât fôldjén hazâtlan lett.
Gyâsz borult a magyar népre,
Egész vilàg szégyenére!
Hetvenôt év Trianonja,
Napirenden van most ùjra.
A szerzôdést megint iijâk,
Orszâgunkat ônként adjâk.
Véreinkrôl és hazànkrôl,

Àrulô, ki lemond arrôl,
Magyar el nem fogadhatja,
Nem mondhat le: „Nem, nem, soha"!

Hetyey Sàndor (Ausztrâlia):

„EMBER, KÛZDJÈSBÎZVA BiZZÂL!"
„Mert a hit az erô, mert aki hisz gyôzôtt"

Naprôl napra halljuk a hireket a helyzet rosszabbodâsârôl és

kritikussâ vâlâsârôl Kosovo-ban, Nigeriâban, Columbiâban. Krizi-

sekrôl hallunk îrorszâgnak az angol birodalomhoz tartozô részérôl, az
amerikai einôk gâlâns kalandjairôl, otthonrôl mâs és mâs bank
ôsszeomiâsârôl, sikkasztô és tolvaj vezérigazgatôk bukâsârôl, tôrvényes
elitélésérôl, „âllamfôi (meghiùsult) kegyelemrôl", népek éhînségérôl és
az emberi bonyodalmak sokasâgârôl.
Visszagondolva azokra a fiatal éveinkre, amikor ezekhez hasonlô
bonyodalmak nem tudtak bennûnket érdekelni, mert sajât Hazânkban,

sajât becsûletesen dolgozô népiink kôzôtt éltiink boldogan, nem sejtve,
hogy mit hoz majd a jôvô...
Sajnos, sorsunk mâsképpen volt meglrva. Dacos homlokkal, -

fiatalon -, vâllaltuk a hazâtlansâg bizonytalansâgât, a koldusbotot és a
kivetettséget, mert ùgy éreztiik, hogy az erônk kifogyhatatlan és
mindennel eredményesen meg tudunk kiizdeni...

Életiink nagyobb része felôrlôdôtt ebben a létért folytatott ktizdelemben, râncos lett az arcunk, megsziirkiilt a hajunk. A Haza képe,
szlnesre idealizâlva, sztintelen ott lebeg elôttiink, reménytelen meszszeségben. Nekûnk is fâjt népûnk rabsâga, a Haza megcsonkitottsâgatalân jobban, mint sajât megalâzottsâgunk, félretoltsâgunk!

Ma, ùgy érezziik, hogy az ùt vége felé jénink, hamarosan belep

bennûnket a feledés futôhomokja. Ùgy érezzùk. jobb volna otthon lenni
és a sajât fajtânk kôzôtt élni - még akkor is
ha az az élet nag>'on
szegényes volna. Mennénk is szivesen. de „elszaladt felettunk a
tôrténelem"! Ide kôtnek a gyermekek, az unokék. egy-egy magânos sir,
meg félszâzad emléke...

Egyre magânosabbakkâ vâlunk. Egyre szûkebb kôrben mozgunk.
Egyre felejtjûk a nehezen megtanult angolt. Lassacskân idcgenebbekké

vàunk ebben a kômyezetben, mint ôtven évvel ezelôtt... Jôl esik
hallani egy-egy magyar szôt, kônnyes lesz a szeintink, amikor

meghalljuk Himnuszunk fenséges hangjait. Ôrômmel kôszôntunk egyegy magyar filmet a képemyôn, bar legtôbbszôr keserûen csalôdunk a
nekiink teljesen idegen szellem alkotâsaiban.
Minden harmadik évben talâlkozunk hasonlô sorsù honfitâr-

sainkkal egy-egy Talâikozôn. Ôrômteljes mosollyal szemléljiik a dalostâncos fiatalokat, akik utânunk jôttek, de sohasem vâlnak azonossâ
veliink!

Sokszor emészt bennûnket a kétely; megtettunk értûk mindent?

Eléggé segitetlûk ôket magyarsâguk megtartâsâban? Eléggé ôvtukôket

a XX. szézad végén elburjânzott emberi tévutak veszedelmeitôl? És fâj
a kétely.. Lâtjuk a dôbbenetes fegyelmezetlenséget, a drugproblémakat, a tônkrement hâzassâgok és az apâtlan-anyétlan
gyermekek sokasâgât, a nekûnk olyan természetes szûlôtisztelet
fellazulâsât. Az egész erkôlcsi fertôt, amelyet idegen szellemiség
kényszerit a vilâgra. A pénz imâdatât, a vallâstalansâg terjedését... A
bûnôs iskolai nevelés tragikus eredményét..
Elénk tûnik sokszor a szigorù, de mégis jôsâgos Apa, a gyermekeiért mindent felâldozô Anya, a kopott ruhéjù tanâr és tanitô... Egy

egész korszak, amely sokkal szebb volt a mostaninâl, amikor nem
szaladgâltunk még luxuskocsikon, amikor a szûlôk még nem rendeztek
évrôl-évre szézszemélyes, kincsekbe kerulô, szûletésnapi partykat a
csemetéiknek, amikor - karâcsonykor - a Jézuska nem hozott a
gyerekeknek sokezerdollâros szâmitôgépeket, legfeljebb csak valami

nagyon szegényes kis ajândékot, armnek azonban szerfôlôtt ôriiltûnk.
Nem voltak szâmitôgépek, de mindnyâjan tudtuk az egyszer-egyet és
mindnyâjan tudtunk imi-olvasni!

Mi, akik megjârtuk a hâborû poklât, ùgy érezzùk, hogy minden nap
a hâborù ôta a Gondviselés kûlônôs ajéndéka! Nekûnk nincs jogunk

panaszkodni, nekûnk nem lehet elfelejteni az elesett bajtàrsak seregét, a

féllébù, félkezû, a megvalailt sebesiilteket, a végtelen orosz mezôk
kényszermunkatâboraiban élienhalt vagy megfagyott ezreket!
Nekûnk emlékeznûnk kell Madàch halhatatlan alkotâsa utolsô

szavaira: „Ember kuzdj és biz\'a bizzàl"!
Ha erre gondolunk, akkor azoïmal megértjiik idekerùlésûnk
rejtélyét. Velunk ten'e volt az Urnak, minket megtartott és ide vezetett,
hogy itt - szabad orszégban - szolgâljuk szerencsétlen, megcsonkitott

Hazânkat és kifosztott népiinket, a vilâg legârvâbb nemzetét!
Mikor ùgy érezztik, hogy céltalannâ vâlt az életiink, jusson
esziinkbe nagy mârtirunknak, Mindszenty Jôzsefnek hires mondâsa:

„Sokkal nagyobb bajok is érhetnek bennùnket..."! S gondoljunk az
u^ancsak nâlunk jârt Bàlint JôzsefAtyàra, aki felemelt fejjel hirdette:
„E1 magyar, âll Buda még" !
Igen, nekûnk komoly feladataink vannak. Mi szabadok vagyunk,
mi nyugodtan megmondhatjuk a véleményûnket mindenkinek... Mi

bâtran kiâllhatunk az egész vilâg elé és odakiâlthatjuk az emberek
bamba sokasâgânak: „Nézzétek, mit csinâltatok! Mi lett ebbôl a bûszke
magyar népbôl! Miért kivânjâtok a vesztét"?
Legyunk tisztâban valamivel: idejét mùlta a koltô verse, „a sirt, hol
nemzet sûllyed el, népek veszik kôrûl...S az ember milliôinak szemében

gyâszkônny ûl"... A magyarok siijât éhes dôgkeselyûk hada veszi
kôrûl, fbrtelmes ôrômrivalgâssal. Hiszen a magyamak csùfolt
kormânyok az elmùlt 54 év alatt semmit sem tettek fajtânkért, a

rabsâgba kényszerittet magyar milliôkért. Ôk az „ôrôk béke" csalfa
rôgeszméje kedvéért „alapszerzôdéseket" irtak alâ, lemondva magyar
rôgôkrôl, amelyek magyar vérrel vannak âtitatva. Amihez otthon
gyâvâk, azt most nekûnk kell kimondani: „ne prédikâljanak nekûnk
szabadsâgrôl, demokrâciârôl, szocializmusrôl, meg nemzetkôzi

fôrumrôl (sôhivatalok), amig kifosztottak és szétdaraboltak egy népet,
amely ezer évig vérzett - értiik"!

Most ne kûldjék kôzénk a „paktumok" és „alapszerzôdések"
értelmi szerzôit, a magyar szâmonkérés megakadâlyozôjât és ne
kivânjâk tôlûnk, hogy ilyen emberkarikatùra elôtt tisztelegjûnk.
Nekûnk nem kellenek hazaârulô katonaszôkevények, meg csendôrgyilkosok! Nekûnk ne prédikâljanak felejtésrôl, megbocsâtâsrôl!
Elôszôr ismerjék be bûneiket, bânjâk meg és tegyék jôvâ azokat, addig
nincs felejtés, nincs bocsânat.

Mi teljesitjûk kôtelességiinket, mi ma is szentnek és sérthetetleimek tartjuk a honvéd eskiit, mi sohasem „léptunk ki a Honvédség
kôtelékébôl", akkor sem, amikor divatba jôtt a gyâvasâg, a megalâzkodàs és az ârulâs!

Minket nem befolyâsol az „âtneveltek kôrusa"... Mi tudjuk,

ismeijûk a feladatunkat és a mi utunk tiszta. Mi nem kivânjuk a mâsét,
de nem csôkolunk kezet a tolvajnak!

Ebben az évben a mi kis victoriai kôzôsségùnk az 50. éves fenn-

âllâsât iinnepli majd meg. Ôtvenéves munka, fâradozâs, sziintelen
megrugdaltség és ôtvenéves hit, bizalom és soha el nem oszlô remény
tart ôssze benniinket!

a hit az erô, mert aki hisz, gyôzôtt " - irja a

kôltô és tudjuk, hogy ezeket a sorokat nekiinJc is irta. minden
magyamak, otthon és itt kint - egyarânt!
Ez a hit vezet és erôsit benniinket, ez a biztositéka végsô gyôzelmiinknek!

KIALLITASOK
A XXXVIIl. Magyar Kongresszus magyar emigrâciôs kônyv-,

képzô- és iparmûvészeti kiâllitâsa a szâllô emeleti helyiségeiben nyîlt
meg.

A kiâlHtâsok pénteken este és szombaton egész nap lâtogathatôk
voltak.

Az emigrâciôs kônyvkiadâs termékeit - mint minden évben -, dr.

Nàdas Gyula Àrpâd Kônyvkiadô Vâllalata mutatta be, s ô is nyitotta
meg a nagyszabâsù kiâllitâst.

Majd Panajoth Zoltànné - az Arpâd Akadémia rendes tagja -

bemutatta az irôkat, mûvészeket, lapszerkesztôket és kiadôkat, akik
megjelentek a Kiâllitâson.
Makk Intre (Hawaii) festômûvész a mûvészetekrôl, s annak

fontossâgârôl tartott rôvid, tartalmas elôadâst.
Mind a kônyvkiâllitâs, mind a képzô- és iparmûvészeti kiâllitâs sok
lâtogatôt vonzott.

A kônyv-és képzômûvészeti kiâllitâson: balrôl dr. Nàdas Gyida, Makk Imre (Hawaii)
elôad és Panajoth Zoltànné a megjelent irôkat mutatja be. (SomogyiF. Lél)

;

Kônyvkiàllitàs és a làtogatôk egy része (Somogyi F. Lél)

Tar Pàl és dr. Karl Bonutti iidvôzletûket killdik Rômàbôl (Soos Jôzsef)

IRODALMI ES MUVESZEST
A XXXVIII. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestje 1998.
november 27-én, pénteken este 6:30-kor vette kezdetét. Mintegy 500
magyar jôtt ôssze Cleveland vârosâbôl és a kôrnyékrôl. A hatalmas
terem egészen megteit làtogatôval.

Dr. Palasics Jànosné Kapossy Kati, az Ârpâd Szôvetség rendes
tagja, mint mûsorvezetô, meieg szeretettel kôszontôtte a terem
kôzônségét. A mûsort nagy hozzâértéssel vezette le, majd az egyes
szereplôket kulôn-kûlôn bemutatta.

Elsôként Fôt. dr. Vitéz Ferenc, piispok „Legkedvesebb novellâm"
cîmmel nyitotta meg a mûsort, amellyel nagy sikert aratott.
Marsi Robert adta elô zongorân Edward Grieg -Nottumo cimû
darabjât és nagy tapsot kapott.

Ft. Mustos Istvàn, Sch. P. pûspôki delegâtus, az Ârpâd Akadémia
tagja "Tôth Ârpâd kôltészeté"-rôl tartott komoly felkésziiltségrôl
tanùskodô elôadâst, amelyet a kôzônség meIeg tapssal fogadott.

Lendvay M. Gabriella, énekmûvésznô Verdi Trubadur - Borton
Ariat adta elô nagy sikerrel.

Stirling Gyôrgy „50 éve alakult meg a Magyar Târsasâg" cimmel
ecsetelte meghatô visszaemiékezését.

Lendvay M. Gabriella, énekmûvésznô Verdi Traviata - Violetta
âriâjât énekelte. MeIeg taspssal jutalmazta a kôzônség.
Dr. Hasznos Miklôs „AIkaImi verseket" szavalt, mint mindig,
megérdemeit hâlâs sikerrel.
Révy Gàbor zongoramûvész Liszt Rapszôdiât adott elô nagy

feikészûltséggel. MeIeg tapsot kapott.
Ruttkay Arnold „Fôldônfut6k" cimû kôlteményét mély âtéléssel
adta elô, amelyet a kôzônség nagy figyelemmel kisért.

Dr. Nàdas Gyula, a Kongresszus rendezôje, a mindvégig kivâlô
mûsorért kôszônetét fejezte ki a kôzremûkôdôknek magas szinvonalù
teljesitményeikért és ugyancsak megkôszônte a nagyszâmù kôzônségnek az esten valô részvételét.

Az irodalmi est sikeres befejezése utân koktélparti kôvetkezett.

Révy Gàbor zongoramùvész LisztRapszôdiàl adotl elô a: Irodalnu és Mûvészesten
(Somogyi F. Lél)

Szabolcs Kriszti jobbrol és SzabolcsMônika az Irodalmi Estflatal részt\'evôi
(Somogyi F. Lél)
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VRészlet a pénteki mûvészestrôl (Soos Jàzsef)
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A mûvészest hallgatôsdgànak egy része. (Soos Jôzsefi

Azirodalmi és Mûvészesl legfiatalabb résztvevôi: jobbrôl Somogyi Lehel, Hajnal, Csaba
és dr. SomogyiFerencné ..Edesnagyi"

Ruttkay Arnold (Sidney, Ausztràlia):
FÔLDÛNFUTÔK
Korosztàlyom szàmûzôtteinek
Ott sziilettek azon a régi nyâron
valahol Zalâban vagy a vadvirâgos
Tiszahâton. Amikor Pârizsban

a dôlyfbs itélet tôrvénybe lépett,
bôlcsôjiik kôriil egyszerre

megdermedt az Élet. Bénultan
megnémultak a tiltakozô hangok,
s délben a templomokban zokogva
kondultak a Trianont siratô

szomorù harangok.
Az ôdon iskolâban, a tantermek

falârôl még a szomorù Jézus-arc
nézte ôket. Az indulôkat,
az Élet harcâba késziilôket.
Hol a Kor parancsa példâs fegyelmet
teremtett. Ovidiusszal egyiitt
tanultâk ott a Hitet, Becstiletet,
s az embemevelô régi Rendet.

Késôbb, mint felejthetetlen szép emléket,
a tôrténelemtôl még kôlcsôn kaptâk
néhâny évre Kassât, Kolozsvârt

és Ùjvidéket.
S mig jôvôvârôn ezer fiatalos
âlmot szôttek, a hâborùba végul
ôk is belenôttek. Hol pusztulâs,

halâl vagy bôrtôn vârta ôket.

Gyôtrô hajnalok utân, egy csillagtalan
sôtét éjszakân bukdâcsolva kùsztak.
Csaholô ôrkutyâk kôzôtt, keresô

lâmpafénybenbùcsùztak az ôsi hâztôl,
aggôdô anyâk fâjô sôhajâtôl,
Emlékektôl, ijQù évek tûnô reményétôl,
s a bilincsbevert sztilôhazâtôl.

Kùnn, a Nagyvilâg lett széles otthonuk.

Széjjelszôrôdtak négy sarkâig.

Ausztrâlia szikkadt homokjâtôl
Montréal havâig.

Bâtran vâllalték az ismeretlen jôvôt.
Meg nem hâtrélva semmitôl,

puszta kézzel teremtettek otthont
a semmibôl. Kôzben sziiltek, temettek,

gyermeket neveltek. Kôlcsônkapott
ùjsâgok lapjain ôrizték
a dréga anyanyelvet.

A Hatalomtôl nem kértek és nem kaptak

soha kegyelmet, de kôzben nem sejtették,
hogy Sorsukban akkor mâr meg volt irva:
nevtiket a Tôrténelem, futôhomokra irta.

Tépett zészlôi lettek, Keleti és
Nyugati szélnek. A hamis tôrténetirôk
rôluk csak fôlényes szâmokban beszélnek.
A new yorki palotàban elharsogott
Ôrôk Emberi Jogok, tôliik
cinikusan megtagadtâk otthon
a szavazati jogot.

De hittek, reméltek rendûletlenûl
mig éltek. Kôzben âllték keményen

a gùnyt, a szitkot, mikor râjnk szôrtak
sok-sok szeimyes piszkot. S nem hittek soha a
Marxi emlôn nevelt Vilâgvândoroknak,

sem az Ûj Vilâgot hirdetô
nyâjas prédikâtoroknak...

Enyészô emlékiik elôtt, most âllj meg
egy percre, Ember. Szétszôrt sîrjuk fôlôtt
valahol egykor a hûvôs déli tenger
vagy a forrô préri-szél mesél majd
régi Titkokat...
Egy tâvoli elveszett hazârôl,
bol megsziilettek...
s egy sorsverte bûszke néprôl, melynek
elbujdosott, névtelen mostohâi lettek...

Dr. Hasznos Miklôs {Buà2L^Qsxy.

ylZ UTOLSÔ VONAT
Engedjék meg, hogy elsôsorban pârtunk elnôkének, dr. Giczy
Gyôrgynek iidvôzletét és kôszôntését adjam ât. valamint a jelenlevô
kereszténydemokrata kiildôttség nevében is kôszôntsem a kongresszus
valamennyi résztvevôjét és szervezôjét.

50 év tiszteletet parancsolô idô. A Magyar Târsasâg mindnyâjunk
âltal elismert magyarsâgmentô kiildetést teljesitett megalakulâsâval és
mûkôdésével. Mi, akik 40 éven ât fizikai és politikai kényszer és
fenyegetés ellenére megmaradtunk magyamak. most tudjuk csak, az
sem kônnyû feladat idegen kozegben kulturâlis és egzistenciâlis
nyomâs ellenére magyamak maradni, ôrizni a magyar kultùrât és
nyelvet, ellensùlyozni az asszimiléciôs tôrekvéseket.

Ezért az egyetemes magyarsâg nevében hâlâval tartozunk az
alapitôknak, elsôsorban dr. Nâdas Jànosnak. Biiszke vagyok, hogy én
még személyesen talâlkoztam vele és beszélgeltûnk az amerikai
magyarsâg, valamint az egyetemes magyarsâg gondjairôl és problémâirôl.

Elismerés és hâla illeti a folytatôkat is, akik Nâdas Jânos halâla

utân âtvették a fâklyât és folytattâk a magyarsâg és a magyar kultùramentô munkât. Kiilôn tisztelet illeti dr. Nâdas Gyulât, akire ez a feladat
nem fiatal korâban hâmlt és mégis ifjùi héwel folytatta a megkezdett
munkât.

Ez az 50 év mintegy keretbe foglalja a két olyan jelentôs

tôrténelmi eseményt, mint a II. vilâghâborù és annak elvesztése,
valamint a kôzelgô NATO és Eurôpai Uniôs csatlakozâsunk.
Irodalmi és mûvészestrôl van szô, ezért kerestem két olyan verset,
amelyekben nâlamnâl nagyobb gondolkodôk rimekben mondjâk el
véleményiiket részben tôrténelmi eseményekrôl, részben a magyarsâg
sorsârôl.

Ezekkel én teljes mértékben azonosulok, és kiilôn ôrôm szâmomra,

hogy az egyik kôltô emigrâciôban élô magyar testvériink.
Kérem, fogadjâk szeretettel az alâbbi két verset:
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A szombati tàrsasebéd utàn Nàdas Jànos M.D. nagybàtyja, dr. Nàdas Jànos
mellszobràval (Somogyi F. Lél)

Bujdosô Bàlint: Az utolsô vonat
Ez a vonat az utolsô vonat.

Nem ma, e héten, nem ez esztendôben,
ne szamlts immâr soha, soha tôbbre,
ez végieg végsô, az utolsô nap.
Nyugat felé, oda, nagy Eurôpâba
nem visz szerelvényt tôbbé ez a pâlya. ^
Ez a vonat az utolsô vonat...!

Ez a vonat az utolsô vonat.

Ha elment ez, az Élet mentel rajta,
halâl marad utâna, farkasfalta,
velôdet mami és csontodat...

Menekiil rajta Szabadsâg, ôrôk Rend
aki marad, vak verem mélyén fetreng.
S ez a vonat az utolsô vonat!...

Ez a vonat az utolsô vonat.

Jaj, ne sipoljon még! Tân egy kis zûgôt
szoritnak neked, a gyermeked és hùgod!
Megmenti tân még kicsi lanyodat?
...Riadt kis bambât: nem tudja, mi vâr râ.
ha nélkiile megy a gôzôs vilâggâ.
S ez a vonat az utolsô vonat...

Ez a vonat az utolsô vonat.

Keletre, nézd a szomszéd falu lângol.
Az égbôl tûz hull... S tudsz-e Sodômârôl,
hol rémeket rejt minden alkonyat?
Sikongnak ôriilt, széttépett leânyok,
- hallod? - hullâkon vôrôs vaijù kârog.
S ez a vonat az utolsô vonat!
Ez a vonat az utolsô vonat:

Menj el... Hiâba! Mindennek mârvége.
Itt nem segit a dac, a csakazértse...
Hônod alatt egy gyâva kis csomag
s a vagontetôn, hol még helyet szoritnak
aggok, fiùcskâk, csalâdapâk sirnak...
Ez a vonat az utolsô vonat!

S most...végigrândul rajta iszonyat:
sziréna vijjog az Itélet nyelvén!
Nincs mentség! Kifut a sùlyos szerelvény,
Kolozsvârrôl az utolsô vonat...

Gyerekkocsi, zsâk, hordâgyon beteg,
anyasikoltâs: Hol? A gyermekek!
Vâijâk meg! Jônni kell! A lânyomat!
A kerék kattog. Nincs megâllâs.
Elhùz a vâros, ege ôlmos-pârâs.
fm kifutott az utolsô vonat...

Mécs Làszlô: Hiszek a vérszerzôdésben

Hiszek a vérszerzôdésben,
Mit kôtôtt a Hét vezér
sok késôbbi mâs vezérrel
mit kôtôtt a szâzezer
kôzvitéz sok milliôval:

sok keresztes jô vitézzel
bama Corvin légiôval

kurucokkal, honvédekkel,
vilâghéborùs bakâkkal,
amig ôsszefolyt a vér:
elôbb csak egy fakupâban
aztân egy vôlgy katlanâban,
majd a nagy Hungâriâban,
majd egész Eurôpâban,
folyton ôsszefolyt a vér,
Hiszek a vérszerzôdésben!

Hiszek csôk szerzôdésben,

mit kôtôttek az anyék,
hosszù évezredeken ât:
lét alatti, lâthatatlan
Csôkkutakbol szakadatlan

csobogtak a vérerecskék,
egymâs ùtjât keresztezték,
keveredtek, ôsszefolytak,
kôzôs âlmokat sodortak,

nagy szent keresztezôdésben.
Hiszek a vérszerzôdésben!

Hiszek a fôld szerzôdésben,

mit ekével irt a nép
az ezer izekkel szép
Székelyfôldre, Nagyalfoldre,
Nyitravôlgybe, Hemâdvôlgybe,
s lett belôle:

ezerizû egy kenyér
egy kenyérbôl ezerizû
kôzôs liiktetésû vér!
Hiszek a vérszerzôdésben!
Hiszek a sirszerzôdésben

minden dombos-lapos tâjon
poszton âll egy halott Pâsztor
az élôknél élôbb szazszor

s vigyâz, hogy bar kônnyed fâjôn
minden erô, minden âlom,

minden vizcsepp ôsszeâlljon,
s minden âlmunk ùjra jâijon.
Hiszek a vérszerzôdésben!

De a szurony szerzôdésben
meg a bôrze szerzôdésben,
meg a papirszerzôdésben
Nem hiszek!

George V. Voinovich, Ohio àllam kormânyzôja
bejelenti, hogy

dr. Palasics Jânosné Kapossy Katit
1998. Oktôber 21-én beiktattâk

Az Ohio Women 's Hall ofFame-be
Columbus Ohio Parlamenti nagytermében.

Nagy ôrôm szâmunkra, hogy Ohio âllam kormânyzôja a magyar
kôzéletért évtizedeken àt ônzetlenûl mûkôdô magyar hôlgyet tûntetett
ki, aki Kongresszusaink mûvészestjének tôbb esetben résztvevôje volt.
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DISZVACSORA ÉS A MAGYAR BAL
A XXXVlll. Diszvacsora és az azt kôvetô Magyar Bàl a nagyszâllô
bâltermében 1998. november 28-ân, szombaton este kerult megrendezésre.

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

mânyzôja, dr. Bonutti Karl, "Slovenianambassador to Rome", és Perk
J. Ralph, Cleveland vâros polgarmestere tôltôtte be.

Elsônek az amerikai és magyar himnuszt a kôzônség - Buzàné
Ormai lldikô (Bay Village, OH) énekmûvész vezetésével és Relier
Miklôs (Westlake, OH) zongoramûvész kiséretével - énekelte el.
Ft. Antal Andràs fCleveland, OH), a Szent Erzsébet rômai
katolikus egyhâzkôzség lelkipâsztora felemelô imât mondott.
Dr. Nâdas Gyula, mint a Magyar Kongresszus rendezôje,
kôszôntôtte a diszvacsorân megjelenteket.
*

Somogyi F. Lél, mint az Ârpâd Akadémia titkâra (Berea, OH)
felkérte dr.

Nâdas

Gyulât, a Kongresszus rendezôjét,

hogy

unnepélyesen adja ât azokat az arany Àrpàd-érmeket, amelyeket az
1998. évi Magyar Kongresszus Birâlôbizottsâga odaitélt.
*

Majd az Ârpâd Szôvetség diszjelvényeinek âtadâsa tôrtént meg
azok részére, akik évtizedeken keresztiil mûkôdtek emigrâciôs
magyarsâgunk megmaradâsâért.
FT. ANTAL ANDRAS

KUN SZABO ISTVAN

NT. BERNHARDT BÉLA

FT. MUSTOSISTVÂN

BÔJTÔS LÂSZLÔ

DR. PALASICS JÂNOS

DOBOLYi Arpâd

SOÔS JÔZSEF

HEGEDEÔS KÂLMÂN

SZENTPÉTERY LÂSZLÔ

DR. JAJCZAY FRIGYES

ÛRMÔS ANTAL

NT. DR. KÂLMÂN SZABOLCS

A clevelandi cserkészek „regôs csoportja" magyar népi tâncokat
mutatott be.
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A 3-as asztal a diszvacsoràn. Soôs Jàzsefés asztaltàrsasàga (Soôs Jôzsef)
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Dr. Nàdas Gyida jôkivànsàgaitfejezi ki azArpàd Szôvetség kitûntetettjeinek
(Soôs Jàzsef)
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AzArpàd Szôvetség kitUntetettjei abc sorrendben:

Ft.AntalAndràs, Nt. BernhardtBéla, Bôjtôs Làszlo, Dobolyi Ârpàd, Hegedeôs Kàlmàn,
dr. Jajczay Frigyes, Nt. Kàlmàn Szabolcs, Kun Szabo Istvàn, Ft. Mustos Istvàn, dr.

PalasicsJànos, SoôsJôzsef, Szentpétery Làszlo, Ormôs Antal, Somogyi Lél.
(Soôs Jôzsef)
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Nt. Bernhardt Béla ev. esperes, a Szent Làszlô Rend amerikai tôrzsszéktartôja, môgôtte
vitézFalk Viktorné, jobbra vitéz Bàcsay Zoltànné (Somogyi F. Lèl)
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Dr. NàdasGyula, prof. dr. PungorErnô prof. dr. Vàrdy Âgnessel beszélget
(Somogyi F. Lél)
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Az elsô bàlozôk és nyitôpàrok màsik csoportja. (SoôsJôzsef)
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Részlet az elsô bàlozokrôl (nyitô pàrok) a Magyar Bàlon.
(Soàs Jôzsefl
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Hegedeôs Kàlmàn és zenekara a Magyar Bàlon. (Soàs Jôzsef)

Dr. Nàdas Gyula megkôszônte a megjelenteknek a diszvacsorân
valô részvételt, majd kis sziinetutân megnyitotta a Magyar Bâlt.
A Magyar Bàlt a két lelkes i^ùsâgi bâlelnôk:
Szabolcs Krisztina és Nàdas Jànos rendezte.
*

A nyitô pàrok a kôvetkezôk voltak:
Vârdy Laura - Geday Istvân

Németh Àgi- Németh Balâzs
Szentkirâlyi Krisztina - Gâl Andrâs
Medgyessy Krisztianna - Kun Vini
Sonkôly Juliet - Kiss Lâszlô
Szabô Kati - Mészâros Misi

Gulden Éva - Horvâth Csaba

Fébiân Livia - Halâcsy Béla
Deli Jermtfer - Nâdas Zsolt

Ludânyi Anikô - Lendvay Béla
Hegedùs Emese - Béla Kâlbori Zsolt
*

A kitûnô zenétHegedeôs Kàlmàn kivàlô zenekara szolgâltatta.
A hangulatos Magyar Bal reggel 3 ôrâig tartott.
TARSASEBED

Szombaton, az elôadâsokat -1998. november 28-ân - , délben
finom târsasebéd kôvette.

SZENTMISE ÉS PROTESTÂNSISTENTISZTELET
1998. november 29-én, vasâmap délelôtt 9 ôrakor ft. Mustos

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

A katolikus szentmisével egyidôben, ug>anakk.or fôt. dr. Vitéz
Ferenc (Perth Amboy, NJ) reformâtus puspôk kulôn istentiszteletet
tartott a protestâns (reformâtus és evangélikus) vallâsù magyarok
szamara.

ISMERKEDO ES BUCSÛEST
A XXXVIII. Magyar Kongresszuson megjelentck kôziil tôbben
érkeztek szâllâsukra mâr a megnyitâs elôtt. Fogadâsukrôl a rendezôség
kiilôn gondoskodott.

1998. november 26-ân este a koràn érkezô vendégek az amerikai
hâlaadâs iinnepének elôestéjén egyiitt vacsorâztak, utâna kedves
mûsoros estet rendeztek.

1998. november 29-én, vasâmap nem tudott mindenki vissza-

repiilni otthonâba. Ezek - egyiittesen elkôltôtt vacsora utân - igen jôl
sikeriilt, vidâm bùcsùesten vettek részt, amelyet maguk rendeztek.

mm

m

vn.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA
XXXm. KÔZGYÛLÉSE
EGYÈNIMÛKÛDÉSEK, ELÛADÂSOK
Az Ârpâd Akadémia XXXIII. évi rendes kôzgyûlésére 1998.
november 29-én, vasàrnap délelôtt kôzvetleniil a rômai katolikus
szentmise és szentbeszéd, valamint a protestâns istentisztelet utân
keriilt sor.

Az Igazgatô Tanàcs iilései

Az Àrpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsa - az Ârpâd Akadémia
fenntartô testûletének, a Magyar Târsasâgnak vâlasztmânyâval egyutt
jùnius I2-én, szombaton tartott iilést.

November 3-an a rendezéssel kapcsolatos megbeszélések keniltek
târgyalâsra.

Elhnnyt
Dr. Àgh Làszlô t.tii. fôhadnagy életének 90. évében New Jerseyben
(USA),

Ft. Békés Gellért bencés szerzetest életének 85. évében érte a
halâl. Pannonhalmân temették el,

Ft. Hites Kristôf, a SzentBenedek Rend tagja, felvidéki magyarsâg
egyik legkivâlôbb harcosa volt, aki sokat tett Erdély érdekében. A
hâborù utâni években jôtt Clevelandbe, és éveken ât nagyon sokat tett

az itteni katolikus magyarsâgért. Pannonhalmân 86 éves korâban
elhunyt, ott helyezték ôrôk nyugalomra,

Kemenes Ernô,

a philadelpiai Magyar Otthon eg^ik alapitôja

életének 76. évében Philadelphiâban (Peimsylvania) elhunyt,
Melegh Attila 1999 nyarân elhunyt,

Dr. Wagner Ferenc (lâsd a 152. oldalon). az Àrpâd Akadémia
tudomânyos fôosztâlyânak 1988 ôta rendes tagja, tôrténész professzor,

tôbb magyar és angol kônyv szerzôje, Washington Marylandben 88
éves korâban elhunyt.

Emlékiiket kegyelettel ôrizziik. Hôdoljunk nekikpercnyifelàllàssal.

Egyéni mûkôdések
Urmôs Antal (Woodstock, Ontario, Kanada):

1925. jùnius 10-én, Temerin, Bâcskâban szùletett. ÉdesapjaÛrmôs
Gyôrgy, édesanyja Morvai Ilona.

1942-ben mint ônkéntes vonult be a m.kir. Honvédség 15. tâbori
tiizér osztâlyâhoz Zomborba. Az orosz frontra keriilt, ahol 1944-ben

Csapnâl fogsâgba esett, a kievi bunker lâgerbôl 1947 végén szabadult.
Budapesten tovâbb tanult, sportolt. A budapesti Mûegyetemen folytatott tanulmânyai eredményeként 1950-1955 gépészmérnôki oklevelet
szerzett. Budapest sokszoros és Magyarorsz.âg tôbbszôrôs terep
gyorsasâgi motorkerékpâr bajnoka, az Orszégos Auto Tudomânyos
Kutatôintézet kutatô mémôke lett, ahol 1956-ban bevâlasztotték a

forradalmi bizottsâgba. A forradalom alatt Prohàszka Làszlô ATTJKI
igazgatô engedélyével raktârukbôl a Mûegyetemre szâllitotta az ôsszes

tartalék irôgép papiijait, irô- és sokszorositô gépeiket, majd mint
motoros futâr, a Mûegyetem és a Sztalin Akadémia kôzôtt tôbbszôr
szolgâlatot végzett.

1957-ben feleségével és fiâval Kanadâba vândorolt. Az elsô nagy
munkât Milton Ontarioban kapta, ahol egy 4 milliô dollâros értékû

kôbânya mechanikai részének iizembe helyezésével bizték ineg, amit 3
év alatt sikerrel befejezett. 29 évig a Mallory Control Canada Divisionnak gyartâsvezetô mérnôkeként mûkôdôtt. 1959-tôl az Ontario
hivatâsos mémôki karânak rendes tagja. Tobb, mint 30 éve résztvett a

Kanadai Magyar Mémôk Egyesûlet vezetôségi munkâjâban, a Magyar

Mérnôk Egyesûlet vezetôségi tagja, a Magyar Mérnôkôk és Épitészek
Vilâgszôvetségének 23 éve megvâlasztott titkâra és pénztârosa. A
MMEV Egyiittmûkôdés és Téjékoztatô kiadôja és segédszerkesztôje,

Az Ârpâd Akadémia (Cleveland, Ohio, USA) rendes tagja. Magyar-

orszâgért és a magyarsâgért teljesitett szolgâlata elismeréseként 1983ban lovagkeresztes Szent Lâszlô lovaggâ avattâk.
1992-ben a Magyar Kôztârsasâg Elnôke az 1956-os forradalom és
szabadsâgharc emlékére alapitott emléklapot adomânyozta részére.

1994-ben az Ârpâd Szôvetség arany éremmel tuntetteki, a sokéves
Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetségében végzett fôtitkâri
tevékenységéért.

Rada Tibor 1987 ôta az Ârpâd Akadémia magyarsâgtudomânyi
osztâlyânak levelezô tagja „A Magyar Kirâlyi Honvéd Ludovika

Akadémia és testvérintézeteket ôsszefoglalt tôrténete 1830-tôl 1945-ig"

cimmel hatalmas munkét adott ki két kôtetben. Mindkét kôtet kb. 800-

800 oldal teijedelmû. Az elsô mâr megjelent, a mâsodik kôtet mâr
nyomdâban van. A mû nagy iv alakban, szâmtalan képpel és

pôtolhatatlan tartalommal keriilt kinyomâsra. (Érdemes megemliteni
Kocsis Làszlô vezérkari ezredest, az Akadémia volt parancsnokânak
beszâmolôjât, aki tôbbek kôzôtt utal arra, hogy a német vezérkar
nag^'on erôszakos volt velûnk szemben, szâmtalan esetben!)

Tagok mûkôdése
Madaras Jenô
HAMVAZOSZERDA

MÛEGYETEMISTÀK A DREZDAI TUZVIHARBAN
A kônyv irôjât a Mûegyetem tanâraival és diâkjaival egyutt 1994.
decemberében kitelepitették Németorszâgba. A szerzô visszaemlékezéseit teszi kôzzé errôl a rendklvul viszontagsâgos idôszakrôl,

amelynek egyik megrâzô élménye volt a vilâgtôrténelem legnagyobb
légiâmadâsânak âtélése a tûzfészek kôzpontjâban. Drezda tôrténelmi
vârosnegyede és civil lakossâgânak zôme Hamvazôszerda elôestéjén és
hajnalân elpusztult a késôbb bevetett atombombâknâl nagyobb
kôzvetlen hatâsù légitâmadâs kôvetkeztében. Errôl és a mûegyetemistâk bajororszâgi viszontagsâgairôl szôl a kônyv, tôbb eddig
ismeretlen tôrténelmi tény bemutatâsâval.
Tôbben kiildtek biztatô és elismerô levelet, amelyek kôzûl egyet itt

kôzlûnk. "Isten adjon erôt és egészséget mindannyiuknak azért a sok
fàradsàgért, amellyel magyar édes hazànkat szolgàljàk".
Magyar szeretettel, Gôncz Mihâly Lâszlo

Parlânszky Tibor:

BÛCSÛKEMENES ERNÔTÔL
Bùcsùzunk Kemenes Emôtôl, a magyar kôzôsség âltal nagyrabecsûlt és szeretett testvériinktôl.

Megrendûlten, de mindannyiunk Teremtôjének az akaratâban
megnyugodva mély tiszteletûnket rôjuk le a drâga féijnek és apânak, a
kedves honfitârsunknak és szeretett barâtunknak.

Kemenes Emôvel amikor elôszôr talâlkoztam, megéreztem benne a
kedves modérât és szeretô jôindulatât felebarâtai felé. Nagy lelkesen
beszélt a magyar hazâért, a magyar kôzôsség ôsszefogâsâért és az
érdekeinkért.

Ezt a meglétâsomat szâmtalan honfitârsam is tanùsitja, akiket Emô
barâtom mindig a legnagyobb készséggel és ôszinte szeretettel segitett.
Az ùjonnan jôtt magyarokat „Emô bâcsi" apai szeretettel karolta

fel, segitett nekik a levélirâsban, munkakeresésben, és eligazodni az
adôelszâmolâsban.

Mérhetetlenul nagy része volt a Philadelphiai Magyar Otthon
megalapitâsâban és vezetésében. Sok éven ât a kulturosztâly vezetôje
voit. Rendezte nemzeti iinnepeinket a Magyar Otthonban és mâsutt is,
sok szâz magyar részvételével.

Nagyszerû szônoki tudâsa volt. Gyônyôrûen énekelt és szavalta

nagy kôltôink verseit. Csodâlatos erôvel fogta ôssze az itteni magyar
kôzosséget. A Magyar Otthonban végzett munkâja mellett a Magyar
Tanyânak is felajânlotta segitségét.
Amerikai viszonylatban is nagyon tevékeny volt a magyar iigyek
elôsegitésében. Eljârt konferenciékra, tiintetésekre Washingtonba,
Pittsburghbe, New Yorkba és itt Philadelphiâba is. Rendszeresen
résztvett a clevelandi Magyar Talâlkozôn. Mindezeket nagy szorgalommal, fâradsâgot nem kimélve, ôszinte sziwel végezte magyar
testvéreinkért.

Nehéz megprôbâltatâsai és szenvedési idejében is megâllta helyét,
nem panaszkodott. Tiirte a kemény sorsot, sokszor a csalôdâsokat és a
sùlyos betegséget, mert hitét a keresztrefeszitett Jézustôl vette. Igy lett
példamutatônk magyar hazénk, s a magyar nép iranti tôrhetetlen
szeretetében.

Kedves Emô Bâtyânk! Neked most véget ért a viszontagsâgos, de
ugyanakkor kivâlôan becsiiletes foldi utad. Igéretet teszûnk neked,
hogy az âltalad elinditott nemes ùton mi, a te testvéreid, barâtaid

tovâbb vissziik majd a magyar kultùra, az igaz magyar testvéri szeretet
lângjât egy nagyszerû és boldog magyar kôzôsség megteremtésére. A
szeretetet, a jôsâgot, a magyar testvéri ôsszefogâst, amelyet te olyan
bôkezûen adtâl mindannyiunk szâmâra, ôszintén kôszônjùk, és megôrizztik sziviinkben a te nemes emlékedre.

Szakàly Jànos, az eurôpai Magyar Szabadsàgharcos
Vilâgszôvetség elnôkének jelentése

DÂLNOKl VERESS LAJOS VEZÉREZREDES
NYUGODJON MAGYAR FÔLDBEN
A Magyar Szabadsàgharcos Vilâgszôvetség Eurôpai Elnôksége a
Londonban 1995. mârcius 25-26-ân megtartott Kongresszuson hatârozatot hozott, hogy Dâinoki Veress Lajos vezérezredes és felesége
fôldi maradvânyait haza kell \âiini Magyarorszâgra és Budapesten, a
Farkasréti temetôben, katonai tiszteletadâssal kell ôrôk nyugovôra
helyezni.

Mi, 1956-os bajtârsai, ùgy érezziik, hogy a magyar nemzet tartozik
annyival hû fiânak, hogy az 1956-os felkelés, szabadsâgharc 40.
évfordulôjâra feleségével egyutt haza keriilhessen és magyar foldben
pihenhessenek.
Dâlnoki Veress Lajos neve otthon sem ismeretlen. Még élnek volt

bajtârsai, beosztottjai. Azok kôzé a nemes jellemû magyar katonâk
kôzé tartozott, akik sohasem szolgâltak ki semmiféle idegen hatalmat,
semmiféle diktatùrât, s mindig mindenben a magyarsâg ûgyét szol-

gâltj^. Vâllalva azért a meghurcoltatâst, bôrtônt, sot a halâlos itéletet

is. Ô soha nem volt semmiféle szélsôséges szervezetnek, pârtnak tagja.
Mint katonânak, emberiessége âllt elôtérben. Nem fogadta el a Vitézi
Rendbe valô felvételét, mert igazsâgtalannak tartotta, hogy a tisztek
tôbb vitézi birtokot kaptak, mint a legénység. (Pedig ôk harcoltak elôl.)
A csângômagyarok mentésére és âttelepitésére minden nélkiilôzhetô
katonai jârmûvet, fogatot a menekiilôk rendelkezésére bocsâtott.

Szabadsàgharcos barâtai kérésére és tâmogatâsâval kiadta a II.
vilâghâborù hadmûveleteinek tôrténetét. Csak azoknak a tiszteknek a

munkâit vette fel, akik nem ôndicsérettel maguknak akartak tôrténelmi
emlékmûvet âllitani, hanem a tényeket reâlisan mutattâk be.
Menekiilése utân Németorszâgban telepedett le, s nem fogadta el a
német âllam âltal a német tisztekével egyenlô ôsszegû magas tâbornoki nyugdijat, amelyet minden magyar tiszt, mint volt szôvetséges,
megkapott s azt mondta: "Kezdettôl fogva ellene voltam ennek a

hâborimak, hogyan fogadhatnâm el tôliik a nyugdijat"?. Életevégéig 80
fontbôl élt, amit azzal egészitett ki, hogy néha Hollywoodban tanitott
filmsztârokat lovagolni.

Nem fogadta el volt cellatârsa, Eszterhâzy Pâl herceg meghivâsât
azért, mert az megtagadta a kastli magyar gimnâzium tâmogatâsât.

Amikor a németek megszélltâJk Ausztriât, kijelentette, hogy vége a
magyar nép szabadsâgénak is.
Dâlnoki Veress Lajos 1889. oktôber 6-ân sziiletett Erdélyben,
Kézdivàsârhelyen. A gimnâziumot Sepsiszentg> ôrgyôn végezte, utâna
a Ludovika Akadémiâra ment, ahol 1910-ben avattâk huszarhad-

naggyâ. A lO-es huszârezredhez keriilt Varasdra.

Az elsô viléghâborùban elôbb az orosz arcvonalon harcolt, majd
âtkeriilt az olasz harctérre. 1916-ban kônnyebben sebesùlt, 1918-ban

egy srapnel szétroncsolta a bokâjât. Szâmos kitiintetése kôziil a Ferenc
Jôzsef lovagkereszt volt a legmagasabb, amit a Pô folyônâl tanùsitott
„kimagasl6 ténykedéséért" kapott. Sùlyos sebesulése miatt tôbb, mint
egy évig volt kôrhâzban. Felgyôgyulâsa utân a vezérkari iskolâra

keriilt, amit igen jô eredménnyel végzett el.
A hâborù utân egyideig a Ludovika Akadémiân tanitott hadtôr-

ténelmet, majd Székesfehérvârra keriilt, mint a Vegyesdandér vezér
kari fônôke. 1934-ben katonai attasé Bécsben, ahol az „Anschluss-ig
mûkôdôtt. Ezutân Debrecenben a gyaloghadosztâly parancsnoka lett.

1939 végén Kecskemétre helyezték ét, mint lovas dandârparancsnokot.
Ezzel a dandârral vett részt az erdélyi bevonulâson.

1942 elején a Kormânyzô a Pâncélos Hadosztâly megszervezésével es felâllitâsâval bizta meg. Ezzel a hadosztâllyal ment ki az orosz
harctérre és a hadosztâlyt tôbb iitkôzetben gyôzelemre vitte. 1943
elején âtvette a kolozsvâri hadtest parancsnoksâgât, 1944 jùniusâban

pedig a II. hadsereg parancsnokâvâ nevezték ki. 1944 szeptemberében a
Kormânyzô arra az esetre, ha ô bârmilyen okbôl kifolyôlag ténykedésében akadâlyozva lenne, ôt bizta meg a kormânyzâsi hatalom
gyakorlâsâval. 1944 oktôberében, amikor a Kormânyzô utasitâsâra
visszavonulâsi parancsot adott ki - ami ârulâs folytân a németek tudomâsâra jutott -, a németek lefogtâk és kényszeriteni akartâk a parancs
visszavonâsâra. Mivel ezt megtagadta, âtadtâk az akkor uralomra jutott

Szâlasi kormâny birôsâgânak. Hazaârulâs vâdjâval 15 évi fegyhâzra
itélték.

Amikor

a

sopronkôhidai

bôrtôn

foglyait

kivitték

Németorszâgba, megszôkôtt. Ûtkôzben azonban az oroszok elfogtâk és
Kiskôrôsre

intemâltâk.

Nem

sokkal

kiszabadulâsa

utân

egy

"ôsszeeskûvési" perben a népbirôsâg halâlra itélte, de a felsôbb birôsâg
az itéletet 15 évi fegyhâzra vâltoztatta.
1956 oktôberében fiatal szabadsâgharcosok szabaditottâk ki a
mârianosztrai bôriônbôl. A szabadsâgharc leverése utân Nyugatra
menekiilt. Rôvid ausztriai és franciaorszâgi tartôzkodâs utân véglegesen Londonban telepedett le.

Megvélasztottâk a Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség elnôkévé,
ùgyszintén diszelnôke lett az Eurôpai Magyar Kongresszusnak.
1976 mârcius 29-én, rôvid betegség utân, 87 éves korâban tiidô-

embôliâban Londonban hait meg.
Hamvainak Magyarorszâgra vitelén dr. Odor Zoltân akadémikus, a

sitkei Hôsôk és Àldozatok Emlékpartjânak alapîtôja fâradozik.
Hazavittiik Mindszenty Jôzsef biborost, Mészàros Làzàr hadiigyminisztert, Horthy Miklôs kormànyzôt, Pajtâs Ernô katonaôr ezredest,
Ispânki Béla rabtàrsunkat.
Miért is ne keriilhetne haza Dàlnoki Veress Lajos vezérezredes és

felesége?

Dr. Ludànyi Andràs (Ada, OH):
HUNGARIAN HUMAN RIGHTS

Himgarians in Rumania
The Hungarians of Rumania are mostly located in the province of
Transylvania, which composes the western two-fiflhs of the countiy.

They settled in this région more thana thousand years ago when Àrpâd
conquered the Carpathian Basin in 896 A.D.
From then until the 1540s Transylvania was a part of the

Hungarian realm. From the 1540s to the end of the 17*^ centmy it was
an independent principality and tributoiy of the Ottoman Empire.

While from the late 17'^ centuiy to World War I it was part of the
Habsburg and Austro-Hungarian Empires respectively.
Rumania acquired the région only after World War I with the
signing of the Treaty of Trianon in 1920. However, when it annexed
Transylvania it also gained a large Himgarian and a large German
(Saxon and Swabian) minority and increased its large Jewish minority
population.

Since that time the German population of the région has been

drastically reduced (from about 550,000 to less than 200,000) by the
forced déportations following World War II and the "voluntary"
émigration of many during the 1970s and 1980s.

A similar fate befell the large Jewish population of the century. Of
the roughly 400,00 who remained alive after World War II, most
emigrated to Israël and there are now less than 20,000 left in Rumania.

Only the Hungarian population has not been eliminated by the
triple scourge of minority oppression, war, and émigration. According
to "officiai" statistics there are 1.6 million Hungarians in Rumania, but

independent sources say the actual count is 2.4 million. Why bave the
Hungarians survived?
The have survived because they did not have the escape route
available to the Jews and the Germans. For the latter two groups

émigration was possible because they could pass a "head ta.x" to the
Ceausescu dictatorship in western currency. For each German or

Jewish emigrant, depending on

the level of their éducation, the

Rumanian conductor received an>'where from $5,000 to $14,000. Tltis

kind of ransom money was beyond the reach of most Hungarians.
Those that were truly desperate (about 25,000). crossed the border
"illegally" mainly during tlte past two years (1988-89).

If we were to specify the most important Hungarian settlement
areas in Rumania, we would have to mention the lowlands facing the

Hungarian border, parts of the Transylvanian plateau known as the
Mezôség, and the traditional Székely counties of Eastem Transylvania.
There are also important Hungarian settlements in most large

Transylvanian cities, in the Rumanian capital, and in Moldavia in
Bacau (Bakô) country.

With the overthrow of the Ceausescu administration in December

1989, the prospects of the Hungarians have greatly improved. The
présent Rumanian leadership is aware that the discontent sparked by

the persécution of the Hungarians is what led to the initial confrontation
between the people and the Securitate (Rumanian security forces) on
the streets of Timisoara (Temesvâr).
It will be remembered that the Rev. Làszlô Tôkés barricaded
himself in his church to protest policies that threatened the very

existenceof the Hungarian and other remaining minority populations.
Nicolae Ceausescu had set ont to demolish 8,000 of Rumania's

villages - including very many Hungarian settlements - in order to
force the evicted populations into newly constructed concrete-block
housing units in about 500 „agro-industrial centers".

Tôkés's public denunciation of this plan led to the efforts to try to
replace him as the pastor of the Hungarian congrégation in Timisoara
(Temesvâr). Tôkés was supported by his parishioners, who locked arms
and surrounded the church so that the éviction order could not be

carried out. This confrontation led to the Timisoara massacre which

spread discontent to the Rumanian population and sparked the nationwide rébellion that then toppled Nicolae Ceausescu.
While the heavy-handed policies of Ceausescu are a thing of the
past, the future of the Hungarians and other minorities is not yet
assured. Although the new govemment under the direction of the
"Council of National Salvation," Ion Iliescu and the Rumanian army

has begun to dismantle the oppressive state-part>' structure, so far it has
neither rescinded nor repudiated the discriminatory published and
secret directives of the Ceausescu era.

Actually, the discrimination against Hungarians is even older than
the 24 years of Ceausescu's administration. It can be traced back to the
years immediately after World War I when the promises of the Albalulia (Gyulafehérvâr) resolution were first violated. From this time
onward the minorities had to contend with efforts to Rumanianize
them.

This policy affected most aspect of life, including the
discriminatory efîects of the land reform, the colonization of
Rumanians into Hungarian and German inhabited areas, limitations on
the political and social opportunities of the minorities, and restrictions
on the cultural and educational institutions of ail minorities.

Although these policies liindered Hungarian solidarit>', the exist
ence of strong Hungarian churches and other private institutions -

combined with a lackadaisical and corruptible Rumanian administra
tion - enabled Hungarians to survive as a distinct community within
Rumania.

Aliter World War II conditions changed dramatically. While at first
some steps were taken to guarantee minority rights under the slogan of

Marxist-Leninist nationality policies and "Socialist Intemationalism,"
these were soon abandoned with the consolidation of the Stalinists

under the leadership of Gheorghe Gheorghiu-Dej. This faction of the
party purged the top leadership of minority représentatives and

Rumanianized even the rank and file membership by the middle of the
1950s.

Parallel to this development, the churches were no longer allowed
to administer schools, and ail private cultural organizations were

eliminated. This meant that henceforth the minorities would have only
such rights as the Stalinized and Rumanianized party would allow
them.

From 1956 onward (the date of the Hungarian Révolution in

Hungary) this rights were hedged in or eliminated (as the case may be)
in practically ail aspects of life. Just two years after the crushing of the
Hungarian Révolution, the U.S.S.R. withdrew its troops from Rumania
as a reward for Gheorghiu-Dej's support in 1956. Almost immediately

a systematic campaign unfolded ostensibly to eliminate the "isolation"
and "parochialism" of the Hungarians.
The first victim of this campaign was the Hungarian Bolyai

University of Cluj (Kolozsvâr). A mass meeting was held in 1957 at

Cluj where the "self-criticism" of the Hungarian intellectuals documented their "nationalism" and desire to support the "reactionary
counter révolution" in Budapest.

A second meeting was then held to orchestrate the "merger" of the

Bolyai University with the Rumanian Babes University. Ceausescu
himself presided over this meeting, cajoling and intimidating the staff
of the Hungarian university. The merger was immediately followed by
the protest-suicide of three faculty members, including the well known
scholar and poet Làszlô Szabédi.
The fate of lower-level educational institutions followed the same

pattem: theywere not eliminatedoutrightbut made subordinate partsof
Rumanian-language grade schools or high schools and subjected to
administrative restrictions that undercut their status and standards.

These forced many Hungarian students to take their classes in
Rumanian rather than in their mother tongue. Thus, since 1958, the

educational System has become an unabashed instrument of
Rumanianization.

Other aspect of Hungarian cultural lifewere similarly restricted or
circumscribed both by Gheorghiu-Dej and then after 1965 by his
successor Nicolae Ceausescu. For example, the Hungarian Theater at

Tirgu-Mures (Marosvâsârhely) was merged with the Rumanian theater
of that city, and the new administration was dominated by Rumanians.
Only the Czechoslovak crisis of 1968 slowed this Rumanian
ization drive. From the summer of 1968 to about the end of 1972, a

more relaxed policy prevailed in the treatment of the Hungarians.
However, the assimilationist policies have been reinstituted and have
become more and more intolérant since the signing of the Helsinki
Final Act in 1975.

Since 1975 the discriminatory practices have been extended to

every corner of minority existence. Besides the cut-backs and érosion

in the cultural realm, Ceausescu attempted to disperse the Hungarian
population throughout Rumania. He did this by denying Hungarians the
right to settle in cities or areas where the Hungarian poptilation is
proportionately higher than in the overall population in Rumania.
Furthermore, Hungarian collège and university graduâtes could
find jobs only in areas settled predominantly by Rumanians,
particularly in Moldavia or Oltenia. If such intellectuals or
professionals refiised positions in predominantly Rumanian inhabited
areas, they would find Jobs only as manual laborers.

The intent of this tactic was to speed up cultural "homogenization" of the Hungarians through inter-marriage with Rumanians.
Apparently this has not been too successful, hence the new policy
instituted in the spring of 1988 of bulldozing entire villages and thereby
forcefully mixing the populations in mass housing units wdthin
specifically designated "agro-industrial centers." However, this latter
policy was detrimental to ail the inhabitants of Rumania and
contributed to the overall aliénation of the population from the
Ceausescu administration.

Unfortunately, Ceausescu's long tenure in office provided ample
opportunity for planting the seeds of intolérance and hatred in the
hearts of générations of both the majority and the minority. He had
used the Hungarians as a lightning rod to distract attention from the
disastrous conséquences of his own policies.

This scapegoating became particularly pemicious during the past
twelve to thirteen years. Ceausescu's "cultural policy" taught the
majority to view the Hungarians as "strangers" and "barbarians" who
stood in the way of Rumanian greatness. Thus, the Hungarians were
treated not just as a différent subgroup in society but also as an enemy
that lurks within and waits for the moment when it can be subvert the

order of the Rumanian political system.
The everyday conséquences of this scapegoating were brutal. It

forbade the use of the Hungarian language in public places, shopping
centers, schools, and street gatherings. It led to the harassment of
Hungarian children on the playgrounds as "barbarians" and
"foreigners" rather than "civilized" Daco-Romans.

For the cultural leaders of the minority it also meant constant har
assment. Many were arrested on trumped-up charges, many were

beaten and publicly humiliated, and many others were "deported" to

Hungary or put eut the way through contrived "accidents" and
"suicides" while being interrogated by the Securitate.

Although Ceausescu is no longer on the scene, many people who
participated in implementing these discriminatory policies are still in
influential positions. Therefore, it is incumbent on human rights
activists to continue monitoring the treatment and mistreatment of

Hungarians in Rumania.

Furthermore, long-term assistance to Rumania must be preceded

by a show of good faitli to the minorities via the dismantling of the
oppressive policies, decrees and "spoken secret directives." The new
Rumanian govemment must re-open ail the minority schools which it
eliminated during the past thirty years. It must re-establish the
Hungarian Bolyai University in Cluj (Kolozsvâr) and terminate ail
aspects of its settlement, housing and employment policies which have
been used to disperse or disadvantage the Saxon and Swabian Germans
and the Hungarians.

It will also have to guarantee the right of minorities to use their

languages in public discourse and in public places. Furthermore, it will
have to rescind ail those orders designed to destroy minority traditions,
such as the confiscation of archivai materials belonging to minority
churches and institutions. Finally, it must punish ail those who continue

to sow hate against ail or any of the minorities in Rumania.
Hungarian-Americans can have a major rôle in monitoring this
reform process. We urge the readers of the William Penn Life to get
involved. If you feel you would like to write letters in support of the
human rights of Hungarians, or if you would like to participate in a
human rights workshop for a weekend in June, please write to the
editors.

While the heavy-handed policies ofCeausescu

are a thing ofthe past, thefuture ofHungarians
and other minorities is not yet settled. Although

the new govemment under the direction ofthe
'Council ofNational Salvation, ' Ion Iliescu and
the Rumanian Army has begun to dismantle

the oppressive state-party structure, so far it
has neither rescinded nor repudiated the
discriminatory published and secret

directives ofthe Ceausescu era.

Fày Istvàn (Welland, Ont. Kanada):

SZÉKELYREGÔS
Tîz éwel ezelôtt emlékeztem meg Nyirô Jôzsefrôl, sziiletésének
szâzadik évfordulôja alkalmâbôl. Most sziikségesnek lâtom, hogy ùjra
beszéljek rôla, mivel Erdélyben a „dàkoromàn" rôgeszme megszâllottai demokratikus âlarc môgiil igyekeznek minden eszkôzzel
megsemmisiteni a magyar multat és ôsi kultùrânkat, a român-magyar
„alapszerzôdés " ellenére is. Ezért vélt idôszerûvé, hogy ùjra méltassam

szépprôzénk e nagy mesterét, aki fajtâja tôrténelmét, hagyomânyait,
tôrhetetlen gerincét és szûlôfôldje minden szépségét bemutatta életmûvében. Annal inkâbb idôszerû az, hogy beszéljek rôla, mert
Magyarorszàgon 1990 ôta màr a harmadik „demokratikus" rendszer
igéri a megvàltàst, de nagy irônk mûveibôl mindôssze néhânyat adtak
még ki, rendkivtil csekély példânyszémban. Igy eddig meg nem jelent
mûveit kizârôlag antikvâriumokban lehet megtalâlni, ha egyâltalânvan
belôlùk. Pedig soha olyan nagy sziikség nem volt ezekre, mint
hazânknak az ùzletre épitett ùj rendje idején, hogy testvéreink szâzezreit megerôsitse jôvônkbe vetett rendiiletlen hitével.

Irasmûvészete a magyarâzat erre, mert nemcsak tematikâja,
mélységes emberi magatartâsa és kôvetkezetes magyarsâga az oka

eimek, hanem nyelvének pâratlan szépsége. Valami kulônôs iz és illat,
amely éthatotta az ôseitôl ôrôkôlt idiôma tisztaségât. Stilusa éppen
olyan, mint a Székelyfôld borviz forrâsai, amelyekkel a vândor csaknem

kilométerenként talâlkozik és jéghideg, tiszta vizével akkor oltja
szomjât, amikor éppen sziiksége van râ.

Isten kulônôs ajândéka, amikor egy népnek olyan nagy mesemondôt vagy inkâbb tanitôt ad, mint ô volt, akinek a lâbaihoz ma is

szépet-vârô szemekkel telepsziink le, ha nagyon elfârasztanak életunk
gondjai, hogy csodâlatos szavait hallhassuk, akâr Erdély tôrténelmének nagy napjairôl, akâr a foldet tùrô, de égre tekintô ôsôk véres
verejtékkel megkeresett mindennapi kenyerérôl beszél.
Mielôtt azonban életét és mûveit ismertetném, néhâny szôval be

kell mutatnom a foldet, amely gyôkerének tâpot adott és a kort, valamint a târsakat, akikkel idegen jârom alatt nyôgô fajtâjânak évszâzadokba nyùlô kultùrâjât gyarapitotta. Erdély, pontosabban a
Székelyfôld, amelynek szellemét ôrôkôlte, vértôl âztatott fold, ami folôtt
Csaba kirâlyfi ôrkôdik seregével. Ez a tudat adja meg azt a pâratlan
szint és hangot, amelyre a hely szelleme, a „genius lad" képes csak,
hogy megajândékozza az erre elhivatottakat.

Harmincegy éves a trianoni békediktâtum idején, tôrténelmunk
legszomorùbb esztendejében. Egyetlen lehetôség fennmaradésunkra az
anyanyelv, amely kortârsa, Reményik Sàndor szerint a „végsô

menedékunk". Nem haboznak hât az îréstudôk és élnek a lehetôséggel,
amelyet az ùj urak nem tudtak még elvenni tôliik. Mûvelik az
anyanyelvet, imak, de nemcsak ezt teszik, hanem fajtânk jovôjét és
érdekeit szem elôtt tartva leromboljâk a târsadalmi vâlaszfalakat. Az
1920-1924 kôzôtt alapitott hetilapoknak egyre nagyobb az olvasô-

tâboruk és egyre magasabb nivôn imak munkatârsaik. Aztân 1924-ben
eljôn a magyar irodalomtôrténet egylk legnevezetesebb napja, amely
kultùrânk pirosbetûs iinnepe lett bàrô Kemény Jànos marosvécsi
vârâban Erdély irôi és koltôi megalapitjàk a Szépmives Céhet. Teszik
ezt anyanyelviink mûvelésének szândékâval és kôzôs akarattal. Kik
tartoznak kôzéjûk? Mondja ezt el a tanù, a kor egyik legkivâlôbb fiatal
kôltôje, Dsida Jenô, ahogy a „Tarkabarka strôfâk" cimû ragyogô kôlteményében leirta.
Reményik, Aptily és Tompa Làszlô, s
a mindig teremtô tettekért paràzslô

ôreg harcos, a kajlabajuszù Kôs
és Kuncz, akit koràn elvitt a gyàszlô,
s a hullôcsillag, Sipos Domokos

Nyirô, Tamàsi - még kifér a listàn?
Molter, Tabéry, Berde, Bartalis tàn.

S Kemény Jànos!...a térképen kereszttel

jelôlik majd hol âllt a vécsi vàr,
s tanitjàk: Ht volt az erdélyi Keszthely
ésfénytvetett egyelborult, sivàr
vilàgba. (Kérlek, Jànos, ne neheztelj,
ha ideirom, amit egy szikàr

vén székely mondott Ràd a faluvégen:
„Bàrô ugyan, de abbahagyta régen ")

A fentieken kiviil meg kell emliteni még, akikrôl alâbb emlékezik;

Karâcsonyit, Bànffyt, Makkait, Gulàcsy Irént és Wass Albertet.
Valamermyien Erdély kimagaslô szellemei, akik kôzôtt Nyirô Jôzsef
egyike a legnagyobbaknak.

1889 jûlius 19-én szuletett Székelyzsomborban, buzgô katolikus,
szegény sziilôktôl. Az elemi iskolât elvégezve Székelyudvarhelyen
tanul tovâbb és érettségi utân Gyulafehérvârott kezdi teolôgiai tanul-

mânyait, amelyet a bécsi Pàzmàneumban fejez be, ahol 1912-ben
szentelik pappâ. Csikménasâgon mondja elsô miséjét, majd rôvid ideig

Nagyszebenben hittanâr. Ezutân ônként vâllalja, hogy egy szegény kis

székely falu, Kide lelkipàsztora legyen. Ôzvegy édesanyjâval él itt
krisztusi szegénységben, de lûvei lelkét gazdagitva. Mint egy irâsâban
megjegyzi, kevéssé tehetséges, de szerencsés târsai zsiros parôkiâkon
„nôvesztik hasukat a vôrôs cingulus alà". Nem tôrôdik veliik és
eskiijéhez hiven végzi Istentôl kapott feladatât, mint a szegény nép
ugyanolyan szegény papja, akit a felbecsulhetetlen értékû magyar
missziô munkâja éltet.

Kôzben jôn a héboru, a még nagyobb nyomorùsâg, egyre tôbb a
hôsi halott, egyre tôbb hadirokkant tâmolyog haza a falujâba. Sokat
tôpreng, mielôtt megkisérli, hogy vigasztalâst adjon a betegeknek,
nyomorékoknak és szûkôlkôdôknek. Végiil râjôn egy alapvetôen fontes
dologra, amely életbôlcseletévé vâlik. Igaz, hogy felismeréséért,
aminek hangot ad, az eredménye, hogy egyhâzi elôljârôi és a hivatalosak kellemetlenkedése egyre nagyobb sùllyal nehezedik a vâllaira.
Azonban nem hâtrâl és egész ôszintén beszél errôl az „Isten igàjàban"
nagyszerû soraiban.
„...akkor tântorodtam meg, amikor a diadalmas, kûzdô, szenvedô egyhéz
mellett meg kellett ismemem a politikai egyhâzat is, amely a rohamok élére âll

és Isten orszâgânak tekintélyével szentesiti nemzetek elpusztitâsât. Mert azon a
napon, amikor a gyûlôlet paroxizmuséval egymâsnak rohantak, valaki ellopta a

fbldrôl az igazi evangéliumot. A fôld megôlte a teolôgiât bennem, a front
môgôtti szenvedés pedig feltâmasztotta az embert. Harminc esztendeig kellett
élnem, amîg megtudtam, mit rejt ez a szô: ember. Eddig Istent hirdettem az

embereknek, de megfordult a mindenség tôrvénye: ettôl az ôrâtôl az embert kell
hirdetni a jô Istennek, hogy kônyôriiljôn rajta".

Ôszinte kiâbrândulâs ez, amit 1916-ban a românok rablôhadjârata
csak fokoz, majd mindezt betetôzi a Kàrolyi kormâny hazaârulâsa két
éwel késôbb. Az idegen uralom alatt megérzi, hogy valami végetért és
ezzel az eddigi feladata is, mert megkôtôtték a kezét, tehât nem akaija
becstelennek létni magât, hogy a reverenda és a karing csak
foglalkozâst jelentsen, nem pedig hivatâst. Mint maga mondja, nincs
szuksége arra, hogy ..unokahûgànak" nevezett àgyas-hâzvezetônôt
tartson és két ârtatlan kicsi gyerekével odaâlljon pûspôke elé, mondvân:
,J^uspôk atyâm, ez a fiam, meg a kislànyom. Csôkoljatok kezet a
piispôk bâcsinak". Nem! Inkabb leteszi a reverendât 1919-ben és

feleségiil veszi, akit Isten élettârsul rendelt neki. Bensôséges szépséggel beszél errôl, amikor llonkârôl, késôbbi feleségérôl igy ir. Ez mâr
nem szépprôza, hanem tôkéletes lira:

„...tudom, hogy régrôl ismeijûk egymâst. Minek beszélgessûnk. Egyazon
fôldbôl valôk vagyunk, s az én népem kuldôtte ôt nekem...A menekilltek hâlâja

ô, kik jôsâgomért vele akamak megajândékozni. Minden ember simitott rajta,
hogy szép legyen, az illatos havasok megcsipték az arcàt, hogy piros legyen, a
fbld dédelgette, hogy az élet termôâga maradjon, a mi madaraink szâmya védte
ôt az esôtôl, naptôl, amîg hozzâm jôtt és a fïlvek letôrôlték kis lébârôl az ùti
port, hajàba illatos ttilevelek hullottak, amikor az ôreg fenyôk megâldottâk..."

Polgéri életében nem riad vissza a legnehezebb fïzikai munkâtôl
sem. Tùija a foldet, majd molnâr lesz a Kukullô mentén. Kôzben
tanulja a tôrténelmet, mert szentiil hiszi, hogy ez az élet tanîtôja. Ez
allai ismeri fel a tragikus magyar sorsot. A kôzônség 1924-ben figyel
fel tehetségére, egyidôben a hivatalos irodalommal eg>'utt. Ekkor

jelenik meg a „Jézusfaragô ember" nagyszeru elbeszélés-sorozata. Ezt
1928-ban a „Sibôi bôlény" kôveti, amelyben a fajtâjât féltô Wesselényi
Miklôs sorsân ât mutatja meg nemcsak Erdély. hanem az egyetemes
magyar lélek mélységét is. Ennek sorân klasszikus szépségû,
irodalomunkban ke\'és mûvel ôsszehasonllthatô pârbeszédbe sûriti ezt,

amikor a sùlyos beteg kirâly, IL Jôzsef elmondja a halâllioz hasonlitô
orvosânak, hogy sajât szemével lâtta Erdélyben jârtakor az Olmutzben
raboskodô Wesselényi ôriâssâ nôvekedett ârnyképét a hegyek felett,
amint két kisfiânak koporsôjât ville a hôna alall. Azôla kiséiti ez a
lélvâny. Megkérdezi hâl a ludôs doklorl, hogy mi a véleménye errôl a
primiliv „babonàrôl"?
„...Téved felség! Nem babona, ônâmitâs vagy szemfényvesztés...
Csodâlatos orszâg ez. Bizonyâra lâtta Felséged a Nagyalfôldôn a délibâbot,
amely a rekkenô, âtfûtôtt levegôbe mesevârosokat épit. Itt az éjszakânak is

délibâbjavan. Most a neve koporsôs ember. Csatasikona vér délibâbjât lâtjâk.
A vérftiggônyôn ât nézôk a fellegek kôzôtt dùlô csatâkat szemmel lâtjâk, zajât

halljâk és a lehullô vér mérges sebeket ejt a magyarok bôrén. Én lâttam mâr
ilyen sebeket. Valôsâgos stigmâk. Krônikâiktelevannak ilyen csodâsesetekkel.
Az ôrt âllô katona fején lobot vet a fbveg, vérrel ragasztott vârfalak épillnek, ott
van a székelyek Csaba ùtja, a hajnalmadâr vârâs...gazdag legendâk sora... Igazi
délibâb nemzet, délibâb torténelemmel... Nekem tudomânyos érdekesség, nekik

szent valôsâg. Ezekben élnek, ezekért meghalnak.
A csâszâr felcsattant.

- Szerencsére nem lehet igaz, amiket mond. Elgondolni is rettenetes, hogy
egynemzet és orszâg sorsât délibâbokszabjâkmeg, fantomok iiralkodjanak. Az
égbôl, kônnybôl, szenvedésbôl poézist csinâlni ahelyett, hogy hideg aggyal
megszûntetnénk...Lehetetlen, hogy a Kârpâtok hegykoszorùja alatt vakok
daloljanak és âlmokat hajhâsszanak, amikor vilâgok késztllnek ôsszeroppanni
feletttink. Vilâgok, amelyek birodalmakat temetnek maguk alâ. Hât csak ennyi
az ezer esztendôvel dicsekvô magyarok tapasztalata? On tudôs doktor, nem

tudnâ megmondani, hogy meddig marad gyermek egy nép?
- Amig nagy szive van.

- És mikor hal meg egy nép?
- Mihelyt megszûnik gyermek lenni.
Jôizûen felkacagott a csâszâr.

- Régen mulattam ilyen jôl. Ne vegye rossznévendoktor, de kétségbe ejt a
naivsâga. Végill kidenil, hogy ôn is hisz a koporsôs emberben.
A hires orvos fagyasztôan komoly maradt.

- EltalâltaFelség. Én hiszek a koporsôs emberben.
- Brâvô, brâvô! Orvosi môdszere bevâlt. Most mér én nem hiszek benne.

Âgyat cserélhetilnk...KôszônOm kedves délibâb doktor. îgérem ônnek, hogy
félév alatt megszabaditom Erdélyt a koporsôs embertôl.
Irgalom nélktll, alig hallhatôan mondott ellent az orvos.

-

Ugyanaz

a

feladat,

mint

az

emberiséget

megszabaditani

a

kereszténységtôl...

A sùlyos mondattôl mégis meghôkkent a csâszâr. A halâlfejû ember
szeliden és bôlcsen râpillantott és behunyta szemeit, néhâny szaggatott szôt
ejtett, mintha magâban meditâlna:
- Mert a koporsôs ember nem egy félvad erdélyi bârôcska, akit ha
szabadon bocsât Felséged, vége a varâzslatnak. Azzal is elkésett és a koporsôs
ember mâr ôrôk szimbôlum. A halhatatlan fôld maga. Egy népsors és vâgyak,
âlmok és fâjdalmak ôrôk Istene, ezeresztendôs tragikus megtestesulése, soha le
nem gyôzi Felséged...Szellem az, ki lenyùl a felhôkbôl és koporsôjâba gyûjti a
vért és sirâst, fohâszt és a holtat, vâgyat és a nyomort, a bûnt és a sziizet, a hitet,
a jogot, az élôt, a porszemet, a frigyet, az otthont, a termést és a gyâszt, urat és
parasztot, jelent és jôvôt, a valôt, valôtlant, mindent, ami van, ami életnek és
halâlnak neveztetik. Jôl mondja Felséged, tôbb a halâlnâl.

Erdély ôrangyala ô, aki fekete szâmyai alâ rejti népének fejét..."

A mû sikere egész rendkiviili. Ekkor mâr csak az irodalomnak él.

Elôszôr a Kolozsvàri Ûjsàg munkatârsa, majd annak megszûntével a
Keleti Ûjsàg szerkesztôje. Egymâsutan jelennek meg nagyértékû
mûvei: Isten igâjâban, Kopjavàr, Màdéfalvi veszedelem, Ûz Bence,
Havasok kônyve. Nemcsak Erdély, hanem az egész magyarsâg
legkeresettebb irôja.

A mâsodik bécsi dôntés utân sziilôfbldje orszâggyûlési képviselôvé
vâlasztja, igy keriil Budapestre, ahol a tôrvényliozâsban a keresztény
nemzeti eszme meggyôzôdéses szôszôlôja. Mindemellett tôbb magas-

nivôjù folyôirat munkatârsa. (Tôbbek kôzôtt a Magyar Ûnnepé is.)
Elvei mellett szilârdan kitart és ezt a magatartâsât az oktôber 15-én
tôrtént vâltozâs sem érinti, mert mindvégig a napi politika fôlé képes

emelkedni. Élete munkâssàgàt meg is hâlâljâk: ,,hàborùs bûnôsnek"
minôsitik, nyilas, fasiszta, hazaârulô, mert magyar, keresztény, évszazadok nemes hagyomânyaihoz ragaszkodô. gerinces antikommunista hazafi mer maradni.

A hâborù utân emigrâl. Spanyolorszàgban telepszik le és onnan

akarja szolgâliri fajtâjât, ha sziilôfoldjén nem teheti. A hontalansâgban
sajnos, mâr csak kevés munkâja jelenik meg, mert a gyilkos kôr egyre

jobban elhatalmasodik rajta. Aztân 1953. oktôber 16-ân visszaadja
nagy leikét Teremtôjének. Madridban temetik el, de csak a testét, mert
nem hait meg, csak âtvâltozott. Mûveiben azonban mindaddig él, amig
a magyar nyelvet beszélik!
„...mert nem pusztulhat el, hiszen szereti minden: az emberek, a vadak, az
erdô, a csillagok, a holdacska és az Isten is. Kûlônôsen az Isten, aki nappai szép

kék kaijait, éjjel fekete kezét nyùjtôzâsra tâija, amikor pâsztoriitra indul és lâba
megkavaija az ég csillagait".

DR. PUNGOR ERNÔ KITÛNTETÉSE
A magyar tudomânyos élet egyik kivâlôsâga, a vilâgszerte ismert
tudôs, Pungor Ernô (Budapest) akadémikus, ùjabb elismerésben
részesiilt: a moszkvai Lomonoszov Egyetem diszdoktori cimmel

tiintette ki. Pungor Emô nemcsak szûkebb szakteriiletén, a kémiâban
tett szert nemzetkôzi hîrnévre, de szivén viseli a magyar tudomânyos

képzés és fejlesztés iigyét is, amely témâban szâmos tanulmânya làtott
napvilâgot.

Pungor Emô 1948-ban, a Pâzmâny Péter Tudomânyegyetemen
szerzett vegyész diplomât. 1956-ban lett a kémiai tudomânyok doktora,
a Magyar Tudomânyos Akadémia pedig 1976-ban vâlasztotta rendes
tagjai kôzé. Oktatott a Veszprémi Vegyipari Egyetemen, 1990-tôl
1944.ig târcanélktili minisztere volt az Antall-kormânynak, s
ugyanebben az idôben az Orszâgos Mûszaki Fejlesztési Bizottsâg
munkâjât is irânyitotta. 1994-tôl az âltala létesitett és Bay Zoltân nevét
viselô alkalmazott Kutatô Intézet fôigazgatôja. Kutatâsi teriilete az
analitikai kémia, ezen tùlmenôen azonban foglalkozik tudomâny-

politikâval, mûszaki fejlesztési problémâkkal és alkalmazott kutatâssal.
Vegyészként a mûszeres kémiai analizisben ért el jelentôs
eredményeket

Pungor Emô a reâlértelmiségnek ahhoz a rétegéhez tartozik, akik
tudâsukat, nemzetkôzi kapcsolataikat és tekintélyiiket hazâjuk felemelkedése érdekében kamatoztatjâk. Szâmos hazai és kûlhoni ki-

tiintetés tulajdonosa, tôbb kulfôldi egyetem - Bées, Pozsony, Bukarest,

Lima stb. diszdoktora. Ehhez jôtt most az ùjabb kitiintetés, a
Lomonoszov Egyetem diszdoktori cime. A diszdoktorrâ avatâs iinnepélyes keretek kôzôtt februâr 16-ân tôrtént meg Moszkvâban. Kapcsolatai mâr a rendszervâltâs elôtt is jôk voltak a nyugati
magyarsâggal és annak tôbb kiemelkedô tagjâval, igy Bay Zoltàn
professzorral. 1990 utân gyakran vett részt a magyar emigràciô rendezvényein, igy egyebek kôzt tôbbszôr szerepelt elôadâsokkal a
clevelandi Magyar Kongresszuson. Ott volt Clevelandben az 1998-as
Magyar Kongresszuson is, ahol nagy figyelmet keltett a Bay Zoltân

munikâssâgârôl tartott elôadasa. 1989 ôta az Àrpâd Akadémia arany
éremmel kitûntetett tagja.

Professzor dr.PungorErnô(Budapest), azMMÈVelnôkének elôadàsa
(Somogyi F. Lél)

VitézMartonfalvay Hugo (Glen Cove, NY):

KERESUNKEGY TISZTESSÉGES, BECSULETES,
IGAZMAGYAR EMBERT

Az elmùlt nyâr végén egy hônapra Budapestet jârtuk. Sok barattai,
bajtârssal, ismerôssel talâlkoztunk, ùjakkal ismerkedtûnk. Nyugdyasokkal, politikusokkai, kôztisztviselôkkel, privât és âllami alkalmazottakkal jôttiink ôssze. Szemiikbe nézve hatârozott vâltozâst

lâttunk: a szemuk csillogott a jôvô vârâsâtol.

A „Hadak Ûtjân" 1997 november-decemberi szémâban a kôvetkezôket irtam;

„Keresûnk egy tisztességes, becsûletes, igaz magyar embert, aki
ôssze tudja fogni a magyarsâgnak azt a részét, amely még hajiandô a
hazâért âldozni és ônzetlenul munkâlkodni. Zészlôjâra legyen irva a
keresztény magyar erkôlcsiség ùjraélesztése és hogy tudja tâmogatni a

mâr elindult Istenhez valô fordulâst". Ùgy hiszem, hogy kaptuuk egy
ilyen embert.

vitéz Martonfalvay Hugo vilâgelnôk (NY) (Somogyi F. Lél)

A kôvetkezô személyes élményiinket szeretném most elmondani.
Ez év jùnius 14-én a New York-i Szent Istvân rômai katolikus templom

elôtt talâlkoztunk - elsô miséje utân - Budapestrôl itt lâtogatô Làszlô
Atyàval és megkôszontiik neki kivâlô prédikâciôjât, amely nekiink ùj
magyar keresztény szellemet jelentett. Meglâtogattuk és minden percét
élveztûk. Autôbuszon mentiink ki Budaôrs felé Gazdagrétre, ahol egy
modem, sok-emeletes - orosz kommunista stilusban épûlt -, 5,000
fônyi lakôtelep gimnâziumânak auditôriumâban mondta a szentmisét.

Kb. 500-an voltak. Lâszlô Atya {dr. Lipp Làszlô) most azon fâradozik,
hogy ebbôl a telepiilésbôl katolikus kôzpontot épitsen, modem

templommal a kôzepén, ami mâr épûlôben is van. Épit, segit, i^iisagot
nevel, csalâdokat hozôssze, prédikâl, tanit. Ûj, modem magyar pap.

Ôrômmel olvastuk az ùjsâgok hasâbjain, hogy az igazi rendszervâltozâs olyan sok késleltetés és akadâlyozâs ellenére is elindult és
ôriàs léptekkel halad elôre. Nap mint nap olvashatunk az ellenzék
soraibôl azok elégedetlenségét a végzett munka méretei miatt.
A lopâs, rablâs, becstelenités, mindenfajta utcai bûnôzés meg-

szûntetésére az ùj kormâny minden erejét ôsszesiti, hogy Maria orszâga
végre visszatéijen régi, becses és szenvedésein keresztiil kiérdemelt

helyére. Az erkôlcsi rend helyreâllitâsât a rendôrségen kiviil a sziilôk, a
tanitôk, tanàrok, az iigùsâgot irânyltô és jô irânyba vezetô katonai és
polgâri hazafiak végzik, akik hisznek abban, hogy van még magyar

jôvô Magyarorszâgon. Ehhez az ùj kormàny segitséget igért a
csalâdoknak, az iskoléknak, a katonâknak.

Amerre néztunk, mindenûtt a lâzas, tevékeny lépések, ôszinte
segitô akarâsok, pontositésuk és intézni akarâsuk vezetett. Példâul

hozom fel, hogy hârom magas beosztâsù miniszteriâlis vezetô hârom
napon keresztul kereste lehetôségét armak, hogy a kért talâlkozô még
eljôvetelûnk elôtt megtôrténhessen, - ami sikerult is.
A kormânynak olyan rendszert kell létrehoznia, amely az egyéni

becsiilet és a szakmai tudâs alapjân âll és nem a politikai bûnôzôk
kezén veszik el. Nem kellenek milliomosok, csak becsùletes, hazât
szeretô és adôt fizetô honpolgârok.

Ajelen politikai kâtyù berkeibôl helyre ôhajtjuk âllitani azt a hitet,
amely a jôvôben a tôrvény tisztelete, a nemzetet szolgâlô rendeletek
betartâsa, az ùj kormâny megteremtése lenne feladata az ùj vezetônek.
El kell émie, hogy a diktatôrikus metôdusok eltûnjenek éppen ùgy,
mint a paktum pontjaiban lefektetett mas kommunista létbiztositâsok.

Az ùj miniszterelnôk nem engedheti meg magénak, hogy a hazât
eladjàk elôre a régi bûnôsôk kényére és az épùlni akarôk kàrâra. Ebben
hisz ma a magyar és ezért lâtjuk szeme csillogésât.

Az ôreg katonâra, - akire még ma is râfogjâk, hogy német zsoldban éllott, amikor Nyugat felé elhagyta hazâjât - még ma is bot jâr.

Értsûnk meg valamit és ez mind belefér a mai magyar gondolât
vilâgâba: Trianont nem a magyar nép és nemzet csinâlta, az elcsatolt

orszâgrészek magyarsâga nem ônkéntesen jelentkezett hazâtlansâgra.
Ezt mind olyan gyûlôletes agy gondolta ki, amelynek semmi kôze
nincsen a népek ônrendelkezési jogâhoz a lakossâg nemzetiségi
adottsagaihoz és a gazdasâgi adottségok helyességéhez:

A modem vilâg tôrténelme magyar szempontbôl csak egy môdon
volt megvâltoztathatô: Trianon eldobâsâval reviziô àltal, amit csak
német segitséggel lâttunk elérhetônek, mert més nem volt hajlandô
segiteni. A reviziônak mindig van ara, de ha eredményt kivânunk, ha a

magyar nemzet ûgy érezte, hogy ezzel tartozik tôrténelmileg és
erkolcsileg is a hazânak, akkor meg kellett tennie.

A hazât azonban ismét eladtâk azok, akik azt hitték, hogy ezt még
meg lehet tenni egy kiharcolt, fâradt nemzettel.

Az elnyomâshoz még hozzâ segitett a magyar âtâllôk hada, bôrtôn,
akasztâs, kitelepités, menekulés. Hât persze, hogy mosolyog az ôreg
katona szeme, mikor olvassa, hogy jôn a jogos és tôrvényes
felelôsségre vonâs.

A két vilâghâborù magyarsâga revizionista szellemben nevel-

kedett és - antikommunistâk. Sokan mondjâk, hogy hazânk még a régi
feudâlis emlôkôn tâplâlkozott a két hâborù kôzôtt. Ez csak a vesztett

hâborù utâni és Trianont hozô években volt igaz, mert sziiksége volt a
nemzetnek egy magâhoz téréshez. De azutân megindult a reviziôs
politika tâmogatâsâhoz a szabad demokratikus elveken alapulô
elgondolâsok szabad keze és ideje, a magyar iÇùsâg modem gondolkodâsa. Magyarorszâgnak az volt a legnagyobb szerencsétlensége,
hogy jôtt a mâsodik vilâghâborù, amely megâllitotta mindazt a szociâlis fejlôdést, amelyet a Horthy korszak mutatott be és inditott el.

1945 és 1956 kôzôtt az orszâgot megszâllô vôrôs hadsereg és a
kommunista magyar vazallus kormânyok fokozatosan hajtottâk a
nemzetet egy mindig erôsôdôantikommunista irânyba. Aki azt mondja,
hogy 1956 nem az 1945 utâni események folyamata, az nem lâtja a
dolgokat tisztân.

Az én bajtârsaim, akikkel egytittdolgoztunk hazânkért ezekbenaz
idôkben, tudtâk, hogy munkâssâgunk milyen veszéllyel jâr, de mégis
tették, mert ezt nevelte belénk a haza szeretete. Mi az orszâgot
megszâllva tartô vôrôs hadsereget mindig ellenségnek tartottuk,
szemben tobb olyan elemmel, akik otthon a vôrôsokkel tartottak.
Otthonlétiink alatt, szeptember 8-ân tartottuk 55. avatâsi évfordulônkat a Ludovika Akadémiârôl. Szazon feliili létszâm jôtt ôssze a

Hôsôk Folyosôjân. Beszédemben kihangsùlyoztam a gyermekszaporodâs problémâjât és fontossâgât, hogyélje és szaporitsa a magyarsâg a

Duna-Tisza partjait és a Kârpâtok lejtôit a neki jogosan kijârô kulturâlis
vezetéssel és a gazdasâgi egység megteremtése és âpolâsa révén a
Kârpâtok koszorùzta élettér felvirâgozâsâval. Kéijtik a kormâny
tâmogatâsât és programban tartâsât.

Megismételtûk kérelmunket az irânyban, hogy a kormâny a volt
magyar kirâlyi honvédséget âltalânos rehabilitâsban részesitse és
nyilvânitsa ki a magyar kirâlyi honvédséget a magyar honvédség
jogfolytonos elôdjének, a doni hadsereget is belefoglalva. Ez bekapcsolôdna a mostani magyar honvédség céljaiba, amely a hivatâsos
tisztikar nevelését „Ludovikâs" alapon gondolja el és azt a magas nivôt
szeretnék mind szakmai, mind szociâlis alaponis elémi, mintami a két
hâborù kôzôtt volt.

Most el kell dôntenunk, hogy miben segithetiink. Orbàn Viktor
New York-i beszédében mâr kihangsùlyozta azt az irânyt, amiben
segiteni tudunk: A nemzet mlnket hazavâr. Kéri tudâsunkat és tapasz-

talatainkat, hogy segitse hazânkat vissza régi méltô tôrténelmi helyére.
Most még elmondom pâr sorban, hogy mit szeretnénk mi, volt
katonâk kapni itt az emigrâciôban az ùj kormânytôl.
1. Bizalmat

2. Értékeink felhasznâlâsât
3. Emigrâns anyagunk hazarendezését kôlcsônôs alapon
4. Magyar jelen és mùlt tôrténelmi ôsszehangolâsât
5. A magyar vérâldozat okozôinak felelôsségre vonâsât
tôrvényes ùton.

Kérem kedves mindnyâjukat, hogy tâmogassâk ezt az ùj szellemet, a jobb jôvôt igérô magyar kormânyt, az orszâgot épitô politikust s

a hazât menteni vâgyô haz^t, mert mâr megkezdôdôtt az ùj kormâny
munkâja. Mâr elindult a magyar haza talpraâllitâsa; mâr elindult a
gyermekszaporodâst elôsegités programja; mâr megkezdôdôtt a

bûnôzés letôrése; mâr kezdetét vette a szomszédokkai valô kapcsolatok
âttanulmânyozâsa; mâr segitséget kapott a nyugdijas és a hadirokkant;
mâr elindult a vâlasztâsi rendszer egyszerûsîtése és modemizâlésa; és
ma mâr ismét épîtiink templomokat, amelyek meg is telnek hivekkel!

Kérem a Magyar Kongresszust, hogy zârônyilatJcozatâba vegye be
az otthon segitésének môdjait
Maria, Magyarok Nagyasszonya, imâdkozzàl érettùnk!

Dr. Mester Fiore (Toronto, Kanada);

LOYOLAISZENTIGNÀC TÔREKVÉSE A VÉGSÔ
REALITÀSMEGÉRTÉSÉRE
Igtmtius kozmolôgiàja
Hosszas kiizdelem utân, 1540-ben, Loyolai Szent Ignâc hivatalosan megalapitotta a ,Jézus Târsasâgà"-t III. Pâl pâpa jôvâhagyâsâval, aki a nagy embereknek - mint Michelangelo és Rafaël is tâmogatta a munkâssâgât. Szent Ignâc volt a Târsasâg elsô Generâlis
Superioija.
Lényeges ùjitâsokat hozott be a tôbb, mint ezer éves szerzetesi

hagyomânyba. Megszûntette a kolostorban élés kôtelezettségét, a
stabilitâs loci-t, valamint az ezzel egyiittjârô kôzôs liturgikus énekiést.
Lehetôvé tette a jezsuitâk rendkiviili mozgékonysâgât „Jézus mozgô
zâszlôaljânak" tekintették magukat. Aktuâlis egyéni kezdeményezô és
kivitelezési megbizatâsokat kaptak, mint pl. missziôk létesitése
vilâgszerte.

Az elmélkedést a cselekvéssel egybekôtve is végezték; cum meditatione in actione. Jezsuita târsainak ajânlja Szent Ignâc. hogy ôltôzkôdés kôzben - sot, komplikâlt târgyalâsok kôzepette is - tudjanak
kontemplâciôsan elmélkedni.

A sors tôbbszôr is keresztiilhùzta az ùj Rend terveit. Ignatius
jemzsâlemi missziôra gyûjtôtte ôssze a târsait. A tôrôk terjeszkedése
nyugat felé azonban elzârta az ùtjukat. Ekkor a pâpa rendelkezésére
ajânlottâk fel magukat. III. Pâl 1545-ben ôsszehivta a tridenti zsinatot,
és Ignatiustôl kért munkatârsakat (Jay, Lainez, Salermon atyâk).
Kezdetben még remélték, hogy ha elérik az Egyhâz belsô reformjât,
meg tudnak egyezni a reformâtorokkal. Megértôk voltak. Lainez pl.
Luther lelki iidvôsségéért mondatott szentmisét a noviciâtusban.

A fej Iodés azonban ellenkezô irânyt vett, Ignatius nemcsak, hogy
nem apostolkodhatott Jeruzsâlemben, de még az âltala rettegett
Inquiziciôhoz is kôze lett. Irtôzâsânak oka; egyetemi évei folyamân az
Inquiziciô tôbbszôr is bôrtônbe vetette, minthogy mindenki, aki
tùlsâgosan lelkesen és feltûnôen prédikâlt, gyanùs lett. Hâtha a
Szentlélektôl megszâllott illuminista, aki az Egyhâz kihagyâsâval

kapcsolôdik Istenhez. Âmbâr soha nem talâltak semmi kivetni valôt
vele kapcsolatban, a gyanù mégis ùjra és ùjra fenyegetett.

Szent Ignâc 1491-ben sztiletett baszkfôldôn, a Pyrenneusok nyugati
lâbânâl, Kataloniâban, a spanyol Katolikus Ferdinand és Izabella
kirâlyné (1452-1516, 1474-1514) uralkodâsa alatt, az ellenséges
Franciaorszâg Provence-i hatârâhoz kôzel. Ez volt a nagy monarchikus
âllamvezetések

kialakulâsânak

a

kora.

111.

Jânos

(1521-1557)

Portugâliâban, Franciaorszâgban 1. Ferenc, Spanyolorszâgban 1. illetve
V. Kàroly. A jezsuita Konstitùciô is monarchisztikus. Ignatius lelki
életében is ùgy szolgâlja Istent, mint a legfôbb monarchia lovagja.
Imâdkozâsban is szigorù ôsszeszedettségi protokollt tart, pl. Szûz
Mariavagy Jézus âltal bejelenti magât és Istentôl kihallgatâst kér.

Ignatiust a baszk Inigo névre keresztelték. aminek semim kôze
sincs az Ignâc névhez. 1535-ben a pârizsi Sorboime-on tévedésbôl a
Magister Ignatius nevet irtâk a diplomâjâra.

A baszkok nem indoeurôpai vércsoportùak. Kis-Azsiâbôl jôhettek
tôbb ezer éwel ezelôtt. Ignatius idejében tôbbnyire gyarmatositôk,
hajôépitôk, bânyâszok, adôszedôk, katonâk. „Sokszor babonâsan is
vallâsosak. Makacsok. Nagylelkûen adakozôk, de ugyanakkor szabad
erkôlcsûek. Nyelvileg nem kitûnôk. Kevesem imak, olvasnak. Viszont

kivâlôk zenében és tâncban. Inigo korâban Amerika felfedezése, illetve
Mexikô gyarmatositàsa volt az érdeklôdésiik kôzéppontjâban". (A
hôditô spanyol Hemandes de Cortez, néhâny éwel volt idôsebb
Inigonâl és ô is a Salamanca-i egyetemen tanult.) Inigonak ôt bâtyja
volt tengerész katona. A missziôkat alapitô Ignatius a tâvoh vilâgot is
szâmitâsba vevô hôditô szellemben nôtt fel. Egyik nagy ùjitâsa az is,
hogy ezt az érdeklôdést és jârtassâgot âtvitte a lelki és erkôlcsi sikra.
A Loyolàk un. „paraszt arisztokratâk" voltak. Vasérc volt a

fbldjukôn. Meggazdagodva vârat épitettek. Inigo azonban 13. gyermek
volt és mâr semmit sem ôrôkôlt. Hogy a jôvôjét biztositsâk, hét éves
korâban megkapta a papi tonzùrât. Ezt azonban semmi megfelelô
nevelés nem kôvette annyira nem, hogy amikor 25 éves korâban râjôtt
arra, hogy az apostoli munkâhoz teolôgiai végzettség szukséges, beiratkozott a gyermekek kôzé az iskolâba, hogy megtanuljon latinul.

Inigo életének elsô harminc éve, hasonlôan a modem misztikus
Thomas Merton életéhez, a hirtelen jô és rossz vâltozâsok sorozaténak a
szinuszvonalât mutatja, mint ârvaség, majd a patrônus tônkremenése.

Ugyanakkor a rokonsâg tôbbszor is kisegitette. Ez a tapasztalata az
egyik fo motivum lesz lelki életében. Szerinte az Istentôl jôvô
"vigasztalàsokat" is éppen arrôl lehet megismemi, hogy „ok
nélkûliek", azaz a személynek magânak semmi szerepe nincsen

bennûk. És Szent Ignatius egyik fô tôrekvése a kiszolgâltatottsâgtôl
valô félelem megszûntetése lesz.

Inigo megprôbâlta letagadni a tehetetlenségét, kb. 26-30 éves
koraig. Tele volt bravadôval, nôûgyekkel, kockajâtékozott és pârbajozott - félelmetesen jô vivo volt. A kockâzatokat és kôvetkez-

ményeket nem vette szâmitâsba. Nagyon szépen ôltôzkôdôtt, igy a
kistermetû fiatalember talân még jobban magâra vonta a hôlgyek
figyelmét, mint természetesen daliâs târsai. Szerette a lovagregényeket (Amadis). Ugyanakkor komolyan vallâsos volt. Elragadta az
egyhâzi zene, amit azonban késôbb kizart az életiikbôl, minthogy
ôrômet okozott. Verset is lit, Szent Péterrôl, aki kardot visel a hitetlen

muzulmânok ellen, akik 300 éven keresztul szorongattâk az Ibériaifélszigetet.

A baszkfbldi navarrai alkirâly szolgâlatàban lett udvaronc,
diplomata asszisztens és alkalmi katona. 30 éves korâban, 1521
mâjusâban Navarra fôvârosénak, Pamplomànak a franciâk âltali

ostromànàl nyomorékkà sebesiilt, ami lehetetlenné tette az udvari
karriert. Ugyanakkor a sajàt ambiciôja és hôsiessége âldozata, mert
mindenki mâs véleménye ellenére a katonâk becsiiletérzésére hivatkozva ô maga buzditotta fel ôket, hogy ne adjâk ât a nyilvanvalôan
védhetetlen vârat. Loyolâban, a bâtyja hâzâban kezelték. Az unatkozô
beteg katona szôrakoztatâsâra csak két kônyvet talâltak, a karthauzi

Szâsz Ludolphus Jézus Életrajzât és a szentekrôl szôlô dominikânus
Aranylegendàt (Legenda aurea). Ehhez egy ciszterci bevezetô volt,
amelyben a szentek mint Isten „lovagjai" szerepelnek, és amelyben
idézik Szent Àgostontôl Isten vârosànak és a Gonosz vàrosânak a
ktizdelmét. Szent Ferenc élete is le van irva. A két kônyv életre szôlô
hatâssal volt Szent Ignâc gondolkodéséra.

Egy év mùlva, 1522-ben - félig-meddig gyôgyultan -, a 31 éves
Inigo elhagyja Loyolât és zarândokùtra tér. Fô remeteségét a meredek
magas hegyekkel kôriilvett Manresàban, Barcelona kôrzetében tôlti,
1523-ig.

A remetesége alatti majdnem halâlosanbeteggétevôaszkézisés az
ônvâdolô lelkiismereti analizis végiil is âtalakulâst és megnyugvâst

hozott Inigo szâmâra. Az dngyûlôletet Isten és a vilâg szeretete és
ônmaga, tûrhetôbb elfogadâsa kezdi felvâltani. Tovâbbâ, az eredeti,
inkâbb mûvészi hajlamù fiatalemberben a skrupulôzus bûnbânô analizis
kifejleszli a logikus kritikai gondolkodâst és a szigorù onfegyelmet. A
jobb agyfélteke dominanciâjâval sziiletett Inigo személyisége kiegésziil
megfelelôen fejlett bal agyféltekei képességével. A két kulônféle
hajlam integrâciôja létreliozta a nagy alkotôképességet, ami
Manresâban érett be. Egj' egész kozmolôgia, isteni vilâgkép alakult ki
benne, és létrejôtt az életterve. Inigo maga is érezte a vâltozâst és
ônéletrajzâban késôbb ezt ùgy fejezte ki, hogy „mâsféle ember lett,
mâsféle intellektussal".

Bàtorsâga és szenvedélyessége vâltozatlanul megmaradt, de a
gazdàtlanul csapongâst céltudatossâg és hivatâstudat vâltotta fel. A
legfelsôbb hatalom elkôtelezett és sziintelen szolgâlata, „devôciôja"
helyreâllitotta megzavart identitâsât és belsô biztonsâgât. Ettôl kezdve
céltudatosan - amint ezt a Târsaség Konstitùciôjâban is elôiija -,
mindig ôsszeegyeztette a személytelen racionalitâst és objektivitâst az
Isten felé nyitott, elfogadô passzivitâssal. Ennek a dialektikânak a
variâciôit remekiil tûkrôzi megsziiletô kozmolôgiâja is.
Elhatârozza, hogy papnak megy és târsakat szerez, hogy „Jézus
zâszlôja" alatt harcoljon Jsten nagyobb dicsôségéért", azaz Isten

akaratânak teljesebb érvényesûléséért. Isten akaratât csak akkor lehet
teljes mértékben érvényesiteni, ha ismeijiik. Ignatius célja lesz Isten
kormânyzâsânak a „megértése'\ Szerinte semmi sem nyugtatja meg és
elégiti ki a leiket annyira, mint az isteni Gondviselés rendjének a
megértése, izlelése. A kozmolôgia a biztonsâgot fokozza.
Ez a megértésre és Isten akaratânak mindenben érvényesitésére
tôrekvés Szent Ignâc leiki életének a harmadik szakaszâra esik. Ez egy
szintetizâlô szakasz, amely a tùlhaladott két ellentéte, a tehetetlenség
bravadôs letagadâsât, és a tehetetlenséggel analitikusan szembenézést
ôsszehozôan môdositja. A kôvetkezô hùsz évben, 1523-toi I544-ig
Ignatius egyik fô és tudatos motivâciôja a tehetetlenség legyôzése lesz
teljesitményekkel, mint aktivitâs, apostoikodâs, teljes ônkontrol és
aszkézis; lankadatlan céltudatossâg; devôciô, amelyben még a

figyelmetlenség is bûn; minden elôre feltételezhetô tôrténés erkôlcsi
kiértékelése, „discemiemento"; és racionâlis kontrollàlàs. Minden
kôvet meg kell forgatni. Az egész vilâg lelki âtalakitâsa a cél. A
tehetetlenségnek nem marad helye. Mégis, a szeretô Isten felé szabad

és kell is vâllalni a kiszolgéltatottsagot és az esetleges kudarcot. A
tehetetlenség és eredményesség szintézisérôl van szô, eredmënyre
tôrekvësrôl a tehetetlenség tudatâban is.
Itt kôzben meg kell jegyezni, hogy ebben a szakmai lélektani
kutatâsban semmiféle ûn. pszichologizâlàs nincsen, azaz nem

redukâljuk a Szent egész ëletët a viszonylag primitivebb, mert csupân
lélektani mûkôdési szintre. A kutatott lélektani események csak
téglâcskâi, mondhatjuk ùgy is, hogy részletszempontot képviselô
vetiiletei egy sokkal jelentôsebb komplex tôrténésnek. Kônnyen
megérthetjiik ezt, ha arra gondolunk, hogy a zenében is a hangok és a
ritmus tanulmânyozését nem téveszthetjûk ôssze a szimfônia
tanulmânyozâsâval.

A pszicholôgiai vetiiletet is alkalmazva léthatjuk Szent Ignâc
naplôjàbôl, hogy 1544 kôriil felfedezi, hogy Isten akaratât biztosan
megismerai és megérteni nem lehet. Olyanszerû krizisbe keriil, mint
300 éwel késôbb Kierkegaard. Tôbbszôr panaszkodik konfuziôrôl.
Veszekedik Istennel, akiben csalôdott, mivelhogy feltétlen engedelmességet kovetel, de ugyanakkor nem ârulja el, hogy mit akar, és
nem vâlaszol a kérdésekre. Végiil Ignâc vâllalja az elkeriilhetetlen
kiszolgâltatottsâgot, mint fô orientâciôt, amit „szeretô alâzatnak",
reverencia amorosanak nevez és mâr nem is tôrekszik kiilônôsebb

elôrelâtâsra, megértésre vagy teljesitményre. Csupân engedelmeskedik.

Àtélésében egyszerûen csak egyesiilni akar az Isten akaratâval, minden
egyéni perspektiva nélkiil. Ez lesz életének a negyedik spirituâlis
stilusa, amelynek a helyét azonban megtalâlhatjuk a kozmolôgiâban.
Tulajdonképpen mâr a korai Leikigyakorlatokban is lényegesnek tartja
az elveszteni tudâs gyakorlàsàt, a mentâlis és fïzikai kiiiriilést, a
„spirituâlis szegénységet", a szentferenci ônâtadâsi cél tovâbbalakitâsât.

Maga a kozmolôgia Manrésâban, a harmadik szakasz kezdetén, az
analizis és szemlélôdés ôsszehozâsâval jôtt létre. Ahogy Ignatius
fejezte ki, nem szemléletes, hanem intellektuâlis lâtomâsai voltâk.

Megjelent elôtte a viîâgrend egészében és sok-sok részletében. Csak a
szerkezetét tudta szimbolikusan egyszerre kifejezésre juttatni. Az

Istenbôl mint Napbôl lehatolô sugarak âtjâmak mindent. Meg lehet

érteni Jézus „humanitâsât", aminek Inigo is részese. Testiink is meg
van szentelve. A sugarak egy pontbôl vagy egy tires gômbbôl, néha egy
ragyogô gômbbôl, indulnak ki és elâgaznak. Egymâssal is ôsszekôttetésben vannak, hâlôzatos rendszerben.

Egy „kôrben" végzôdô kûpalakù realitàst képzelhetiink el,
amelyben kulônbôzô szintek vannak és minden szinten odaillô
tôrténéseket lehet lâtni. Minden szinten màs jellegûek az okozati

ôsszefîiggések, mâs Jézus szerepe, és mas a vâlaszolô ember spirituâlis
élete.

A részletekre késôbb és csak alkalmanként utal Ignatius. Nem volt
a szândékâban az, hogy elméleti rendszert alkosson: kizârôlag az
apostolkodàs érdekelte. De ha râkérdeztek, hogy miért dôntôtt igy vagy
ùgy, néha azt felelte, hogy azon az alapon, amit a manrésai Cardoner
folyô partjân „Iâtott".

Meg kell emliteni, hogy amikor Inigo ezt az idôtâllô és a realitàst
âtfogô rendszert megélte, vallâsos mûveltsége szinte csak a Loyolâban

talâlt két kônyvbôl, a Jézus Életébôl és az Aranylegendâbôl âllt. Meg
volt azonban a képessége arra, hogy rôvid ismertetések alapjân is
megfelelôen alkalmazza a karthauzi, dominikânus, ciszterci, szentferenci és szentâgostoni belâtâsokat. A késôbbi âtéléseket és meg-

fogalmazâsokat elôsegitô fontos olvasmânyai kôzôtt szerepelnek a
pârizsi Lombardus és Aquinôi Szent Tamâs mûvei, valamint a
Szentirés utân legkedvesebb szerzô, Gerzson, azaz Kempis Tamâs
Krisztus kôvetése. Két kônyvet tartott a szobâjâban: a Szentirâst és
Gerzsonét.

A manrésai megértések utân Inigo elvégzi a teolôgiât, Alcalâban,
Salamancâban és a Sorbonneon.Az Inquiziciô ûldôzései miatt kellett
tôbbszôr is vâltoztatnia. Pâhzsban megtalâlta fô munkatârsait: Lainezt,
Fabriust (Favre), a nagyon nehezen râbeszélhetô Xavéri Szent Ferencet,
Bobadillât, Salmeront és Rodriguezt.

Szent Ignâc halâlakor, 1556-ban az 1540-ben engedélyezett Jézus
Târsasàgânak mâr 60 provinciâja volt a vilâg kulônbôzô helyein, 33
kollégiummal.

Ignatius kozmolôgiâja hierarchikus, vertikâlis és tôbbdimenziôs,
architecturâlis. A hierarchia nem tôkéletes, mert „Isten nagyobb
dicsôsége" részben lugg az ember kooperâciôjâtôl, illetôleg a Sâtân
mûkôdésének a hatâsâtôl. Minden teremtett dolog és minden oksâgi
viszonylat, a teljes determinizmustôl az isteni szabadsâg kizârôlagos

érvényesiiléséig, helyet talâl, mint Isten akaratânak a kifejezése és mint
eszkôz arra, hogy az ember felemelkedjen Istenhez. Minthogy Ignatius
sosem irta le, mint ôsszefuggô rendszert, szétszôrt részleteibôl nekunk
kell kihâmozni és ùjra ôsszeâllitani. Az alâbbiakban felhasznâljuk a

meg\'ilâgosodâs utân rôgtôn elkezdett Lelkigyakorlatos konyx'et (15221535;, amit ma is vilâgszerte hasznâlnak nem katolikusok is, a
fennmaradt spirituâlis naplôtôredéket (1544-1545), a rôvid ônéletrajzot
(1553), a Jézus Târsasâg 400 év utân is érvényes Konstitùciôjàt (1546)
és a kôzel hétezemyi kinyomtatott levélbôl egy pârat.
Kilenc szintet tudunk kônnyen megkiilônbôztetni :

I. Determinisztikus valôsâg: csillagok, nôvények, âllatok és
egyebek, amelyek eszkôzként felhasznâlhatôk az iidvôzulésre.

II. A természetes ember. korrupciôra hajlik. de „igazi természete"
szerint fel tudja hasznâlni a spiritualitâs „természetes" eszkôzeit, mint a
vallâsossâg, a kisértésnek ellenâllâs, az érzékek (érzékelés) vallâsi célù
gyakorlâsa, mortifikâcô, imâdkozâs.

III. A kôzôsség: „âltalânosabb", mint a „partikulâris" egyéni, fgy
„istenibb". Az egyén alârendeli magât és engedelmeskedik.

IV. A mâr âtalakult és elkûtelezett ember'. azonositja magât és

„utânozza" Jézust az Ô alâzatossâgâban és képes lesz a vilâg megvàltoztatàsàra.

V. A harcolô és hierarchikus Egyhàz: az igazsàg képviselôje.
Mintegy ezen a szinten folyik Jézus gyôzelmes harca a Sâtânnal. Az

emberek apostoli megbizatâsokat kapnak (Jézus Târsasâga; „mozgô
zâszlôalj"; missziôk).

VI. A megbocsâtô és szeretô Isten kegyelme: Isten intim barât-

sàgot ajânl fel az embemek, azaz kicserélik az „ajândékaikat" s kôl-

csônôsen „kiuntik" egymàs felé a „Ielki tartalmaikat". Jézus a nagy
Kôzvetltô, aki a bûnôk megbocsâtâsâért kônyôrôg a Szenthâromsâg
elôtt (tehât a Fiù szerepében mûkodô sajât isteni személye elôtt is),
letérdelve.

Vil. A szentek és az angyalok az égi Kiràlyi Udvarban'. az ember

„célja", hogy eljusson az angyalok perspektivâjànak a szintjére,
amelyen semmi személyes, egocentrikus szempont nincsen. A szentek
kôztil kiilônôsebben csak Szent Péter van megemlitve.

VIII. A hàrom Isteni Személy kormânyozza a vilâgot: Szûz Mâria
rendszerint a „târsasâgukban" van. (A késôbbi dogma anticipâlâsa.)
IX. A ,J.egfenségesebb Szenthâromsâg" (a szimbôlikus Nap vagy
Gômb); „magasabban" székel, mint a menny, és „tùl az egeken".
Mindennek az „eredete", „esszenciâja" és „exisztenciâja", Akibôl az
isteni Szent Személyek kilépnek, illetve Akiben eltûnnek.

A Szenthâromsâg szolgâlatâban, sajâtos môdon, Ignatiusnak mâr
gyermekkoratôl kezdve az a fokozôdôan kellemetlen kényszere volt,
hogy négy iniàt mondjon egyfolytéban, hârmat a hârom Isteni
Személyhez, kiilôn-kulôn, majd egy negyediket a Legfelsôbb Szenthâromsâghoz. Végre 55 éves korâban âtélte, hogy mindegy, hogy
Kihez fordul, mert mindnyâjan ugyanazok. Feltehetjiik, hogy ha

elméletileg nem is, de élményszerû âtéléseiben Szent Ignâc kulônvâlasztotta Isten tôbbféle személyes megnyilvânulasât és „Istenség"-ét,
mint a végsô valôsâgot és teljes realitâst. Egy mâsik szokatlan és
jellegzetes âtélése volt, hogy Jézust kulôn lâtta a Szenthâromsâggal
„egyutt".

Feltételezhetjiik, hogy az illogikus ismétlések, valamint a négyes
rendszerszerûséggé kiegészités részben a g>'ermek konkretisztikus
gondolkodâsâra vezethetôk vissza (pl. hârom Isteni Személy „és" vagy
„de" egy Isten). Részben a tùlâradô hôdolat és âtélés zenghetett ât az
ismétlôdésekben. (Gondolhatunk az idô-dimenziôra és az eredetiieg
kedvelt zenei variâciôkban tôrténô 'gondolkodâsmôdra'.) A szinte
négyes szenthâromsâgi âtélés megfelelhet a jimgi hipotézis elôre-

hozâsânak is. Jung szerint a négyességben strukturâlâs az 'integrâciô'
ajânlatos modellje, de a Szenthâromsâg tôbbféle szerepe iseiôsegitheti.
A kaotikus életû Inigo szâmâra alapvetôen fontos volt, hogy „kitartson
ellentmondâsok kôzepette" is (Konstitùciôk) és megtalâlja az

àllandôsàgot és egységet, egyùttal a sajàt tartôs identitàsàt és
biztonsâgât, a „minden oldalrôl" védô Isten sokféle
megnyilatkozâsâban, amiketmind âtjârIsten. A hârmas ésquasi négyes
Szenthâromsâg a biztonsâgos integrâciôt jelentette.

A megbizhatô kozmolôgia nem sziintette meg Szent Ignâc kiszolgâltatottsâgât. Egy élet kulônféle specifikus erôfeszitései ellenére
sem tudta anticipâlni Isten akaratât. A kriziseken keresztui azonban
elérte az apopathikus „spirituâlis szegénységet". Ez megfelelhet a
legmagasabb spirituâlis szintnek, a legâltalânosabbnak, a tiszta isteni
szabadsâgânak („ures gômb") . Most mâr vâlasztotta a tehetetlenséget:
a „vak" kooperâciôt a Legfenségesebb Szenthâromsâg „ismeretlen" és
„meglepetéseket" tartalmazô akaratâval és ezt talâlta az „ôsszes
prôbâlkozâsai kôzôtt" a „legkielégitôbb" ùtnak.

Ez azonban a gyakorlati életharc és érdeklôdésmeggyengùlésével
jârt. Szent Ignâc érezte ezt. Kérte, hogy mentsék fel a generâlisi

feladatok elôl. Nem kapta meg. Ellenben tôbbszôr részesiilt belsô
figyelmeztetésben, hogy ritkâbban tekintsen „felfelé" és tôbbszôr
koncentrâljon a „kôzép" irânyâba. A „kôzép" feltehetôen az isteni és az

emberi perspektivâk talâlkozésat és egymasra hatasât jelentette. A
kôzép-helyzeti meghatàrozàs, a IV-V-Vl. szintre alapozâs, megfelelhet
a szentignâci egyesîtett kontemplàciôs-gyakorlati apostolkodâsi
hozzââllâsnak. Ehhez viszonyitva a még magasabb àtélések, mint
Ignâtiusnak a Szenthâromsag mellé, illetve „eg>'utt"-helyezése, csak
kivételesen voltak „megengedve". Az alacsonyabb I-II-III. szintek
tôrténései pedig az apostolkodés célpontjainak és eszkôzeinek
felelhettek meg.

Tassy Lajos (Toronto, Ont., Kanada):
Mit kell tennùnk?

Prof. Gutay Làszlô barâtom utân részletesebben kivânom megismertetni hazânk helyzetét, és azt, hogy mit tehet vagy mit hajlandô az
emigrâciô tenni azért, hogy megmentse hazànkat? A helyzet sokkal
rosszabb, mint amit arrôl lehet hallani. Erre a beszédre az emigrâciônak 8 évet kellett vâmia, mert ez el volt szabotâlva.

Tassy Lajos (Toronto) elôadàsa kôzben (Somogyi F. Lél)

Vissza kell mennein 9 évet, hazénk felszabadulâsâra. Akkor

véletlenûl Magyarorszâgon voltam, amikor a Magyar Râdiôban és
televîziôban a „Szép vag}' g} ônyôrû vagy Magj arorszâg" és „Ott, ahol

zùg az a négy folyô" cimû énekeket jàtszottâk. Ôrômmâmorban ùszott
az egész orszâg. Mindenki boldog volt. Mi, az emigrâciôban hâlât
adtunk a Istennek. hog\' ezt megérhettiik. Amikor visszaértem,
rôvidesen kaptam egy meghivôt a (King Edward Hotelbe, Torontôban)
a magyar kormânytôl egy 1 napos elôadâssorozatra. A részvételi dij
$250 voit. Ezt csak azért emlitem, hogy mi nem a szegény nép
szâmlâjâra ettiink, ittunk 1 napig. Kb. 400-an jelentiink meg, mind a
magyarsâg itteni vezetôi és kivâlô iizletemberei, mind a gazdasâgi élet
vezetôi, beleértve a mi pénzûgyminiszteriinket is. Otthonrôl 3 miniszter
jôtt tôbben mâsokkai vâzolni az orszâg akkori helyzetét és kémi mind a
kanadai iizleti vilâg és kormâny, mind a magyar emigrâciô segitségét

hazânk talpra âllitâsâhoz. Én nem ismertem kôzûluk egyet sem, de az
elsô két miniszternek a beszédén érezhetô volt a félelem, és

mentegetôzés. Prôbâltak minket meggyôzni arrôl, hogy ôk mâr régen
akartâk a felszabadulâst és boldogok, hogy ez végre sikeriilt. De ez nem
hangzott ôszintének, és erôsen lehetett érezni, hogy nagyon félnek az
âtvilâgitâstôl és felelôsségrevonâstôl. Volt ott egy harmadik miniszter

is, aki sehogyan sem illett ezek kôzé. Ùgy nézett ki, mint a szemétben
egy brilliâns. Az volt az érzésem, hogy âllamférfït lâtok magam elôtt.
Ennek a megjelenése, modora annyira mas volt, hogy a tôbbi eltôrpiilt
és nem illett mellé. Amikor felszôlalt, beszéde rôvid és tômôr volt.
Lényege az volt, hogy „hazânk végre felszabadult, és azt gyorsan, és
eredményesen csakis a ti segitségetekkel, korszerû szaktudâsotokkal,
kiépult nemzetkôzi ismereteitekkel és kapcsolataitokkal tudjuk
talpraâllitani. Kérlek benneteket, gyertek haza s osszefogva a magyar

nép még megmaradt erejével egyiitt épitsûk fel ùjra a Szent Istvân-i
magyar hazânkat" ! Ennek a miniszternek neve Pozsgay Imre volt. Bar

kevés reménnyel, - a nyugati emigrâciônak erre a hivâsra 45 évig
kellett vâmia. Sirtunk ôrômunkben, hogy ezt is megértiik. Pozsgay
Imre azt is mondta, hogy a vâlasztâs mâr ki van tûzve 1990. mâjus 8-ra,
s azutân lesz sziikség arra, hogy âtmenjûnk.

Az egyik kâvézâs szûnetébenPozsgay elment az asztalom mellett,
s én azt kérdeztem tôle: hogyan megy otthon a magas épitkezés?, mert
ez a szakmâmba vâgô. Azt felelte, hogy „Erre én nem tudok vâlaszolni, mert azt ott osztrâkok, németek és svédek csinâljâk, mivel mi
nem ismeijuk annak a technikâjât". Ezt a vâlaszt sokan hallottâk.
Mellettem ult régi jô barâtom Zsolt Andràs, az Insucon Engineering
épitkezési vâllalat tulajdonosa, aki szerte a vilâgban épitett Hilton

szàllodâkat, iroda épûleteket stb. Elnevette magat és azt mondta:

"Lajos, ez nem probléma! Majd te, meg én àtmegyiink és megtamtjuk
ôket a magas épitkezésre". Mâs valaki is megszôlalt: „Az oktatâsnak foleg az egyetemeken - 45%-a Marxizmus-Leninizmus, azt is ât kell
szervezni". Mâsok; Na, és a mémôki tudomânjl, a gyâripart, exportimport, kereskedelmet, jogtudomânyt stb. stb.
Minden szervezés nélkiil ott rôgtôn elindult egy spontân szervezkedés, amelynek hamar hire ment. Csôrôgtek a telefonok, s aki csak
tehette, segiteni akart - sajât kôltségére - âtmenni 3, esetleg 6 hônapra,
nem âllâst, poziciôt keresni, avagy minden szakmât kiilôn âtképezni,
hanem minden szakmâbôl 30-40 tanârt tanitani, és a 30-40 majd tovâbb
tanitja a tôbbit. Igy képzeltûk el. Végre megtôrtént a vâlasztâs, mi
vârtuk a hivâst, de csak nagy csend volt. Hallottuk, hogy New Yorkban
valakinek az unokatestvére miniszter lett az Antall-kormânyban, s azt
kértiik, tudja meg, mikor lesz rànk sziikség? Talân két héttel késôbb jôtt
a hir, hogy a minisztertanâcs megtârgyalta, s nagyon hàlâsan kôszôni a
mi felajânlott szolgâlatainkat, de segltségunkre nincs sziikség. Kb. 300ra becsûlôm azoknak a szâmât, akik ât akartunk menni, s ùgy
szâmoltuk, hogy kb. 5 éven belûl sikeriil bekapcsolni hazânkat a

nyugati vilâg gazdasâgi rendszerébe. Ùgy éreztiik, hogy természeti
kincse vagyunk hazanknak, mert mi pontosan tudjuk, hogy mi az, amit
Amerikâtôl meg kell népiinknek tanulni s miket nem lehet, nem szabad
hazânkba beengedni. Mint pl. a kâbitôszer hasznâlata, erkôlcs
rombolâs, multi-nacionalista cégek kizsâkmânyolô rendszere, multikulturâlis zagyvasâg stb. Szakemberek mi vagyunk!

Jômagam azoïmal âtmentem, és megtudtam, hogy Antall lepaktâlt
a rôzsadombi 13-al, és 5 nappai a megvâlasztâsa utân az SZDSZ-el.

Ezzel biztositotta a hatalom âtmentését és a nemzet vagyonânak az
elrablâsât. A beigért tavaszi nagytakaritâsbôl, amit mindenki nagyon
vârt, csupân néhâny személycsere lett. Minden maradt a keziikben. Ez

mind az emigrâciôban, mind otthon ôriâsi elkeseredést és letargiât
vâltott ki a népben. A kommunistâk és az SZDSZ, akik csak a diktatùra

és a hatalom megtartâsâhoz szûkséges terror eszkôzeit tanultâk jôl meg,
szaktudâst kezdtek emlegetni a népnek, amely 45 évig vasfuggônnyel
elzârva a kûlvilâgtôl, olyan borzalmas sôtétséget hozott, amit még a
sajât rokonaimon is érzek. Igy képtelenek tisztân értékelni a valôsâgot,
és meglâtni esetleges lehetôségeiket, egy valôdi rendszervâltozâs és

felszabadulâs megvalôsitâsâra. Az emberi agy olyan, mint a bank.
Abbôl csak annyit lehet kivenni, amennyit oda betettek. Oda 45 évig
raktâk be a kommunizmus osszes gazemberségét, és âllandô
hazugsâgait. Marxizmussal teletômôtt agyù, félképzett emberekkel van

tele az orszâg. Mi tehetetlenûl néztiik ezt, mert még ott voltak az orosz
csapatok, akik csak egy éwel késôbb hagytâk el az orszâgot. Amikor
az utolsô orosz katona hagyta el hazânkat, az a nap az igazi dâtuma
hazânk felszabadulâsânak. Hogy Antall Jôzsef betegsége mennyire
befolyâsolta a tôrténteket, s mi tôrtént volna, ha egészséges marad, azt csak talâlgatni lehet. Jôtt a kôvetkezô vâlasztas, s elbutitott népûnk
làtta, hogy ismét becsaptâk, visszasirta a Kâdàr korszakot, amikor
nyugodtan lôghatott, lophatott a mxmkahelyrôl, iigyeskedhetett,
szerezhetett, igy azutân arânylag nyugodtan megélt. Nam gondolt arra a
szerencsétlen nép, hogy a kommunizmus egy dôglôtt 16, amibe életet
verni nem lehet. Az volt, amikor mâr megszûletett. Nem volt senki, aki
meg tudta volna magyarézni a népnek, hogy nem Kédârt kell
visszasirni, hanem meg kell végre nézni Ausztriât és Németorszàgot,
hogy hogyan és miként élnek ott az emberek, s azt az életszinvonalat
kell nekunk is minél rôvidebb idô alatt elémi és megvalôsitani. Mi ezt
magyarâztuk volna meg a népnek, és segitetttink volna ezt el is émi.

1994-ben az agymosott nép visszavâlasztotta rabszolgatartôit,
bedûlt a sok hazugsâgnak, mint pl. a 3 forint 60-as kenyér s rôgtôn
elkezdôdôtt hazânk kifosztâsa. Magântulajdonba vették az âllami
vagyon egy részét, a tôbbit pedig kiilfbldi hitsorsosaiknak jâtszottâk ât
- bagôért. Kifosztottâk a bankokat és az âllamkasszât. Még a Kâdârrendszer 2.040 kinevezett és beiiltetett „elvtârs" birôja, természetesen
elszabotâlt minden felelôsségre vonâsi kisérletet. Csakis egymâs kôzôtt
- szabadon osztozkodnak a nemzet vagyonân, és kôzben a nép 2/3
része a létminimum alatt nyomorog.
Mâr 1992-ben hallottam, hogy az SZDSZ 1 milliô zsidô betelepitését tervezi hazânkba Ukrajnâbôl és Oroszorszâgbôl. A betelepités
kôltségére a Parlament megszavazott 8 milliârd dollârt. Mindnek szép
lakâst és âllâst kell biztositani, tehât sok magyart kell kirûgni az utcâra.
Ez a betelepités most erôsen folyamatban van. Nemzetkôzileg el van
ismerve, hogy ôk bâr mâr tôbb mint 600 éve ott élnek - nem ukrànok
vagy oroszok, hanem zsidôk. Ezért a hideghâborù alatt is, aki akart,
mehetett Oroszorszâgbôl Izraelbe. Miért jôimek ezek Magyarorszâgra
és nem Izraelbe, hazâjukba?! Hogyan merte a Parlament ezt
megszavazni? Kun Béla és Ràkosi uralma alatt ezek mészâroltâk vagy
kiildték Szibériâba a magyar nép szâzezreit, ahol azok elpusztultak.

Egy mâsik kisebbség: a cigânysâg. Amikor én 55 éwel ezelôtt
elhagytam az orosz frontra hazâmat, kb. 40 ezer cigâny élt Magyarorszâgon. Most van kb. 800 ezer. Tùlnyomô résziik nem is beszél

magyarul. Akiket a kômyezô orszâgokbôl kiûldôztek, mind jôn

hozzânk, mert olyan barmokat, mint a magyar nép, sehol nem talâlnânak. Nem dolgoznak és mind szociâlis segélyt kap, s él a nép nyakân.
Rengeteg faluban, ahol soha egy cigâny sem volt, most utcasorok
vannak tele velûk. Gyilkolnak, rabolnak, rettegésben tartjâk a falvak
lakosségât. Az egyik kisebbség fosztja ki az âllamot, a mâsik pedig a

népet. A Parlament olyan kisebbségi tôrvényeket hozott, amelyek ellen
védekezni nem lehet Gôncz „elnôk"-nek Lex Gôncz tôrvénye szerint:
ha egy magyar bârmilyen kisebbséghez tartozôt az érzéseiben megbânt,
azért 8 évi bortônbûntetés jâr. Jogai csakis a „màs"-sâgnak vannak.

Magyamak nincs. - Én tisztelem a „mâssâgot" hazâjâban - ha azt
kiérdemli, de nem az én hazâmban. Ott neki alkalmazkodni kell, mint

ahogyan mi is hâlâsan alkalmazkodtunk a minket befogadô
orszâgoknak a rendszeréhez, tiszteletben tartva annak alkotmânyât,
tôrvényeit, hagyomânyât, zâszlôjât, himnuszât és tôrténelmét.
Otthon egy érdekes helyzet alakult ki. A Horn és az Antall
kormânyok nem vâltak be. Mâjusban ismét volt egy vâlasztâs, és a
FIDESZ azonnal tett néhâny nagyon helyes vâltoztatâst -, de rôgtôn
beleszaladt egy kôfalba. A megbukott szocialistàk kezében maradt
minden erô, pénz, poziciô, sajtô, râdiô, tv., birôsâg, és a kiépitett

elvtârsi hâlôzat. Mindjârt tâmadtâk az Orèôw-kormânyt, és azt majd
bârmikor megbtiktatjâk. A valôsâg az, hogy ha az Antall âltal beigért,
de be nem tartott tavaszi nagytakaritâst nem hajtjâk végre, eltâvolitva a
kôzéletbôl az âtkos rendszemek kemény magjét 50 évre, és ha a
szocialistàk még egyszer hatalomra kerulnek - akkor hazânk végleg
elveszett. A FIDESZ ezt megtenni képtelen. Lényegében a FIDESZ
nem mas, mint az SZDSZ-be tômôriilt kemény magnak az „arany

tÇùsâga" vagyis a gyerekei. A FIDESZ képtelen letartôztatni és
felelôsségre vonni a szuleiket, nagybécsikat, rokonokat, hitsorsosaikat
és elvtârsaikat. Egy éwel ezelôtt a FIDESZ-t „kakukktojàs"-nak hivték
a jobb oldalon, és annyi kôpônyegforgatâson mentek ât idâig - nehezen
hihetô, hogy valôban szolgâlni akaijâk hazânk érdekeit. Mâsik

probléma, hogy a „kozmopolita-liberâlis" programjuk nem egyeztethetô ôssze a magyar nép természetével, kultùrâjâval és hagyomânyaival. A forgatôkônyv szerint teljes nyomorban élô, hâtgerincét,
erkôlcsi erejét vesztett, tôrvényekkel, befogadâssal, betelepitéssel
szétmorzsolt magyar nép mâr képtelen a legcsekélyebb ellenâllâsra is.

Itt, a Magyar Kongresszuson talâikoztam Giczy Gyôrgy elnôkkel
(Keresztény Demokrata Nép Pârt), akivel addig csak leveleztiink. Egy
szobâban beszélgettiink s mondtam neki, hogy én képtelen vagyok neki
sokat segiteni, de ha akaija, szivesen âtmennék a sajât kôltségemen a
vâlasztâson mellette korteskedni. Ennek nagyon megôriilt, és azt

felelte: „Lajos! Nekem ez kellene, hogy ti gyertek ât és ezért kémi
jôttem ide ki". Megigértem, és âtmentem âprilis, mâjus hônapokra. De
kôzben mit lâttam? Azt hog}' lesz vâlasztâs, de milyen? Kôzel ezer éve
az aranybulla ôta Magjarorszâgnak van alkotmânya és tôrvényei,
amibe bele van épitve a jogfolytonossâg. Ezt 1945-ben felfîiggesztette a
megszâllô hatalom, és râkényszerittette az orszâgra Sztâlin 1936-ban

irott alkotmânyât és tôrvényeit. Râkosi hozta a szalâmi taktikâs
vâlasztâsi szabâlyokat, amik biztositjék a hatalmon levô part elônyeit.
Amikor az utolsô megszâllô katona elhagyta hazânkat, automatikusan
érvénybe lépett a magyar aikotmâny, a tôrvények, és az orszâg megszakitott rendszere. Hogyan lehet most egy idegen orszâg megbukott
rendszerének szabâlyai szerint vâlasztâst tartani? A rendszervâltâs azt

jelenti, hogy ami volt, az mâr nem érvényes. Nemjutott ez senkinek az
eszébe?! Ezt most két vâlasztâs kôzôtt kell, és lehet visszaâllitani. Ezt

alâirâsokkal, tiintetésekkel és âltalânos sztrâjkokkal kell kiforszirozni,
mert ezt egy képviselô sem szavaznâ meg, és rùgnâ ki sajât magât.
Most van 176 vâlasztôkeriilet, ahol a nép vâlaszthat a jelôltek kôzul.
Ennek tetejére ôk tesznek be210 pârltistâs képviselôt, akikre senki
nem szavazott, és nem a nép vâlasztott, akik csakis a sajât egyéni

érdekeiket képviselik, nem a népet. îgy keriiltek be a magyar Parlamentbe a nép gyilkosai, rabszolgatartôi, a nemzet kifosztôi, hôhérok,

pufajkâsok, vérbirôk, AVO-sok, komisszârok, pârttitkârok vagy azok
gyerekei, mint a kôrômhùzôs Bauer-ek vagy az AVO- alezredes papa

és ôrnagy mama ivadéka, Petô Ivàn. Sztâlin alkotmânyât és tôrvényeit
ezek csûrik-csavarjâk, és ha kell ignorâljâk a sajât érdekeik szerint, és
csinâlnak ùjakat, ami nekikjobban megfelel. Ez tûrhetetlen âllapot. A
magyar Parlamentben csakis a nép âltal vâlasztott 176 képviselônek

van helye. Ésszerû lenne, s javasolnâm, hogy hivjanak meg a nyugati
emigrâciôbôl a Parlamentbe 24 nem megvâlasztott, hanemkivâlasztott
szakembert, akik részesei voltak 1945 ôta a Nyugat fejlôdési
folyamatânak, és az elért korszerii eredmények létrehozâsânâk,
amelyektôl a magyar târsadalom vasfuggônnyel volt elzârva. Ezeknek a
szâma minden 4 évben csôkkenjen hattal, és igy 20 év mùlva nem lesz
râjuk sztikség. Olyan személyekre gondolok, mint dr. Balogh Sândor
politolôgus, aki a nyugati vilâg sok kôzismert politikusâval személyes,

jô kapcsolatban van. A mâsik dr. Gutay Làszlô, akivel gyakran
beszélgetttink és én most hâlâsan kôszônôm, hogy sohasem kérdezte
meg tôlem; mi a véleményem az atomenergia fejlôdésérôl? Mert erre
én csak dadogni tudtam volna. Nem tôle, hanem mâsoktôl tudtam meg,
hogy ô egyike a vilâg 5 legjobb atomfïzikusânak. Nem kellene ô
otthon? Nem atombombâkat csinâlni, hanem felemelni az egyetemi
oktatâs szinvonalât. Mâr elôbb emlitettem Zsolt Andràst, az épitkezési

technika elismert mesterét. Minden ipari âllamban az épitkezés 30%- àt
foglalkoztatja a munkaerôkkel és adja az âllam jôvedelmének.
Bânnelyik ipari vagy gazdasâgi teriileten ilyen kitûnôen képzett
szakemberek tudnâk hatâsosan felgyorsitani az orszâg talpraâllâsât.
Ennek a loglkus formulânak szerencsés mellékhatâsa az, hogy minden
sôtétmùltù gazember élôsdit automatikusan kizàma a magyar
kôzéletbôl.

Lâtva a tehetetlenséget, és erkôlcsi fertôt, amibe hazânk 1990 ôta
sokkai mélyebbre siillyedt -, vegyes érzelmekkel mentem el a KDNP
székhâzaba jelentkezni. Miért mentem oda? Lényegében én a népnemzeti oldalt akartam segiteni, és bârmelyik pârthoz mehettem volna.
Ha épiteni akar az ember, az elsô a szilérd alap. Ha egy orszagot
akarunk épiteni, ezt a nép erkôlcsi ereje adja meg, amit csakis a vallâs

nevel bele a népbe. Én két vallâsban nevelkedtem. Az apâm katolikus,
az anyâm reformâtus volt, de amikor kicsi voltam, ezt elfelejtették
nekem megmondani. Ûltem a katolikus hittan ôrâkon, és mivel nagyon
tetszett a ministrâlâs, megtanultam a misét angolul. Ministrâltam,
csengettem, harangoztam, és csak sok éwel késôbb tudtam meg, hogy
nem vagyok katolikus, de még ma is el tudnâm mondani a lépcsô imât.
Mindkét vallâsban én csak tisztességet, becsiiletet, felebarât, csalâd és
hazaszeretetet tanultam, ami végigkisérte az életem 76 évét. Tehât az

alapot a KDNP és az egyhâzak képesek megadni, - ezért mentem oda.
Dr. Hasznos Miklôs, a part alelnôke kérdezte, hogy van-e kedvem vele
Barcsra lemenni? Igen! Lementiink, ott egy asztalnâl hârman ultiink,
elôszôr bemutatkozott a képviselôjelôlt, utâna Miklôs ismertette a

KDNP programjât, majd azt mondta, hogy „Egy messzirôl jôtt
honfitârsunk szeretne szôlni az ôsszegyûltekhez". Idâig én csak
figyeltem a kôzônséget. Figyelmesen hallgattâk a szônokot, kis enyhe
mosoly, tôbbszôr kôriilnéztek, hogy kik vannak még ott, néha egy
udvarias taps, de az arcok mintha azt mondtâk volna: „Mi ezt mâr
annyiszor hallottuk". Amikor felâlltam és bemutatkoztam, elmondtam,
hogy én senkire sem szavazhatok, és râm sem lehet szavazni. Csak
azértjôttemât a sajât kôltségemen, hogy elmondjam: mi, az emigrâciô
hogyan lâtjuk kivulrôl hazânk helyzetét, és hogy nagyon elkeseritô volt
szâmunkra az 1994-es vâlasztâs. Természetesen, én sokkal kemé-

nyebben tudtam beszélni, mint az elôttem szôlôk, mert nekem nem
kellett félnem attôl, hogy kirùgnak az âllâsombôl. Mindenki kiegyenesedett a székén, mosoly az arcokon, csillogtak a szemek: „Mariska,
hallod"? - és amikor befejeztem, nem a kijârathoz mentek, hanem
hozzâm. Mindenki akart velem beszélni. Hivtak vacsorâra, cédulâkra
irtâk kérdéseiket és azokat nyomtâk a zsebeimbe. „Mi mâr annyiszor

hivtunk bermeteket, hiszen ti mindig csak segitettetek, és soha sem
kértetek semmit. Nem lâtjâtok, hogy milyen nyomorban élûnk? Ezek
csak ellopjâk mindenûnket". Sîrva szorongattâk a kezemet és kônyôrôgve kérték, hogy menjiink haza. - Erre én nem szâmitottam, és nem

értettem, hogy mi van Barcson? A kôvetkezô utat Békésre tettiik Giczy
Gyôrgyelnôldkel. Ott még nagyobb volt a hatâs: ^Nekiink bennetek van
minden reménytink! Miért nem jôttôk ât és szabaditotok meg minket
ettôl a pokoltôl, amiben mi éliink?! Erre nem tudtam vâlaszolni.

Képtelen vagyok leimi és élethûen érzékeltetni népunknek ezt a szivbôl
fakadô segélykiâltâsât. Ezt nekem âtélni, borzasztô lelki
megrâzkôdtatâs volt, Most nem pénzt vagy szeretetcsomagot kémek

tôlûnk. Ok minket akamak. Azt, hogy vigyiik ismét haza a kultùrânkat
becsiiietiinket és erkôlcsi erônket, amit magunkkal hoztunk, âpoltunk és
megtartottunk, mert ôket mindettôl teljesen megfosztottàk. Csakis a 2

és '/2 milliôs nyugati magyar emigrâciô tudné ôsszefogni a nép-

nemzeti pârtokat és a magyar nép megmaradt erejét ahhoz, hogy ùjaépitse Szent Istvân-i ôrôkségunket.

Ezeken a gyûléseken mindenûtt âtlagban 300-an voltak, és megtudtam, hogy mâs pârtok gyulésein hasonlô részvétel volt. Meggyô-

zôdésem, habârmelyik nemzeti part azthirdette volna, hogy a gyûlésen
a nyugati emigrâciô kivân szôlni hazâjâhoz -, ott lett volna az egész

falu. Minden gyûlésre eljôtt 3-4 pap a kômyezô falvakbôl és kérték,
hogy menjek az ô falvaikba is. Mivel én Békés megyében szûlettem,
Giczy Gyôrgy megkért, jârjam be a megyét a képviselôjelôltekkel,
amit boldogan vâllaltam. Kérdeztem tôle, mitôl vagyok ilyen népszerû?
Azt felelte: „Lajos! Belôled ârad az ônzetlen ôszinteség, és a nép érzi
azt, hogy most végre nem hazudnak nekik"! Jârtuk a falvakat,

vârosokat, a fogadtatâs mindenûtt azonos volt, soha nem tôrtént
ellenkezô beleszôlâs vagy belekiabâlâs, ami azt bizonyitja, hogy ez
orszâgosan a nép kôzakaratânak megnyilvânulâsa. Ûgy lâtom, ha mi
nem halljuk meg hazânk végsô segélykiâltâsât -, hazânk elveszik! Itt
egy Paradox! Hogy még van egy lehetôség, két embemek kôszônhetô,

Csurkànak és Torgyânnak. Ha ôknem tartottâk volna a népben a lelket,
hazânk mâr elveszett volna. Magyarorszâgon most mâsok indulnak
honfoglalâsra. Mâr 4 éve mindenki kôveteli, hogy a nemzeti érzésû
keresztény pârtok fogjanak ôssze. Ezt egy személy hiùsitotta meg.
Torgyân Jôzsef, aki létrehozta ismét a nagymùltù kisgazdapârtot.

Csurka, a MIÉP elnôke, tôbbszôr is kijelentette, irâsban is, hogy ôakar

ôsszefogni s nem tôr hatalomra. Giczy Gyôrgy, a KDNP elnôke
szintén. Torgyân azt mondta: „Bârki csatlakozhatik hozzâm, deén nem
csatlakozok senkihez"! Nem hagyta magât âtvilâgitani, mint azt az

ùjsâgok irték. Hornnal és az SZDSZ-éï lepaktâlt, pârtjât nem takaritotta
ki és a vezetôségben iil az àtkos rendszer sok gazembere. az egyszerû
tagsâg pedig tehetetlen. Ez a hazaârulô ôriilt bârmily âron hatalmat akar
tartani a kezében! Nekem kezét adta a Parlamentben, hogy nem tôr
hatalomra! Hazudott! A Horn-kormâny a vâlasztâs elôtt tônkretette az
MDF-et, ami màr csak roncsaiban létezik. A legcsùnyâbb robbantâs a
KDNP-ban volt, aboi a vezetôségbe beûltetett ellenségek, Issepy,
Surjàn és Latorcai vezetésével - magas pénzjutalom reményében - ât
akartâk vinni és beolvasztani a pârtot a FIDESZ-be. Ezt Giczy Gyôrgy

és a tagsâg nem engedte, és kitakaritotta a pârtot, akik rôgtôn ât is
mentek a FIDESZ-be. A média és sajtô ezt ùgy âllitotta be a népnek,
hogy a jôkat rugtâk ki, és ellenségek maradtak benn, holott ennek a
forditottja volt igaz. Ha ez nem elég, a vâlasztâs elôtt a pùspôki kar
kiadott egy levelet, amelyet minden papnak fel kellett olvasnia a
templomban, hogy „a gyûlekezet ne szavazzon a kis pârtokra, mert
csakis a nagy pârtoknak van esélye nyemi, amibôl a KDNP kimarad".
Ha még ez sem volt elég, a kegyelemdôfést Torgyân adta meg. Tavaly
ôsszel olvastuk a hazai ùjsâgokban, hogy Torgyân és Giczy

megegyezett, hogy a két pârt tôbb helyen kôzôsen âllit majd
képviselôjelôltet. Minden kôrzetben a pârtok igyekeznek megtalâlni a
veliik szimpatizâlô legismertebb, legnépszerûbb kôztiszteletben âllô
személyt pârtjuk képviseletére. Giczy is ezt tette, és a vâlasztâs kitûzése
utân âtadott Torgyânnak egy listât, amelyen 27 név volt, akiket a
KDNP inditani akar a vâlasztâson. Giczy ezt nekem soha nem mondta

meg, mâsoktôl tudom, hogy Torgyân mind a 27-et felhivta, hogy
jôjjenek ât hozzâ, és induljanak, mint kisgazdapârti jelôltek, mert igy
sokkal nagyobb lesz az esélyiik arra, hogy bejussanak a Parlamentbe.
Természetesen, a kisgazdapârt sokkal jobban tudta segiteni jelôltjeit,

minta szegény KDNP. IgyTorgyân bejutott, a KDNP kimaradt.
Nekem volna egy javaslatom! Vilâgos, hogy csak az emigrâciô
segitségével és beavatkozâsâval lehetne megmenteni hazânkat. A
kisgazdapârt tagsâga rendes, jô magyar, csak a vezetôség
nemzetellenes. A MIÉP, amelynek Csurka az elnôke, erôsen kezd

népszerû lenni, mivel râjôtt a nép, hogya sok nâcizâs, antiszemitâzâs -,
amit igyekeznek râjuk kenni - mind hazugsâg. Volna egy vâlaszom
erre az antiszemita vâdra. Ismerem jôl a fajtâmat; mind én, mind a

magyar nép nem nâci és nem antiszemita. Tiszteletben tartja
mindenkinek a hitét, vallâsât, templomât, szârmazâsât és békességben
él minden mâs néppel. De aljas, piszkos gazember mindaz a magyar,

aki szivbôl nem gyûlôli népûnk tômeggyilkosait, hazânk anyagi
kifosztôit, akik kinoztâk, agyonverték, Szibériâba szâllitottâk, szerte

szét a vilâgba szâmûzték a magyar nép egyharmad részét. Ezeknek, a
magyar nép és târsadalom ellen elkôvetett, megbocsâthatatlan,
eléviilhetetlen szômyû bûneikért el kell nyemiûk buntetésiiket, - bârmi
legyen is a vallâsuk.

Az emigrâciônak végre meg kell hallania népûnk segélykiâltâsât és
kônyôrgését. Mi képesek vagyunk ôsszefogni a nemzeti pârtokat és az
orszâg megmaradt erkôlcsi erejét. Kovetelniink kell a magyar

alkotmâny és tôrvények visszaâllitâsât. Ôssze kell szednûnk Eurôpâban kb. 80, Észak-Amerikâban 100 kivâlô hazafit - akik lehetôleg
abban a kôrzetben, ahol éltek és amit jôl ismemek -, elmennének a
kôvetkezô vâlasztâson minden nemzeti part jeloltjéhez a népet felvilâgositani és râbeszélni, hogy menjenek el szavazni.

Természetes, hogy ezt megvalôsitani és az egyesûlt nyugati
magyar emigrâciônak nevében cselekedni, csakis feddhetetlen, tiszta
mùltù kôztiszteletben allô hazafi lehet képes. Ez a vezetôszerep min
den mértékben szinte râ van szabva a Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs
elnôkére, akit most vâlasztottak meg, dr. Dômûtor Tibor reformâtus
pûspôk személyében. Szerencsés véletlen, hogy az AMOSZ dr. Balogh

Sàndort vâlasztotta elnôkének, aki a piispôk segitségére lehet
nemzetmentô munkâjâban. Az emigrâciôs értelmiség mâsik kivâlô
egyénisége dr. Gutay Làszlô, aki ugyancsak képes hatâsos segitségre.
A 2 és 'A milliôs magyar emigrâciô ôriâsi erôt és jogot képvisel, amitôl
otthon sokan rettegnek, de nem tudjâk megtiltani, hogy a râdiôban, a
televiziôban, sajtôban szôljon a népéhez és hazâjâhoz. Kôvetkezô

lépés; ôssze kell kôtni a KDNP-t a keresztény magyar egyhâzakkal, ami
azonnal adna a KDNP-nak hâlôzatot a papsâgon keresztiil az
egyhâzaknak pedig politikai erôt érdekeiknek megvalôsitâsâra és
megvédésére. Aki âtmegy, annak nem szabad ott âllâst vagy poziciôt

keresni vagy vâllalni, mert erre a gazemberek mâr nag>'on fel vannak
készûlve. Ha ott kirobban egy disznôsâg, mint pl. a Fenyô botrâny, azt
mindjârt a nyugati emigrâciôra kenik râ, holott Fenyô csak Magyarorszâgon mondta magât magyamak, és Los Angelesben, ahol élt,

mindig csakamerikai zsidônak nevezte magât. Szintén, Izraelbôl sokan,
amikor lâttâk a sebesult prédât, mint a dôgkeselyûk rohantak résztveimi
a lakomâban. Ezt is az emigrâciônak a szâmlâjâra. Hazânknak sok
tudâsra, szakemberre lesz sziiksége, amiittenparlagon hever, deazokat
majd nekik kell meghivni.
Sok gyûlésen, konferenciân vettem részt. Ott voltam 1992 oktô-

berében Orlandoban, az elsô kerekasztal konferenciân, ahova a nyugati
vilâg emigrâciôs szervezeteinek vezetôit hivtâk meg, hogy ne kiilôn-

kulôn, hanem ôsszefogva segitsuk hazânk talpraàllîtâsât. Ott én a
Kanadai Magyarok
Szôvetségét képviseltem (KMSz) és elsônek
csatlakoztam az amerikai AMOSZ-hoz. Uténa jôtt Eurôpa, Ausztrâlia
és Dél-Amerika. Sikeriilt az egyesiilés és mi sirtunk ôrômûnkben. A
mâsodik nap jôtt oda egy ismeretlen személy, aki ôriasi ôsszeget igért
arra, hogy segiti hazankat. Isten hozta kôzénk! Igen âm, de utâna
minden hat hônapban tartott kerekasztal konferenciâkon minden
cselekvési szândékot elszabotâlt. Bârki kaphatott 3 percet, hogy
elmondhassa, milyen Jô magyar, de ha âttért arra, hogy mit tesziink

majd, rôgtôn megvontâk volna tôle a szôt. Sajnos, csak sokkal késôbb
tudtiik meg otthonrôl, hogy ez egy nem keresztény SZDSZ pârttag,
akinek feladata volt az emigréciô beavatkozàsânak a szabotalâsa. Ezt
jôl el is végezte.

Most végre cselekednûnk kell! Ôssze kell szedni legalâbb 100 jô
magyart, akik a vâlasztâs esetén ât tudnak menni a nemzeti pârtok
jelôltjei mellett korteskedni. Ehhez sziikséges az emigrâciôs magyar
sajtô kivâlô szerkesztôinek és irôinak a segitsége. Fel kell emelni a
teljesen tônkretett KDNP-t a tôbbi nemzeti part mellé. Jôlétiinkben mi
mâr elfelejtettiik azt, hogy mi a nyomor? Az én emlékezetem otthon fel
lett frissitve. Amikor Giczy Gyôrggyel és Hasznos Miklôssal
késziiltiink valahova menni, lâttam, hogy félrehùzôdva emberekkel

beszélnek s azok a zsebûkbe nyùlnak. Tudtam, hogy a benzin kôltségét
prôbâljâk ôsszeszedni. Tudtam azt is, hogy mindent ôsszetéve,
rokonoktôl, barâtoktôl kôlcsônt kérve sem voltak képesek ôsszeszedni
annyit, hogy ide kijônni tudjanak. Némi segitséggel mégis itt vannak.

Ôk nem pénzt, hanem minket akamak. Azt, hogy vigyiik haza a megtartott erkôlcsi erônket, tudâsunkat, hazaszeretetiinket és veliik ôssze

fogva egyutt âllitsuk azt szembe a kiilfoldrôl irânyitott személyek âltal
bitorolt sajtô, râdiô, tv. âllandô hazugsâgaival. Mi eljôviink ide, és
elmondjuk, hogy milyen jô magyarok vagyunk. Ezek a szerencsétlen
honfitârsaink az életiiket, erejùket, munkâjukat âldozzâk fel azért, hogy
megmentsék hazankat. Mit tettunk mi eddig, és mit teszûnk majd
ezutân; Talân kôtelességiink még egy utolsô szolgâlatot tenni
hazânkért, hogy segitsiik annak valôdi felszabadulâsât, és bar 9 év
késéssel végre meghallani Pozsgay Imre hivô szavait, amire oly sokâig
kellett vâmunk.

Honfitârsaim! Hazânk végre felszabadult, és azt gyorsan és
eredményesen csak a ti segitségetekkel, kosszerû szaktudâsaitokkal,
kiépûlt nemzetkôzi ismereteitekkel és kapcsolataitokkal tudjuk ismét
talpraâllitani. Kérlek titeket, gyertek haza, és ôsszefogva a magyar nép
még megmaradt erejével egyutt épitstlk fel ùjra Szent Istvàn-i magyar
hazankat"!

Tôttôsy Ernô:
FÈLLÀBÛ MAGYARORSZÂG
Az ember csak akkor emher, ha két làbon jàr.
Az évszazad zivataros Eurôpâjâban két lâbon âllt orszégunk a
mâsodik vilâghâborùt megelôzô idôben.
Ha nemzeti ônâllôsâgât kissé el is homâlyositotta a monarchikus

berendezkedés osztrâk takarôja, mégis a Kossuth-i korban „in effigie"
felakasztott huszârtiszt, Andrâssy Gyula lett a monarchia kiilûgyminisztere. A vitâba meriilt nyegle parlamentet kordâban tartottâk a
vaskezû Tiszâk, és Apponyi nemzetszeretete elmosta a lângolô ellentéteket. Ha a kevéssé ùgyes politika nem is tudta teljesen lecsillapitani a
nemzetiségi vâgyalmokat, mégis ôsszetartotta a kozponti erô a
nagycimerben kifejezésre juttatott népcsalâdot.
Magyarorszég két lâbon âllt:
Az ôszirôzsâs forradalom kommunista hatalombitorlâsba torkollott

és Trianon âtkos csonkitâsa tônkre zùzta az orszâgot. Elvâgta a
magyar népcsalâd egyrk lâbât, mert elrabolta teriilete és népessége 2/3ât.

Gyerekkorunkban ùgy imâdkoztimk az iskolâban a tanitâs
megkezdése elôtt, hogy:

„Csonka Magyarorszâg nem orszâg"!
Igaz volt a vâd, mert a Kim Bélâék âltal megrenditett és a komnunista lâzadâstôl legyengitett Magyarorszâgnak român csapatok
szerezték vissza nemzeti ônérzetét, és a kommunistâk utâlatâval eltelt

francia tâbomok nem talâlt megvédeni valôt a Trianon szelleme âltal
tônkretett orszâgban. A trianoni csonkitâs a féllâbùvâ nyomoritott
orszâg szimbôluma lett. A kormânyzô, aki a hâborù végzetes
kitôréséhez vezette az orszâgot, kisebbségi sorsra kârhoztatott
milliôkat, megcsonkitott terûletet, és vagonlakô menekiilteket ôrôkôlt a
kommunista puces utân.

Csupân a kisgyermekek imâja sirta bele a szômyû vâdat a vaksi
vilâg fulébe, hogy a féllâbù, csonka orszâg...nem orszâg!
Ennek ellenére, amikor mâr-mâr kezdett talpra âllni az orszâg, a

rânk kényszeritett szerencsétlen hâborù temette el a jôvô reményeit és
hozta nyakunkra a szovjet bordât.

Tôbb szâzezer nyugatra menekult képezte a politikai emigrâciô
elsô szâmûzôtteit.

Elnémult Trianon csonkitâsânak az imâja, mert megemlegetni sem
volt szabad az elcsatolt magyarsâg gyôtrelmes sorsàt.

Tiz esztendô szovjet uralma utân a féllâbù Magj arcrszâg le akarta
râzni az orosz bilincseket, de az orosz vilâghatalom 1956-ban ùj

Trianon pusztitâssal felelt a szabadsâg kivlvâsânak kîsérletére.
A szovjet megszâllâs 200,000 magyart kényszeritett szâmûzetésbe
és tovâbb csonkitotta a legyengiilt orszégot. Ez volt a mâsodik politikai
emigrâciô.

A féllâbù Magyarorszâg elérkezett jelen âllapotâig.
A vilâgba szétszôrt, szamûzôtt magyarok szâzezrei - ha gyengitették is az anyaorszâgot -, talpra âlltak az idegen vilâgban, és erôs
hittel kiâltottâk a vilâgba a magyarsâg jogos szabadsâgigényét. A
szâmûzôttek - szôvetkezve a korâbban emigrâlt magyarsâggal -,
szellemi és fizikai erôvel készitettek lâthatatlan mankôt. A bicegô,

csonka lâb helyett a magyarsâg tâmogatôja, és a levâgott lâb pôtlâsa
lett.

A kôzel 5 milliôs kisebbségi és emigrâns magyarsâg ùj lâbat

ôtvôzôtt ôssze a megcsonkltott lâb helyett.
Mindehhez az anyaorszâg okos

és

tervszerû

politikai

egyuttmûkôdésére van szukség. Magyarorszâgnak nem kell féllâbon

bicegnie, ha nem hagyja figyelmen kiviil a feléje tekintô elcsatolt és
megcsonkltott magyarsâgot, valamint a mâsfél milliôvâ nôtt
emigrâciôban rejlô erôt. Ahogy elcsatolt véreink is ôszinte
ragaszkodâssal tâplâljâk a magyar ôntudatot, akként a nyugati

emigrâciô is minden orszâgban felépitette az - ônmaga âltal dédelgetett
kis Magyarorszâgât.
Nem szabad azonban abba a hibâba esnunk - sem az elszakitott

orszâgrészeken, sem az emigrâciô vonatkozâsâban -, hogy hazulrôl
kikuldôtt személyek igyekezzenek betôlteni a kisebbségi magyarsâg
vagy az emigrâciôs ôrâllâsok, szerepek, elgondolâsok helyét.
Mindenkinek a helyén kell maradnia. Téves agyrém volt az a tôrekvés,
hogy bârkinek haza kell témie 50 vagy 40 esztendei tâvollét utân.

Csak a helybennmaradâs tervszerû és hûséges szolgâlatâval
pôtolhatja a kisebbség és az emigrâciô az elveszitett csonka lâb helyét.
A hazai politikânak tervszerû testvériséggel és az egyûttmunkâlkodâs belâtâsâval kell magâhoz kapcsolnia azt a mûlâbat, amely
kipôtolhatja a megcsonkltott lâb helyét.

Akâr az elcsatolt teriiletrészek magyaijai, akâr az emigrâciôba
szâmûzôttek...egyek az orszâggal!
Egy a magyarsâg! Egy a magyar!

A Kârpâtok bércein csakùgy, mint Florida vagy Kalifomia
melegében vagy a vajdasâgi bùzatâblékon, az erdélyi havasokonvagy a
szlovâkiai vârak romjain, az ausztrâliai ôserdôben vagy New York és
Pârizs forgatagâban. Egy a magyarsâg!
„A sors bennûnket bârhova zavar,

A sziviink marad...ôrôkre magyar"!
Ezt a potenciât és lehetôséget tékozolta cl az ônmaga bâmulatâba
meriilt és sok kiâbrândulâst nyùjtô elsô 1990-es kormâny. Nem értette
és érezte meg, hogy az egyiittmûkôdésre kész, tetterôs emigrâciô
pôtolhatja a levâgott, megcsonkitott mâsodik lâbat. Ez az emigrâciô
tâmogathatja - ahogy eddig is tette - a kisebbségi sorsra kârhoztatott

kisebbségi magyarsâgot, és emigrâns kôzremûkôdése kiegészitheti az
otthon kiilfôldi ôrâllâsât.

Az ùjrakezdés lehetôsége most ismét megnyilik az ùj kormânyzâs
szâmâra. Semmiesetre sem abbôl a hamis reménybôl kell kiindulni ahogy azt az Antall kormâny tette -, hogy a tele pénztârcâjù magyarok
hagyjanak el csalâdot, barâtokat, hâzat, âllâst, vâllalatot, és szâmoljâk

fel sok-sok tizesztendô ôsszerakott vagyonât. Pénzeszsâkjukkal
kôltôzzenek haza az irigyek s néma jôszândékùak és a képmutatôk
kôzé, és a szeliden kôzômbôsek kôzôtt kezdjenek ùj életet.
Menekùlésûk nyomorùsâgât cseréljék ât az ùj otthon kevesével és
barâtkozzanak ôssze a néha fullânkos nyelvekkel, pedig a kevés haza-

vândorlô nem miniszteri széket igényelt, hanem tehetségének és
kônyveinek megértôbefogadâsât, a szeretet melegét, az elismerés, és az
ùjrakezdés egyenrangùsâgât: a szâmûzôttnek kijârô egyiittérzést.
A hazatértek nem ezt kaptâk! A gùny, irigység, a hangtalan
mellôzés kiâbrândulâsa igy sokakat visszakényszeritett az idegenbe,
mert elzavarta ôket a fel nem talâlt otthon!

Nem igy kellett volna megoldani a hazai ùjrakezdés, és egyiitt-

mûkôdés lehetôségeit. Lehet magyarként dolgozni, segiteni, érezni és
alkotni sok ezer kilométer tâvolsâgban is, de semmiképpen nem az

elhibâzott hazacsalogatâs lidércében. Lehet valaki ugyanal^or magyart
szinlelô szovjet âgens a parlament ârkâdai alatt.
Meg kellett volna erôsiteni és teremteni azt az elismerést, és
tevékenységi teruletet, amely nem a ktilfôldi élet felszâmolâsâban, és a

hazamenésben âllott, hanem az idegen fôld nyùjtotta eredmények

magyar vonatkozâsù és zamatù felhasznâlâsâban. Végtelen a sora
azoloiak a lehetôségeknek, amelyeken keresztiil az otthoni Magyarorszâg elismerést, rangot, egyiittmûkôdést adhatott volna az emigrâns
magyarsâg hûséges, alkalmas és mûvelt tagjainak. A legtôbbszôr
ingyen, és az otthoni magyarsâg legcsekélyebb megkàrositâsa nélkiil.
Hasonlô kétoldalù - és semmibe sem keriilô - egyiittmûkôdés
kiilfbldre plântâlhatta volna az otthon magyarsâgânak érdekeit.
A példa szâmtalan. Mezôgazdasâgi, ipari, kereskedelmi kamarâkat
lehet létesfteni szerte a vilâgon. Nem Budapesten, hanem Pârizsban,

Brusszelben, Londonban, New Yorkban stb. E kamarâk vezetôjének
emigrânsnak kel lennie, nem pedig nyelvtanulâs céljâra kikuldôtt hazai
iigynôknek. A hazulrôl kiildôttek kijôhetnének mâsodlagos szerepre
mindaddig, amig szellemi poggyaszuk, nyelvtudâsuk és kapcsolataik
utolérik az emigrâns megbizottét.

Ktilfbldi tevékenységet - tùlnyomô részben - kiilfoldi magyarok
kezére kell bizni.

Nagy munkateriiletet nyùjt a kulturâlis fejlesztés. A magyar
Kultùrintézetben otthont talâl a nemzetkôzi vonatkozâsù zenei élet,
képzômûvészet és irodalom. A Goethe Intézet és az olasz kultùrintézet
példâjâra ôriâsi lehetôségeket kinâl egy magyar kultùrintézet létre-

hozâsa ugyanazokkal a feltételekkel, mint a mezôgazdasâgi vagy ipari
kamarâk.

Hatalmas terûlete van a diplomâciai bekapcsolâsoknak. Az Antall

kormâny bencés tanitvâny tanârokat kuldôzgetett a nagykôveti
helyekre, de elfelejtett levâltani szâmos kommunistât.

Sohasem

nevezett ki sem emigrâns kultùrtanâcsot, sem sajtôattasét. Aimak
ellenére, hogy a kiilfoldi kapcsolatok és nyelvtudâs teriiletén szâmtalan

kivâlô magyar âllt volna rendeikezésre - sokkal olcsôbban, mint a
kikiildôtt prôbâlkozôk. Csak konzult neveztek ki egyet-kettôt az
emigrâciôbôl, s azok nagyszerûen meg is âlltâk a helyiiket. A kùliigy a
magyar kulpolitika szolgâlata. A sok kommunista kulugyi nagysâg
80%-ât pôtolni lehet. Az Antall kormâny kùliigyi szôvivôje bejelentette a televiziôban, hogy a kûlûgyminisztérium 70%-a régiekbôl âll.
Ezt a botrânyos âllapotot igen kônnyû megvâltoztatni az emigrâciô
bekapcsolâsa ùtjân. New Yorkban pl. van egy kivâlô emigrânsunk, akit
nem jutott esziikbe Antalléknak, hogy UNO nagykôvetnek nevezzenek
ki, pedig évtizedes UNO tapasztalattal rendelkezik, mint az egylk

délamerikai âllam âllandô sajtô képviselôje, és 5 vilâgnyelven tudnâ
nagyszerûen szolgâlni Magyarorszâg érdekeit.

Jellemzô példa ugyanakkor a tudomâny teruletén, hogy hâny
levelezô tagot hivott meg a Magyar tudomânyos Akadémia a kiilfoldi
tudôsok kôziil? Tudomésom szerint egyet sem! Vajon hâny minisztérium nevezett ki kiilfoldi tanâcsosokat? Egyrôl tudok!
Az ùj csillagok, akik 1990 utân az elsô szabad kormânyfô kôriil
keringtek, valamint a tovâbbra is melengetett posztkommimista
„tudôsok és szakértôk" âdâz irigységgel zârkôztak el az emigrâciô
kiilfôldi kivâlôsâgainak és tudôsainak hazai elismerése és szerepeltetése
elôl.

Amennyiben ez nem vâltozik, Magyarorszag rôvidlâtôn elutasit
magâtôl olyan kiilfoldi tâmogatâst, amely szellemi tartalmâval
szâmtalan kiilfoldi kikiildetés kôltségeit van hivatva pôtolni.
A ônmagâba fordulâs, a kiilfbldi kamararendszer, a diplomâcia, a

Magyar Tudomânyos Akadémia kommunista elszigetelôdése, az egy
lâbon âllâs tovâbbi ônzése megfosztja az anyaorszâgot olyan erôtartaléktôl, amely csak megbecsiilést, és ùj horizontokat nyit meg a
magyarsâg szâmâra.

Izrael példâjân kell okulni, amely remekiil hasznositja a New
York-i és a vilâgemigrâciô jelentôs erôforrâsait az arab vilâg kôzepén
virâgzô âllam szâmâra. Az arabokat kôriilvett zsidô âllam mâr régen
haldokolna, ha nem segitenék a New York-i milliôk, és a kiilfbldi
tâmogatâs jelentôs szolidaritâsa.
Magyarorszâg szâmâra ùj hatârokat nyithat meg az emigrâciôs
magyarsâg aktiv tâmogatâsa, de csak a kôlcsônôsség alapjân, és nem
pâtoszos mellébeszélések alakjâban. Feladatokat, megbizâst, és ranges
elismerést kell nyùjtani azoknak az emigrânsoknak, akik hasznos
munkatârsai lehetnek a magyar jôvônek. A gyakorlati elismerés, a

kôzôs tervekbe valô bekapcsolâs âltal lehetcsak megszervezni az igazi
egyuttmûkôdést.

Ezzel

a

magatartâssal tud az orszâg reâlis

tâmogatôjâvâ vâlni a kisebbségben szenvedô magyarsâgnak.
A magyar âllamhoz ragaszkodô véreink részesei a magyar sorsnak
és balsorsnak. A kommunizmus és az idegen sovinizmus kettôs igâjât
emelt fôvel viselték évtizedeken ât. Nem is kémek mâst, csak megér-

tést, sorsuknak az otthon sorsâhoz csatolâsât. Feltétlen meghallgatâst,
figyelmet és odaadâst az ô magyarsâgvédelmi problémâikban.
Nem alapszerzôdésekre, hanemaz alapelvek tiszteletben tartâsâra,
a legutôbbi helsinki zârôakta rendelkezéseinek betartâsâra van sziikség.
Sokâig lehetne sorolni azokat a kivânalmakat, amelyek a két lâbon
âllâs megvalôsitâsâhoz sziikségesek. Most ùjra nagy alkalom nyilik az

elmulasztottak pôtlâsâra. A kommunista izû pâncélzaton lepergett a
magyar hûség, és nemzeti becsulet minden kisérlete. Nem a nemzetkôzi
magyarsâg, hanem a nemzetkôzi idegenség alakitotta a magyar sorsot.
Elôszôr leplezetten, azutân leplezetleniil. A magyar politikânak
nemzetek kôzôtti magyar érdekûnek kell lennie, és meg kell teremtenie
a nemzetkôzôttiség emigrâns értelmét. Nyitva az ùt !
Kérdés, hogy az ùj kormânyzat feliil tud-e emelkedni a szûklàtôkôr zârtsâgâval, a barâtokat jutalmazô môdszerek nepotizmusâval, és
igénybe veszi-e a nemzetkôziségben rejlô emigrâns lehetôségeket?
Marad-e tovâbbra is ôntelt, egy lâbon bicegô, ônzô. és zârkôzott
môdszereinél vagy okosan és céltudatosan megnyitja az emigrâns
nemzetkôziség eddig elhanyagolt teriiletét.
Akar-e két lâbon âllni? Erre a nagy kérdésre - a sok kiâbrândulâs

utân - az ùj kormânyzatnak feleletet kell adnia!
Mert egy a magyarsàgl

HAZÂD ES ANYANYEL VED
Mi tôrténik a nyelwel,
a màsik életbôl hozottal,

az anyanyelwel,
mi tôrténik vele évtizedek

sorân az idegenben,
hol ellene létezik minden,

tâmadja, ostromolja, rontja
minden ôrâban râdiô,

tévé, ûjsâg, reklâmszôveg
s az az idegen nyelv, amelyben
beime élsz, az utca s munkahelyed

nyelve, az a sziikséges, az a mâsodik,
amely talân kedves is, szép is,
de mindenképpen létfeltétele

ùj életednek, hâzadnak, autôdnak,
pénzednek s egyre inkâbb,
minden ùj nappai egyre inkâbb
az âlmaidnak is, a terveidnek -

mi tôrténik az anyanyelwel,
a tâvoli mùltbôl, a tâvoli

hazâbôl magaddal hozottal
az idegen nyelvi kôzeg

mindennapi tâmadàsai kôzepette?

Megtépâzôdik, sziirkiil, me^opik,
szavakat veszît, szint, zamatokat,

szinig telitôdik idegenséggel
és sullyed, siillyed a tudattalan
mélyére, mintha feneketlen

kùtba sûllyedne, honnan csak a mùlt
emlékei hozzék fel néhanap
a fényre, s egy-egy verssor, kônyv vagy ének..
Jaj annak, akit sorsa kiszakit
hazâjâbôl, anyanyelvébôl,
de ezerszer jaj annak, aki kész

feledni mindkettôt mert ùj hazàt
s ûj anyanyelvet cserébe nem ad
a mâsik orszâg, ahol élsz s az ùj nyelv,
bârhogy betôlti mindennapjaid!
Mig neved magyar, idegen maradsz,
mig mùltad magyar, idegen maradsz,
bârhova vet a sorsod!

Sulyok Vince
GULLIVERKÉNT LEKÔTÔZÔTT HAZÂNK
Szédùlés fog el, valahânyszor
arra riadok, arra gondolok;
mi veszett el, mit raboltak el tôled,
tôlem, mitôlùnk

- s micsoda hazugsâggal, csalârdsâggal! a falkâba verôdott

hiénanépek s hogy miért folyik, miért folyhat
egyre tovâbb, ma is még,
a fosztogatâs, az elhazudâs.
Sziv, agy és akarat
hiâba fogna ôssze ellenuk?
Gulliverként lekôtôzôtt hazânk

talpra âllni sosem bir?
Mert hisz fel nem âll

(szivszorongva nézziik)
a fbldre taposott, miôta mér
rontâs szakadt rânk? Âtok? Szâzados?
Nyùjtsd a kezed
s nyùlj te is mâs kezek utân!

Àlljuiik egymâs vâllât karolva !
Egyutt kônnyebben elviselhetô
a kin, a fantomfâjdalom...

Àlljuk bât kôriil egyutt
ami a mùltbôl megmaradt
s tanuljunk meg egyet akami
s akarâsunk holnapra se lohadjon,
de tudjunk (ha mâst tenni nem tudunk)
konokan vâmi, vâmi,
Fortuna felénk fordultât kivâmi!

vitézFalk Viktor (Westlake, OH) elôadâsàt mondja, mellette balràl

nt. Bernhardt Béla esperes (Cleveland, OH), a Szent Làszlô Tàrsasàg és Rend
s a Vitézi Rend ûlésén (Somogyi Lél)

vm.
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KERETÉBEN RENDEZETT tÎLÉSEK ÉS
ELÔADÂSSOROZATOK

A mérnokok talàlkozôja

Az Ârpâd Akadémia mérnôktudomânyi osztàlya a Magyar
Mérnôkôk és Epitészek Vilâgszôvetségéveî egyiitt 1998. november 29én, szombaton megtartotta ulését.

Urmôs Antal, okl. gm., a Vilâgszôvetség fotitkâraés pénztârosa,
meleg szeretettel kôszôntôtte a megjelenteket, kôztiik az MMEV
elnôkét, Pungor Ernôt Budapestrôl, Bânkuty Géza alelnôkôt
Bradentonbôl, volt elnôkét Zolcsâk Istvànt Sac Paolobôl, vitéz Hamvas
Jôzsefet Torontôbôl, Noël Pétert Edmontonbôl, valamint a MMEV
megjelent igazgatôit; Burgyàn Aladârt, Somogyi Lélt Clevelandbôl,
Berta Jôzsefet Fogelsvillebôl, vitéz Falk Viktort Westlakebôl, Fejér
Pàlt Detroitbôl, Tuba Istvànt Pittsburghbôl.

Nagy szeretettel iidvôzôlte Kâszonyi Gàbort, az MMEV-ME
fôtitkârât Budapestrôl, kedves feleségét, Anikôt, aki fâradhatatlan
munkâval fôszervezôje volt Komornyik Margittal ezév augusztusâban a
Budapesten megrendezett kârpât-medencei magyar mérnôkôk
konferenciâjânak.
Elbùcsùztatta az elmùlt idôben elhunyt kartârsainkat: Belert Istvân,

RoyAlain Montréal, GailoÂrpâd Suàhury, Trummer Istvân Wayland,
GaramyArpâd Grafton, Czike Ernô Chicago, ésSzluka Emilbudapesti
tagot és kartârsaikat „Kivânunk nekik békés, ôrôk nyugodalmat és
boldog feltâmadâst!"
Ezutân egy perces néma felâllâssal âldoztak emlékiiknek.

Majd ismertette a mùlt esti elnôkség és igazgatôsâg ôsszevont
értekezletének fontosabb pontjait.
Jôkivânsâgaikat fejezte kl Berty Jôzsef és Relie Ferenc
kollégâknak és mindazoknak, akiknek a budapesti Mûszaki Egyetem
ezévben aranydiplomât ajândékozott. Felhivta mindannyiuk figyelmét

arra, hogy azok, akik 50 éwel ezelôtt szereztek oklevelet, vegyék fel a
kapcsolatot a BME rektorâval, azaz a tanszék dékânjâval (1111
Budapest, Mûegyetem, Rakpart 3), akitôl kérhetik az aranydiploma
adomânyozâsât.

Ezutân kivonatosan ismertette igazgatôik leveleit: Balogh Kovàc

Antal, Argentina, Simonffy Gyula, Svédorszàg, Buzay Kàroly, Svâjc,
Baltay Miklôs, Los Angeles, Gratzer Miklôs, Syracuse, Gyimesi Istvàn,
New York, Liptâk Béla, Stanford.
Februârban Zolcsâk Istvàn jôvoltébôl az MMEV elnôksége Sao

Paoloban ôsszejôtt, amelyrôl a „Tâjékoztatô" 1994. âprilisi, 35. évf. 1.
szâma beszâmolt.

Rôvid tajékoztatâst adott augusztusban a MMEV-ME hârom-napos
„Kôzôs Kômyezetunk Eurôpa 94" cimmel a Kârpât-medence magyar
mûszaki értelmiségének tudomânyos konferenciâjârôl, amelyet az
1994. szeptemberi „Tâjékoztatô" lekôzôlt.
A beszamolô végén megismétli, amit a fentemlîtett budapesti
konferenciân, valamint a Kanadai Magyar Mérnôkôk orszégos
kôzgyûlésén Montréalban mondott:

„Hosszù volt az ùt, amit idéig megtettiink és sokszor gôrôngyôs is,
de ha azt lâtjuk, hogy a nagyvilàgban szétszort magyar mérnôkôk
eredményesen dolgoznak, akkor még a gôrôngyôs ùt sem fâraszt el
munkânkban bennunket. Azt mondjék: kevesen vagyunk? De ha

mégannyian volnânk is, nem lenne szâmunknak semmi nyomatéka, ha
magunkrôl életjelt nem adnânk. Aki magât elhagyja, az elvész az
anyagi és szellemi értékek kuzdelmében. Ki pârtoljaérdekeinket, ha mi
magunk sajnâljuk érte a fâradsâgot? Nem szâmunkkal, hanem szellemi
értékiink sùlyâval tôlthetjiik be a helyet, amely a haza szolgâlatâban
nekiink jutott. Jsten àldja meg munkànkat és adjon erôt, egészségeta
magyar szellemi erôk âpolàsâhoz

Somogyi F. Lél ( Parma Heights, Ohio);

INTERNET HÀTRÀNYAI
Rôvid ôsszefoglalàs
Mint minden ùj technolôgia, amely informâciôval foglalkozik, az
Internet is rossz célokra volt és van még felhasznâlva. Sok olyan anyag
talâlhatô az Interneten, ami az emberiséglegrosszabb oldalât mutatjabe
szôban és képben.

Az ùn. randi és "chat" lehetôségek kônnyitik a hâzassâgtôrés és
csalâst azoknak, akik erre lelkiâllapotuk miatt hajlamosak. Ezt én
magam is szomorùan tapasztaltam. 1996 elején feleségemaz Interneten
keresztiil megismerkedett egy nâlam 15 ével fïatalabbférfivel, megcsalt
és akkor ô vâlôpert kezdett ellenem, aminek 2 és 1/2 év utân lett csak
vége. A feleségem PC-jén megtalâltam letôrôlt e-mail maradvânyokat,
amelyek tisztân mutatjâk a csalâs folyamatât.

Az Internet nem az elsô technolôgia, ami rosszra vezetett és
hâtrânyos hatâsâval ellentéteket hozott létre. A telefon hasonlô môdon
sok csalâdot szétrombolt és ma is szétrombol. A kocsi és elôtte a vonat

is megadta a lehetôséget a gyors "randevuk"-ra. Még a kônyv is és a
nyomtatott betû is nagyon nagy vâlsâgokat okozott vilâgunkban, mint
pl. a protestâns mozgalom kialakulâsa.

A szomorù tény az, hogy az emberiség tùlnyomô tôbbsége még ma
is olyan lelkiiletû, mint a kôkorszaki emberiség. A technolôgia nem
vâltoztatta meg az alaptermészetet. De nem szabad megvetnunk az

ùjdonsâgokat, mert - meg kell hagyni - tôbb jô a végeredménye
minden technolôgiânak, mint hâtrânyos hatâsa.

Reménnyel és bizalommal az Istenben, és az emberiség alapvetô
jôsâgâban, kell elôre tekinteniink a technolôgia pozitiv felhasznâlâsâra,
ahogyan belépûnk a harmadik évezredbe.

Haralyi Fejér Pàl (Bloomfield Hills, MI);

ENERGY A DYNAMIKUS GEOMETRIÀBAN
Ôntsiinktiszta vizet az Ures pohârba

vag>' nevezzûk nevén a gyermeket.
Tôbb, mint 16 éve tartom elôadâsaimat évente itt Clevelandben és
minden évben beszâmoltam az elmùlt évben felfedezett ùj
fejleményekrôl a Dynamikus Geometriâban.

Mivel mindig ùjabb és ùjabb felfedezésekkel jôttem elô az âltalânos kôzônség nem volt tisztâba, hogy valôban mirôl is beszélek. Most

prôbâiom ôsszefogni a munkâmmal kapcsolatos fejleményeket, hogy
tisztân lâthassuk annak lényegét és fontossàgât.

Az elsô felfedezésem 1958-ban tôrtént, amikor elkészîtettem egy
magam részére késziilt âltalânos ismertetô munkât, hogy mi is az alapja
a mai matematikânak. Ezt a tanulmânyomat harom részre bontottam.
Az elsô a geometha
(mértani), a mâsodik a kulônbôzô szâmrendszerek csoportja és a harmadik részben az eszkôzôk része volt.

Az elsô rész a geometha, amit Talesz gôrôg kereskedô alapitott
Kr. e. 600 éwel. Majd 300 év utân egy mâsik gôrôg, Eukleidész ôsszegyûjtôtte korânak minden matematikai tudomânyât és kiadta 13 kôtetben. Ennek a mûnek olyan nagy volt a hatâsa és sikere, hogy iskolâinkban mindmâig, mint eukleidészi vagy âltalânos geometriât tanulimk. Vagy 2200 évig ùgy gondoltuk, hogy mâs geometria nem lehetséges, mig a mùlt szâzadban (1836) a magyar Bolyai, a német Riemaim
és az orosz Lobachewski egy mâsfajta geometriât fedezett fel, ami

éppen olyan jô és kôvetkezetes, mint az ismert âltalânos geometriânk,
mégis nagyban kulônbôzik tôle. A kiilônbség az, hogy a mai
geometriâban a hâromszôgek ôsszege mindig 180 fok, mig az ùj „nem
eukleidészi geometriâ"-ban a hâromszôgek ôsszege \'agy kevesebb,
mint 180 fok vagy tôbb, mint 180 fok, aszerint, hogy mi homorù vagy
domborù feliiletû târgyak mérésével foglalkozunk. Egy dolog azonban
nagyon fontos, hogy mind a két geometria hârom dimenziôs és azok

mind sztatikus, mozdulatlan, halott geometriâk . Ez nagyon fontos,
amint azt késôbb lâtjuk majd.

Felmeriil a kérdés, hogy mi a geometria? Geometria nem mâs, mint
* a dimenziô nélkiili kulônbôzô pontoknak,

* az egydimenziôs kulônbôzô (pontokbôl felépitett) vonalaknak,
* a kétdimenziôs formâknak (kôr, hâromszôg stb.),
* és a hâromdimenziôs testek tulajdonsâgainak a tanulmânyozâsa.
A kulônbôzô szàmrendszerek kôzé tartozik a:

10-es alapù szâmrendszer, amelyet mi mindennapi életunkben
hasznâlunk és amely szâmrendszert, a „szâmolôrendszert" Pitagorasz
âllapitotta meg Kr. e. 500 éwel.

Van azonkivul 24-es és a 60-as alapù szâmrendszer, amit mi idômérésre hasznâlunk.

Van azonkiviil a 360-as alapù és 60-as alapù szâmrendszer, amit a
mindennapi életben szôgmérésre hasznâlunk.
Meg kell emlîtenem a 6400-as alapù szâmrendszert, amit a
katonasâgnâl a tùzérek és aknavetôk, géppuskâsok hasznâlnak
terepmérésre.

Napjainkban nagy fontossâgra jutott a „2-es" alapù szâmrendszer,
amit a német diplomata Leibniz fedezett fel 1600-ban és most a

computerek hasznâlatâval lett nagyon fontos.
A szâmok maguk dimenziô nélkuliek. Csupân ôsszetartozâst
jelentenek. Pl. azt mondom. hogy 51, akkor rôgton lâtjuk, hogy egy
szâmmal van dolgunk. De mivel dimenziô nélkûli, nem tudjuk, hogy
mi az. De ha ehhez a szâmhoz jelzôket adunk, amit a matematikâban
mint dimenziôkat emlitiink, akkor a helyzet megvâltozik. Pl. 51, 51
aima, 51 nagy aima. 51 nagy piros aima, 51 nagy piros édes aima, 51
nagy piros édes Jonathan aima, akkor pontosan tudjuk, hogy mirôl
beszélûnk. Tehât a sokkdimenziô adja meg a nagy erôt, hogy pontosan
megérthessiik, mirôl is van szô. De a szâmok maguk dimenziô
nélkuliek.

A harmadik része tanulmânyomban a kulônbôzô eszkôzôk szere-

peltetésének. Itt van a négy alapmûvelet: ôsszeadàs, kivonàs, szorzâs és
osztàs, a hatvânyozâs, a gyôkvonâs, a kulônbôzô tâblâk, mint
logaritmus, trigonometria, a hârom X-Y-Z koordinâta rendszer, vektorok, tenzorok, intégrât és différenciât kalkulus stb., és végiil a modem

szâmolôgép. Ez a lista nem teljes, csupân azt mutatja, hogy mit tartok
én az eszkôzôk kôzé.

Mikor âtnéztem tanulmânyomat és kiértékeltem annak lényegét,
akkor azt lâttam,

hogy mindent, amit mi ma tudunk, az a

hâromdimenziôs geometriânkon alapszik, ami valôban sztatikus,
mozdulatlan, halott és a dimenziô nélkiili pontokbôl vagy pontokkal
Jelzett szâmolô szâmrendszerunkôn, akkor az iitôtte meg a szememet és
gondolatomat, hogy miért nincs dynamikus geometriànk, ami a valôs
vâltozô vilâg kôriilményeit fejezi ki?
Ez volt a nagy felfedezés szâmomra, hogy

felfedeztem, mi

hiànyzik a mi matematikânkbôl! Nincsen dynamikus geometriànk!

És akkor elhatâroztam, hogy ez lesz az a teriilet, amelyen dolgozok majd, hogy megtalâljam és lerakjam az eddig teljesen ismeretlen
dynamikus geometriânak az alapjait. Igy én voltam az egyetlen, aki
tudja, hogy mi hiànyzik a mai matematikânkbôl, annak ellenéie, hogy

van vagy 1,000.000 matematikus és fizikus doktor a vilâgban, akiknek
halvâny fogalmuk sincsen, hogy valôban mi hiànyzik a mai
matematikàbôl!

Elhatâroztam, hogy râszânok 10 évet az életembôl, hogy lerakjam
ennek az ismeretlen ùjvilâgnak az alapjait.

Persze nagyon hamar râjôttem arra, hogy ez lehetetlen, mert a
dynamikus geometria roppant komplikélt. Roppant sok dimenziôval

rendelkezik, amely dimenziôk megértésére nekunk, embereknek, akik
nek az agya csak a hârom dimenziô megértésére van szoritkozva,

lehetetlen. Mégis az elsô év utân lâttam, hogy a kôvetkezô gondolatok
azok, amik az épitôkockâi ennek az ismeretlen ùjvilâgnak. Ezek a
kôvetkezôk: tér, idô, energia, mozgâs, nôvekedés és iràny.

Mindezek egyiittesen egyszerre jelentkeznek. Tehât megfoghatatlanok és érthetetlenek maradnak a szamunkra, akik csak hârom
dimenziô feUbgâsâra vagyunk képesek.
Mivel én mémôk vagyok vagy voltam, amikor mi felfedeztiink

valami ùj dolgot, akkor azt mi szabadalmaztattuk, hogy megvédjiik és
mâsok el ne kommunizâljâk vagy magyarul: el ne lopjâk tôliink.
A mâsik meg az volt, hogy készitettunk egy mintadarabot belôle,
hogy be tudjuk mutatni a vevôinknek, hogy miként néz ki, hogyan
dolgozik, olcsôbb és egyszerûbb. PI. felfedeztem egy ùjfajta egérfogôt,
hàt bemutatom, hogyan néz ki, hogyan fogja az egereket, kônnyen és
olcsôbb, mint a mai stb.

Igy gondoltam, hogy keresek egy ilyen mintapéldânyt, ami kifejezi
a dynamikus geometria minden alapvetô tulajdonsâgât, hogy be tudjam
lâthatôan mutatni és tanulmânyozni a kiilônbôzô dimenziôkat vele

kapcsolatban. - Végre 1959 végén vagy '60 elején megtalâltam ezt a
mintadarabot, ami nem mâs, mint egy kiteijedô luftballon, ami megâllâs nélkiil teijed, mind nagyobb és nagyobb lesz, lâthatôan.
Ezzel a luftballormal majd egy évig jâtszottam, mert nem tudtam

râjônni a luftballon titkâra. Majd 1961 januâr végén, amikor âllâs
néikul voltam, leiiltem egy asztal mellé és kôvettem Galilei utasitâsât,
ami azt mondja, hogy ha meg akaijuk tudni a természet titkait, akkor
kisérletezni kell, az az elsô dolog, azutân nyitott szemmel kell

megfigyelni, hogy mi tôrténik a kisérlet alatt lâtottakon és végiil
szamokkal kell kifejezni a lâtottakat. Szigorùan kôvettem az utasitast,

vettem egy nagy papirt és kôrzôt és kezdtem rajzolni mind nagyobb és
nagyobb kôrôket, amint azt lâttam a luftballonon. De ezek a kôrôk sima

papiron csak egy kétdimenziôs formât mutatnak, de én egy
hâromdimenziôs térrel dolgozom. Hogyan lehet a kétdimenziôs képbôl

hâromdimenziôt késziteni? Ûgy, hogy kettévâgjuk. Persze akkor megsemmisitjûk a luftballont egy gômbbel, akkor a gômbôt kettévâghatjuk
és kapunk két félgômbôt. Ennek a két félgômbnek az egyik részét
félretessziik és a félgômb aljâval foglalkozunk. Lâtjuk, hogy a vâgâs
helyén van eg>' sima kétdimenziôs feliilet, amit ha felulrôl néztink,
akkor egy kôrt lâtunk. A kômek perimétere, kerulete és âtmérôje van.
Ha az âtmérôt megfelezziik, akkor megkapjuk a kôr râdiuszât. Hz a
kôr râdiusza az, ami a legkisebb kôzôs nevezô az eredeti gômbûnkkel,
mert ha a râdiuszt minden irânyba forgatjuk, megkapjuk az eredeti

gômbûnket. Tehât a felezéssel dolgozva eijutottunk a hâromdimenziôs
gômbbôl a kétdimenziôs kôrre és ha a kôr âtmérôjét is felezziik,

eijutottunk a kôr râdiuszâhoz, ami egydimenziôs, és csak hosszùsâga
van! Ami egydimenziôs.

Ha a mi râdiuszunkat megfelezziik, egy 'A râdiuszt kapunk. Ha
ezt az ùj râdiuszt tovâbb felezziik, akkor Va râdiuszt kapunk, és ha

tovâbb felezziik, akkor mindig annak a felehosszùsâgù râdiuszât
kapjuk. Tehât a felezés elméletén kell maradnunk, hogy annak segitségével tovâbb folytathassuk kisérletûnket. Tehât kezdjûk az eggyel

(1), majd fele 1/2,...1/4,... 1/8,...1/16,...1/32,...és i^ tovâbb mindig a
felével kisebb hosszùsâgok, mely hosszùsâgok egydimenziôjùak, de mi
tudjuk, hogy azok egy-egy gômb râdiuszât fejezik ki. Tehât roppant
egyszerû formâban dolgozhatunk egy hâromdimenziôs testtel,
egydimenziôban kifejezve.

Ha most ezt a felezési elméletet tovâbb hasznâljuk és megforditjuk

az irânyât, akkor mindig nagyobb és nagyobb râdiuszokat kapunk és az
egybôl (1) lesz 2,...4,...8,...16,...32,...64 stb.

Tehât van egy végtelen sorozatunk, amely a nôvekedéssel van

kapcsolatban. Egyik fele nô és ha megforditjuk a nôvekedést, akkor
mind kisebb és kisebb lesz.

A kôvetkezô kérdés mostaz, hogyan néz ki ez a kétdimenziôs sima
papiron?

A papir kôzepén tesziink egy pontot, ami a kiilônbôzô kôrôk
kôzepén lesz majd. Ezt a pontot „0" vagy origin (kezdettel) azonositjuk.

Készitiink egy legnagj'obb kôrt, amit tudunk rajzolni a papirokon.
A kôzéppontbôl hùzunk egy horizonttal egyenes vonalat jobb kéz felé

és âtmegyûnk a vonalunkkal a kôriinkôn. Ez a vonal ennek a nagykôrnek a râdiusza. Megfelezve ezt a râdiuszt, egy ùj kôrt rajzolunk ezzel a
râdiusszal. Majd ezt az ùj râdiuszt felezve ismét rajzolunk egy ùj kôrt a
kôzéppontbôl kiindulva. Majd ezt a râdiuszt is megfelezziik és raj
zolunk egy ùj kôrt. Prôbâijunk legalâbb 6 kôrt rajzolni papirunkon.

Mint kôvetkezô lépés, megâllapftjuk, hogy ezek a kôrôk egy-egy
dimenziô hatârai lesznek a késôbbi fejleményeknek. Azt lâtjuk, hogy a
kôrôket metszi az egyenes vonalunk, amit legeiôszôr rajzoltunk. A
legkisebb kôrrel kezdve a metszési pontokat szâmokkal jelezziik, ami

mutatja a kôvetkezô metszési pontokat, mint 1, 2, 4, 8, 16, és 32. Igy
van egyteriink, amelyik egyirânyban mindig nagyobbodik, mig a mâsik
irânyban mindig csôkken fele nagysâgban.
A kérdés, hogy mit lâtunk a rajzunkon?

Lâtji± a kôzéppontot, az „0"-t, a kulônbôzô kôrôket és egy
egyenes vonalat, az alapvonalat.

Lâtjuk, hogy ebben a sok kôrôs térben van egy teljes 360 fokos
mozgâsszabadsâgunk. Lâtjuk azt is, hogy a kôrôk metszéspontjai meg
vannak jelezve egész (integer) szâmokkal, mint 1, 2, 4, 8, 16, és 32. A
kérdés felmerul bennem, hogy hol van a „3" hosszùsâgù râdiusz helye
ebben a térben? Amint lâttuk, a „3" a fele hosszùsâg, a „2" és „4"
râdiusz hosszùsâga kôzôtt. Mivel a mozgâsszabadsâgunk a „2" és „4"
râdiuszok kôzôtt 360 fok, ezt felezve 180 fokra az ellenkezô irânyban
hùzunk egy egyenes vonalat, és arra felmérunk „3" hosszùsâgot és
megjelezziik a „3"-asszâmmal. Mielôtt mâsfelé mennénk, ugyanazon a
vonalon felméijùk a „3" hosszùsâg duplâjât, ami „6" és a hatos (6)
szâmmal jelezzuk a helyet, majd ezt megduplâzva megkapjuk a „12"
râdiusz nagysâgât és helyét és jelezziik a „12"-vel, majd tovâbb menve
jelezzuk a „24" râdiusz helyét is. A kôvetkezô nagyobb teriileten,
amely a „4" és „8" kôrôk kôzôtt van, a fele ùton van a „6" râdiusz

nagysâga és helye, amit mi mâr elôzôleg megkaptunk. Visszatérve a
„4" és „6" kôzôtti térre, a fele ùton van a râdiusz „5" hosszùsâga és
helye a „4" és „6" kôzôtt. De itt a mozgâsszabadsâg mâr csak a fele a
180 foknak, ami egyenlô a 90 fokkal. Igy felfelé hùzunk egy egyenes
vonalat és azon kimérunk „5" râdiusz hosszùsâgot és jelezzuk a helyet
az „5"-tel, majd a hosszùsâgot megduplâzzuk és jelezziik a „10"-zel,
majd tovâbb megduplâzva jelezziik a râdiusz „20" nagysâgât itt. (Ezek
az elôre meghatârozott pontok, râdiusz nagysâgok nagyban segitenek a
kôvetkezô râdiusz nagysâgok pontes helyének a meghatârozâsâban.)
Idâig megvannak a kôvetkezô râdiuszok pontos nagysâgânak a helyei,
amik az 1, 2, 3, 4, 5, és 6. A kôvetkezô a „7" râdiusz nagysâg helyének

meghatârozâsa. A „7" a félùton van a „6" és „8" kôzôtt. A 6 és 8 kôzôtt

a mozgâsszabadsâgunk csak 180 fok, aminek a fele egy mâsik 90 fok
lefelé. Ismét hùzunk egy egyenes vonalat a kôzéppontot hasznâlva.
Ezen a vonalon felmériink „7" hosszùsâgot és a pont helyét „7"
szâmmal jelôljûk, majd ezt a hosszùsâgot megduplâzva megkapjuk a
„14' és tovâbb a „28" râdiuszoknak a nagysàgât és helyét a térben.

Most mâr 8 egymâsutâni râdiuszokhelyét sikerult meghatârozni. A „9"
râdiusz helye és nagysâga a 8 és 10 kôzôtt fele ùton van. Itt a

mozgâsszabadsâg csak 90 fokù és azt megfelezve 45 fokot kapunk és
ebben az irânyban hùzunk megint egy egyenes vonalat és felmérunk
rajta „9" egységet és a pontot jelôljùk a „9" szâmmal. Majd
megduplâzva ezt a nagysâgot, felmérunk „18" râdiusz hosszùsâgot és
jelôljùk a „18" szâmmal. Majd megduplâzva elérùnk a râdiusz „36"
nagysâgânak a helyéhez is.

A tovâbbiakban hasznâlva a felezés

elméletét kitôltjùk a még

hiânyzô râdiusz nagysâgok helyét és szâmât egészen „32"-ig. Lâtjuk,
hogy van egy teriink, amely térten „32" râdiusz nagysâgok és azoknak
pontos helyei meg vannak jelôlve szâmokkal. Tehât van pontos
helyunk és pontos szâmunk.

Mint kôvetkezô lépés, kezdve a pont „32"-vel, egy egyenes

vonallal ôsszekôtjiik a szomszédos pontokat. Ûgy, mint 32-31-30-2928-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-es és 16. Lâtjuk, hogy egy

egész 360 fokban fordultimk meg, de nem egy kôrt alkottunk, hanem
egy spirâlist!

Hogy megfelelôen reprezentâljuk az ôsszekôtôtt szomszédos
pontokat, az egyenes vonalakat felcseréljùk hajlott vonalakkal, ami a
spirâlis része. A kôvetkezô térben levô pontokat a 16-tal kezdve megint
ôsszekôtjiik hajlottvonalakkal és kapjuk a kôvetkezô szâmokat; 16-1514-13-12-11-10-9-es és 8. Megint egy ùj spirâlissalfordultunk meg egy
teljes 360 fokos fordulattal. Mint kôvetkezô lépés, a 8 és 4 kôzôtti
pontokat is ôsszekôtjiik hajlott vonalakkal és ismét lâtjuk, hogy egy

kisebb spirâlist kaptunk fele annyi pontokkal, mint az elôzô térben
levôk voltak.

Munkânkat megismételjûk és ôsszekôtjiik a 4 és 2 kôzôtti térben
helyezkedô pontokat, ami a 4-3-2 térben van. Ismét egy teljes

fordulatot tettûnk ebben a térben is. Most eljutottunk a „2" és az „1"
térhez, ahol semmi tâmaszunk sincsen, hogy hogyan kôssiik ôssze egy
vonallal ezt a teret. Hasznâlva az elôzô tapasztalatunkat, ezt a teret egy
megszakitâs nélkùli spirâlissal kôtjùk ôssze, ahol nincsen egyetlen
integer szâm sem.

Mint késôbb majd lâtjuk, ez a tér a legfontosabb és ezért ennek a

spirâlisnak kûlôn nevet adtam. Ez a Feyë/* Spiral vag>' Mérô Spirâlis,
amelynek a segitségével minden térbeli nagysâgot, hosszùsâgot le
tudunk pontosan mémi! Az ùj teriink nom mas, mint a dynamikus
geometriânknak a dynamikus tere. Ilyenrôl soha azelôtt nem tudtunk.
Minden késôbbi tanulmânyaimnak ez az alapja. A dynamikus tér
felfedezése ôriâsi nagy fontossâggal bir. Hz a kulcsa az ismeretlen,
sokdimenziôs dynamikus vilâgnak, mert ebben a dynamikus térben
minden benne van. Benne van a tér, idô, energia, niozgàs, nôvekedés és
iràny. Minden egyszenre. E nélkul a felfedezés nélkûl az ùjvilâg

me^oghatatlan, megfejthetetlen. Mivel ezt az ùj dynamikus teret
egyszerû môdon meg lehet érteni, ezért a mi hâromdimenziôs agyimk
be tudja fogadni és meg tudja emészteni.
Amint emlitettem, ez az alap, aminek segitségével meg tudtam
teremteni az elsô kônyvem târgyât; a „Dynamikus Geometria Terét"

kifejezve egy ùj szâmrendszerrel, a mérô szàmrendszerrel, amit 1975ben adtam Id és kuldôttem széjjel a nagy egyetemekre, a matematika és

fizika tanszékvezetôinek, akik még ma is tûnôdnek rajta, mert ilyen
munkât sohasem lâttak azelôtt.

Kôzben én munkâlkodtam és kônyvalakban kiadtam a mâsodik

kônyvemet: „Fundamentals of Dynamic Geometry: The Fejér Vectors
System (1981), amely vektoroknak még emlékezô tehetséguk is van és
mint eszkôzôket hasznâljuk az ùj dynamikus tér tulajdonsâgainak a

kutatâsâban. Valami hallatlan. Soha azelôtt elô nem fordult, hogy egy
matematikai szémrendszerben legyen armyi intelligencia, hogy még
emlékezôtehetsége is lenne, ami egy teljesen mâs tudomânyâgra,
fîziolôgiâra vonatkozik és tartozik! A harmadik kônyvem az egyetemes
idôelmélet és „Time in Dynamic Geomerty" cimen adtam ki 1984-ben.
Ebben az ùj idôelméletben minden eddig ismert idôelméletek benne

vannak és mintegy ùj elmélet jôn létre, amely nem a fény sebességén
alapszik, hanem az ùj sokdimenziôs dynamikus tér tulajdonsâgait fejezi
ki. Magàt a „Dynamikus Geometriât 1995-ben adtam ki, amely valôban
hatalmas munka, 520 oldal, 227 âbra, rajz és kifejezi minden alapvetô
részét (kivéve az energiât), mert akkor még nem tudtam erre feleletet
adni, de most mâr az is megvan és egy ùj kônyvben most mutatom
majd be, hogy mi az energia a dynamikus geometriâban és benne
kifejteni, hogy mi a Universal Gravity Constant, amit Newton
megjôsolt, de megtalâlni nem tudta.

Mondhatom, hogy munkâm, egyediilâllô az emberiség tôrténetében. Sikeriilt kinyitni egy soha nem ismert ùjvilâg kapujàt az emberi-

ség szâmâra, amely vilâg sokdimenziôs és az volt a nagy védôfal az
emberiség felé, hogy nem tudtuk a sokdimenziôs vâlaszfalat ledônteni,
hogy megérthessiik az ùjvilâg titkait.

Dr. Balogh Sàndor (East Greenbush, NY):
FORRADALOMA TUDOMÀNYOKBAN
Tavaly a negyedik tér-dimenziôt és a magasabb létdimenziôkat
ismertettem. Azôta egy forradalmi javaslat ùjra alâtâmasztotta a
magasabb dimenziôk elméletét, igy a jelen elôadâs a tavalyi
folytatâsânak tekinthetô.

A modemkori tudomânyos vilâgkép a newtoni mechanikai
tôrvényekre épûl. Rôviden:

1.

a test mozdulatlan vagy egyenletesen és egyenes irânyban
mozog (law of inertia)-,

2.

a mozdulatlan âllapotot vagy mozgâst csak kiilsô tényezô
(force) tudja megs'âltoztatni;

3.

minden erôre egy azonos, de ellenkezô irânyù erô (reakciô)
keletkezik.

Hârom fontos pontot kell megjegyezni; Newton tôrvényei hârom
dimenziôs anyagra és kinetikai (3-D térben valô mozgâsi) energiâra

vonatkoznak, és az anyagot nemcsak légtires térben, hanem abszolût
ûrben (void) kell elképzelni.

Einstein relativités elmélete is ezen alapszik, illetve ezen az alapon
prôbâlja a vilâgegyetemet megmagyarâzni. A relativités elve szerintpl.

az I. tôrvényt illetôen lehetetlen megéllapitani, hogy egy test abszolût
nyugalmi éllapotban van vagy egyenletesen mozog (pl. vonatban iilve
érzékszervek éltal elvileg lehetetlen megéllapitani, hogya vonat mozog
vagy a téj).

Newton tôrvényei azonban még a relativités elmélettel kiegészitve
sem tudték az energia létezését és mûkôdését kielégitôen megmagyarézni. A harmincas években Bertrand Russel javasolta, hogy a

primitiv materializmust, amelyet Newtontôrvénye magyarézott, ki kell
bôviteni fizikalizmussé, mivel a fizikai valôség nemcsak anyagbôl,
hanem energiébôl is éll.

Ezzel a dualista vilégképpel egy probléma megoldôdott, de
ugyanakkor sok ùj kérdés vetôdôtt fel a tudomény vilégéban.

Ezért a 20. szâzad kôzepén kitalâltâk a quantum mezô elméletet

(quantum field theory, QFT), amely a mezôt quantizâlja, azaz az
energiât is 3-D anyagként kezeli. Persze ez sem adott kielégitô
magyarâzatot, és megosztotta a tudôsokat Bohr és Einstein kôvetôi

kôzt. Mig a relativistâk kôvették a QFT-t, addig a mâsik csoport, Bohrt
kôvetve, ragaszkodott a quantum mechanikai (QM) értelmezéshez,
amely ugyan nem tudta âthidalni az anyag és energia kôzti kulônbséget,
de sokkal elfogadhatôbb magyarâzatot adott a quantum jelenségekre.
A legùjabb fejlemény pedig magât Newton rendszerét, illetve
annak elsôbbségét tâmadja. A Nobel-dijas Ilya Prigogine és a kôriilôtte

dolgozô tudôsok ùjabban elvetették a newtoni mechanikai tôrvények
elsôbbségét, és a termodinamika tôrvényeit tartjâk alapvetôbbnek (lâsd
Ilya Prigogine, The end of certainty New York: Free Press, 1997).

Ezzel a materializmus tôbb, mint kétezerôtszâz éves uralma megdôlt!
A termodinamikât, a mechanikâhoz hasonlôan, alaptôrvények
hatârozzâk meg:

1. Elvben feltételezziik, hogy a vilâgegyetemben az energia
âllandô, azaz megmarad;

2.

Energia csak alacsonyabb energia intenzitâsù rendszerre

helyezhetô ât, mikôzben nô a felhasznâlhatatlan energia
veszteség (entropia);

3.

Entrôpiât lehet abszolùt értékben mémi.

A Prigogine csoport volt az elsô, amely ki merte mondani, hogy a
kiràlyon nincs ruha! Newton tôrvényei lâtszôlag maguktôl értetôdôk,
azonban nem veszik figyelembe az egyik legfontosabb természeti
tôrvényt: az entrôpiât. Newton tôrvényei lehetôvé teszik pl. az

ôrôkmozgôt, amirôl minden jôzan ember tudja, hogy az entropia miatt
az lehetetlen. A mechanika tôrvényei csak a jelenségek nagyon szûk
kôrére, és arra is csak nagyon rôvid tâvon érvényesek, ugyanis minden
fîzikai rendszerre jellemzô az entropia nôvekedése, mint pl. a
jégszekrényt ha kikapcsoljuk, hôtartalma kiegyensùlyozôdik
kômyezetével. Nincs termodinamikailag teljesen elszigetelhetô
rendszer.

Ezt ûgy is ki lehet fejezni, hogy bizonyos folyamatok nem
visszafordithatôk. Prigogine ezt ûgy fejezi ki, hogy nem idô-szimmetrikus (nem time-reversible vagy time-symmetriâval), azaz nem
visszafordithatô. Ezen jelenségek tanulmânyozâsâra kialakult a nem-

egyensûlyozhatô és az on-rendezô (biolôgiai) folyamatokfizikâja (âionequilibrium & self-determining process), valamint a labilis rendszerek

(unstable Systems) fizikàja, amely kiszivàrgô struktùràkkal foglalkozik.
Ez a hâromféle folyamat foleg a kozmolôgia, kémia, biolôgia és a
târsadalomtudomânyok, azaz tôbb-dimenziôs folyamatok, illetve
létezôk kôrében talâlhatôk.

A kérdés az, hogy mi kôze van ennek a dimenziôklioz. Nagyon
sok. Elôszôr is, a dinamika 3-D térben tôrténô jelenségekkel
foglalkozik, mig a termodinamika a 4-D jelenségekkel, ni. az energia 4jelenség. Elvben a 3-D jelenségek visszafordithatôk (gyakorlatban csak
energia hozzâadâssal). Mig a klasszikus fizika, legalàbbis a mechanika,
tôbbnyire 3-D folyamatokkal foglalkozott, a quantum mechanika 4-D

jelenségeket kutat. A biolôgia pedig 5-D, és a lélektan 6-Ds
jelenségekkel foglalkozik, mindegyik a megfelelô tôrvények szerint.
A probléma akkor lép fel, amikor 4-D folyamatbôl 3-D folyamat
lesz vagy âltalénossâgban, magasabb dimenziôsbôl alacsonyabb
dimenziôs. A 4-D>3-D vagy az 5-D>4-D folyamat nem vissza-

fordithatô. Sok kémiai és legtôbb biolôgiai folyamat nem visszafordithatô. Ezért mondjak, hogy élôlényekben az egész tôbb a részek
ôsszegénél! Az egészet részeire lehet bontani, de a részekbôl nem lehet
az egészet ùjra ôsszerakni. Erre a tudomânyos magyarâzat nem
egyszerû, de érthetô. Mint azt Haralyi Fejér Pàl barâtunk brilliânsan
kielemezte, pontokbôl soha nem kapimk vonalat, vonalakbôl sikot, és
igy tovébb. Alacsonyabb dimenziôs ôsszetevôkbôl nem kapunk
magasabb dimenziôt. Egy 2-D matrix soha nem ad 3-D-t vagy egy 3-D

matrix 4-D-t. Legfeljebb egy végtelen 2.9999-D vagy 3.9999-DJractal
dimenziôt. Fizikâban az ùn. Hilbert space van legkôzelebb a 4-D
mezôhôz. Ezért mig 4-D folyamatbôl lehet 3-D folyamatot létrehozni,
az

soha nem lesz visszafordithatô. Ha feltételezzuk, hogy az

élôlényekben az életelv (lélek?) 5-D, az élô, biolôgiai test 4-D, az
egyén kimùlâsâval az 5-D életelv eltâvozik, hiâba van meg a test teljes

egészében, még ha egyes biolôgiai folyamatok, mint pl. az emésztés
egy ideig folytatôdik is vagy az egyes szervek élnek és âtiiltethetôk, a
maradék lehet 4.9-D, de soha nem leszùjra 5-D, hacsak természetfeletti
ùton fel nem tâmad az egyén. A halâl, legalàbbis a tudomâny
vilâgâban, nem-visszafordithatô folyamat. A tôrôtt tojâst semlehetùjra
ôsszeragasztani. Azonkivul a matrix rendszer mindig csak statisztikai
valôszinûséget ad a newtoni bizonyossâg helyett. Hasonlô
bizonyossâgot csak a magasabb dimenziôs rendszer bevonâsâval
kapunk.

Végiil, az energia elszivârgâs azzal magyarâzhatô, hogy elvben
nincs tôkéletes zârt rendszer, ugyanis minden n-dimenziôs rendszert
egy alacsonyabb, n-1 dimenziôs fal zâr be: a vonalat két pont, a sikot

egy gôrbe vagy tôbb egyenes zâr be, és igy tovâbb. îgy az energia
szintet az alacsonyabb dimenziôs hatâr nem tudja fenntartani. Az n-1 D

hatâr mindig két rendszert vâlaszt el, és nincs abszolùt hôszigetelô
hatar. A fal két oldalân a két rendszer mindig igyekszik egyensùljd
létrehozni, igy a magasabb energiatartalmù rendszerbôl az energia
kisugârzik, és végul is az ures térbe jut, ahonnan nehéz visszahozni egy
zârt rendszerbe.

Prigogine arra is kitér, hogy a

newtoni

rendszer abszolùt

detenninista volt, mig az ùj rendszerben a bizonyossâg megszûnt (a
kônyv cime is; A bizonyossâg végei). Ez is érdekes a dimenziôk

szempontjâbôl, mivel minden magasabb dimenziô egyben magasabb
szabadsâgfokot is jelent.

Ha valami hihetetlen ebben, az csupân annyi, hogy a determinista
és materialista Newtonian, 3-D-re rednkàlt vilâgkép hogy tudott eddig
is fennmaradni. A tudomânyokban a tôbbdimenziôs rendszeré a jôvô.
A fenti eszmefuttatâs joggal felvetheti az energia kérdését: mi is az
energia, honnan jôn, hova lesz, megsemmisiil-e, és miért vagy miért
nem? Mind fontos kérdések, és jôvôre megprôbâlokkitérni ezekre, ha a
jô Isten megengedi, a tôbbdimenziôs vilâgkép szempontjâbôl.
(A szerzô szivesen vâlaszol komoly kérdésekre és érdeklôdésre,
illetve fogad kritikât vagy javaslatokat.

Dr. Balogh Sândor, 7 Greenbush Ave., East Greenbush, NY 12061
(518) 477-5476 (karâcsonyig); fax: (518) 477-8647; e-mail:
74170.3102@compuserve.com

Haralyi Fejér Pàl (Bloomfield Hills, MI):

ARISZTOTELÉSZIFILOZÔFIA
MA TEMA TIKAIALAPJAI
DINAMIKUS GEOMETRIA

amely egy teljesen Ûjvilâg létezését hozta napvilàgra.
2300 éwel ezelôtt, 300 éwel Krisztus elôtt Gôrôgorszâgban két
vezetô filozôfiai irâny alapozta meg magât. Az alapvetô kérdés: hogyan
kezdôdôtt minden^ a masik kérdes pedig: mibôl von ôsszetéve ttiinden
korulottûnk, ami élô vagyhalott tàrgy?
Az egyik filozôfiai irâny képviselôje Démokritosz azon a véle-

ményen volt, hogy mmden élô és élettelen târgy darabokbôl, részecskékbol vagy lathatatlan parânyi atomokbôî van ôsszetéve. Ez a

fajta gondolkozâs sok kôvetôre talâlt és a Démokritosz vezette târsasâg
tagjait atomistàknak nevezték. A lâthatatlan atom kônnyen talâlt

alkalmazâst az akkor mâr meglehetôsen fejlett matematikâban, mert a
lâthatatlan atomot kOnnyen lehetett behelyettesiteni a dimenziô nélkûli
ponttal, amely pontnak csupàn helye van a térben dimenziô nélkiil.

Tehât a mai matematika alapjai: a dimenziô nélkuli pont és a
pontokbôl felépitett vonal, valamint a mâr létrejôtt pitagoraszi-szàmolô
szàmrendszer kônnyû alkalmazâst talâlt az atomistàk tàborâban!

Rôviden: ez a vezetô filozôfiai irâny, amelynek vezetôje Démokritosz
volt és kôvetôi az atomistàk. Az atomistàknak egy teljesen kifejlett

matematikai rendszerUk volt, amelyrendszer bizonyitotta, hogyminden
atombôl van ôsszetéve és mindennek alapja az atom!

A mâsik filozôfiai irâny vezetôje; Arisztotelész volt, aki azt
tartotta, hogy az élô vilàg koriilûttùnk egy ôsszefùggô, folyamatos
eljàràsnak a kôvetkezménye! Csak nézziink kôriil nyitott szemmel,
hogy mit lâtunk kôriilôttiink? Minden élô, ember, àllat, novény vagy

tàrgy, minden egyén vagy egyed, egyfolyamatos mozgàsnak, nôvésnek
az eredménye! Kezdve egy megtermékenyitett tojàssal vagy egy
megtermékenyitett maggal, ha megfelelô kôriilmények kôzé keriil mint melegség és viz -, ezekbôl a kezdetekbôl nô ki és lesz ember, àllat
vagy végtelen sokfajta novény!

Arisztotelész egy rendkiviil sokoldalù és sokirânyu ember volt,
mert érdeklôdése minden koriilôtte levô dolgot megfigyelt és
véleményt mondott rôla. Az évezredek sorân Arisztotelész volt a

mérvadô és minden vita azzal végzôdôtt, hogy ez vagy az a biztos,
mivel Arisztotelész ezt mondta!

Azonban egy dolog hiànyzott az arisztotelészi filozôfiàbôl: Nem

volt kidolgozott szàmrendszere, amely szàmrendszer az ôsszefûggésen,
a „folyamatossàgon alapult"! Hiànyzott a matematikai bizonyiték, igy
nem tudta matematikailag bebizonyitani igazsàgàt!
Az atomistàknakfejlett szàmrendszerûk volt, amit mind a mai napig

hasznâlunk. Armak ellenére, hogy az atom létezését csak az utolsô 100
évben fedezték fel a modem fizikusok, amikor az angol J.J. Thompson
1889-ben felfedezte az electron létezését, ami az atombôl szârmazik.
Ugyanakkor a francia Becquerel felfedezte a radio-aktivitàst, majd a
francia Curie hàzaspàr ~ kémikusok, kiszûrték a radioaktivitâst
elôidézô radium-ot.

1900-ban a német Planck dolgozott a fekete testek hôkisugârzâsân

és egy ùj elmélettel bizonyitotta, hogy a hô nem hullémosan teqed a
térben (mint azt azelôtt liitték), hanem meghatârozott quantumokban,
aminek a nagysâga a felmelegîtett anyagnak a hô hullâmhosszân
alapszik. Egy vôrôsre hevitett anyag kevesebb hôenergiât tartalmaz,
mint egy fehérre hevltett anyag. Megalapozva a quantum elméletet. A
20-as években ez az elmélet tovâbbfejlôdôtt Heisenberg, Dirac és
Schroedinger ùtjân és lett belôle a modem particle physics vagy atomic
physics\

1903-ban Einstein azt jôsolta, hogy ha egy fénysugarat irânyitunk
sima fémlapra, akkor atomok szabadulnak fel a fémlapbôl. Ez lett a
photo electric eflfect. 1907-ben az angol Taylor készîtett egy kisérletet,
hogy megâllapitsa; a fény hogyan teijed a vilâgûrben. Ennek a
kîsérletnek a neve; „egy slit és két slit" (egy rés és két rés egymâs
mellett). Az elsô lapon, amelyen ezek a nyllâsok voltak, kiilônbôzô
fénysugarakat lôvelt a nyilâsokra. Elôszôr az egy nyllâsra és amikor a
nyllâs mâsik oldalân egy emyôn felfogta a sugarakat, azok mind „egy"
sugarat mutattak. Amikor két nyilâson mentek a sugarak keresztUl,
bârmilyen sugarakat is hasznâlt, negativ vagy pozitiv tôltéseket vagy
éppen nutrâl sugarakat, az eredmény mindig ugjanaz volt: fekete-fehérfekete-fehér-fekete-fehér sâvôk mutatkoztak az ernyôn, bizonyitva,

hogy a fény hullàmokban, tehât ôsszefuggôen halad a térben. Ez
hihetetleimek lâtszott, mert aimak ellenére, hogy a fénysugarak
egyenkint lettek râlôvellve a nyilâsra, mégis az eredmény nem
vâltozott. Végre Heisenberg német fizikus azzal az ôtlettel jôtt elô és
azzal érvelt, hogy a fény sebessége olyan ôriàsian nagy, hogy azt
kôvetni nem tudjuk. Azt ajânlotta, hogy statisztikus môdon gyujtsiik
ôssze a sugarakat és a kisérlet utân vizsgâljuk meg, mi tôrtént. Mivel
egykisérlet eredményételôre meghatârozni nem lehet, csak utâna, azért
ezt az eljârâst mint ,fleisenberg Uncertainty" vagy Heisenberg

lehetetlenségi tôrvényként ismeijuk.
Ebben az idôben mâr az atom létezése és tulajdonsâgai ismertek

voltak és a nagy igazsâg, hogy Démokritosz-nak és kôvetôinek: az
atomistàknak igazuk volt. Ugy lâtszott, hogy Ahsztotelész és kOvetôi
ideiglenesen hâttérbe szomltak, mert nekik nem volt matematikai

bizonyitékuk afolyamatossâgra épûlt vilàg bizonyitàsàra.
1961-ben felfedeztem egy ûj dinamikus teret, amely a folyamatossàg elméletén jôtt létre! Ezen az alapon dolgoztam ki ennek az

Ùjvilâgnak a szâmrendszerét, amelyet 1975-ben adtam ki: "The
Measuring Numbers System" cimmel, amely nem mâs, mint a mérô

szùmrendszer. Az egész ùj matematika teljesen kifejlesztve jôtt létre az
évek sorân. A ^^Fejér Vektor Rendszer", az " Egyetentes idôelmélef és
végre maga a "Dynamikus Geometria" (1995-ben). Hatalmas munka
(520 oldalon 277 rajzzal és képpel.)
A Dinamic Geometry és a teljesen kidolgozottMé/'ô szùmrendszer,
a kidolgozott Fejér Vektor rendszer és az Egyetemes idôelmélet mind a
folyamatossâg elméletén épiilt!
Valôiàban ez a hiânvzô része az arisztotelészi filozôfiânak! 2300

év utén végre létrejôtt a matematikai bizonyiték. Valôban kîvul âll a
mai matematika teruletérôl, mert az alapok mâsok! Ez a munka
valôjâban egy nagy kezdet az ismeretlen valôdi vilàgban.

Szép Emese
BEFEKTETÉS MAGYARORSZÀGON
1990-ben kezdôdôtt el Magyarorszâgon a rendszervâltozâs a
gazdasâgi életben szociâlis tervgazdasâgbôl - a szabad piaci gazdasâgba. A piacgazdasâg irânyelveit milyen môdon vihetjiik ât a
gyakorlatba, hogy a gazdasâg mûkôdôképes maradjon? Magyar
orszâgon 7 éve éliink az âtmeneti idôszakban. A rendszervâltozâs fo
feladatai, amelyek megoldâsra keriiltek

- A tôkét termelésen alapulô piacgazdasâg tulajdoni szonpinak a
megteremtése.

- Privatizâciô a kôzponti témàja, a belfoldi megoldâs a kiilfoldi
mûkôdô tôkére tâmaszkodô privatizâciô volt.
- A szocialista âllami yâllalatok jogrendjének hatâlyon kiviil
helyezése - ezek kôvetkeztében ùj mûkôdési, valamint szâmviteli rend
vâlik sziikségessé.

- Mûkôdésbe kell hozni a tôkés piacgazdasâg âlt. intézmény
rendszerét.

- Megszûnt intézményeket kell létrehozni.
- Ker. bankok, bankfeliigyeletek, tôzsde.

- Magyar Nemzeti Bank âtalakitâsa, Kétszintû bankrendszer
megteremtése.

- A kôtôtt gazdâlkodâst szabadpiaci gazdâlkodâssâ kell tenni.
Fontos, hogy a ker. korlâtokat feloldjuk.

- Inflâciô visszaszoritâsa âregyensùlyi funkciôt làtna el.

- Kezdettôl fogva vilégos volt, hogy a rendszervâltâs nem mehet
végre sima folyamatban. Ezért értékelték nagyra azt a gazdasâgi
politikât, amely elég merész volt ahhoz, hogy minden népszerûtlen
lépést megtegyen a sikeres és gyors àtalakltâs érdekében.
A fo hangsûly:- Privatizâciô

- Gazdasâgi liberalizâciô, kôtôttségek megszûntetése
- Egyensùly megteremtése pénziigyi politikâval.
Kûlônbôzô pénzûgyi szervezetek a rendszervâltozâson âtesett
orszâgokat politikai megblzhatôsâg és gazdasâgi stabilitâs és mâs
kritériumok alapjân minôsitik.
Ezek az értékelések az orszâg hitelképességének megitélésében,
valamint tâmpontot nyùjtanak, milyen kockâzattal jârnak a kùlfôldiek
szâmâra a befektetések.

- Magyar nemzeti tôkepolitika

A nemzetkôzi fizetôképesség megôrzése érdekében folytatôdott a
hitelek felvétele. Tôbb hitelt vettiink fel, mint ami az adôssâgszolgâlat
ellâtâsâhoz volt sziikséges, ezen ôsszeg nôvelte a deviza tartalékot,

megteremtette a fizetési mérleg egyensùlyât.

- Felgyorsult Magyarorszâgon a devizâban tartott bankbetétek
szâma.

- Felgyorsult a mûkôdô tôke importja (elenyészô a magyar tôke
export).

Tôkepiac és reâlgazdasâg Magyarorszâgon

A tôkepiac olyan piac, ahol pénzt és Ép. adnak-vesznek annak
érdekében,

hogy

a gazdasâgban képzôdôtt megtakaritâsok a

beruhâzôkhoz keruljenek.

A tôkepiac intézményei: pénzintézetek, biztositô târsasâgok
brôkercégek, bef. és nyugdijalapok
Ôsszefoglalôan pénziigyi kôzvetitôk az âltaluk ôsszegyûjtôtt
kisebb-nagyobb megtakaritâsokat eljuttassa a beruhâzôkhoz. Cél;
kockâzat csôkkentés. Stabil tôkepiaci intézmény rendszerben
folyamatos megfigyelés alapjân a tôkepiac és a gazdasâgi aktivitâs
hasonlô ciklikus mozgâsokat kôvet.

A tôkepiaci ârfolyamvâltozâsok âltalâban 4 hônappal elôzik meg a
reâlgazdasâgban vârhatô vâltozâsokat. Mag>'arorszàgon is megfigyelhetô ez a vâltozâs.

A gazdasâg hanyatlâsâban kevesen vâllalkoznak befektetésekre.

A termelés bôvîtését elhalasztjâk, kôltségeket csôkkentenek, elbocsâtâsok vannak kilâtâsban, csôkkeimek a profit kilâtasok.

A befektetôket fôleg a profit kilâtasok mozgatjâk, az ârfolyamokat
is a befektetôk szândékai alakitjâk. Fontos az informâciô âramlàs és
felhasznâlâsa.

Magyarorszâgon 1995-ben jelentôs gazdasâgi vâltozâsok tôrténtek
—a vârtnâl nagyobb privatizâciôs bevételek

- fizetési mérleg hiânyânak csôkkenése.

1996-ban a BÉT nemzetkôzi Pénziigyi Târsasâg, a Vilâgbank
Magânszektor fejlesztéssel foglalkozô târsintézménye kôzzé tette a
Vilâg feltôrekvô piacainvârt ârfolyamvâltozâsokat
Ennek alapjân az jârt a legjobban, aki 1996 elsô harmadâban a
BET vâsârolt.

Magyarorszâgot kôvette Tôrôkorszâg és Lengyelorszâg. 1996
tavaszân konvertibilissé tették a forintot, majd alâirtâk a készenléti hitel
megâllapodâst a Nemzetkôzi Valutaalappal. 1996-ban nagy
érdeklôdéssel fordultak a befektetôk a Budapesti Tôzsde felé. Szépen is

profitait. Az értékpapir piacrôl, értékpapiroknâl rôvid korrajzi elemzés,
kezdeném a definiciôkkal, megalakulâsukkal.

Értékpapir piac, az értékpapir kereslet és kinâlat talâlkozâsânak a

helye, kôzvetlen tôkeâramlâst biztositô intézmény.

A részvény olyan értékpapir, amely az Rt. meghatârozott tulajdoni
hânyadânak birtoklâsât igazolja.

Kôt\'ény: hitelviszony megtestesitô értékpapir
âllam, kôzponti kôltségvetési szerv, ônkormânyzat vagy Rt. âltal

kibocsâtott kamatozô bizonylat. A kibocsâtô kôtelezi magât, hogy
meghatârozott idôben vagy lejâratkor kamatot fizet, a lejârat
idôpontjâban a tôkét is visszafizeti.

Részvényeknél felmerulô fogalmak;

1. Àrfolyamnyereség:. Ép. eladâsi és vételi ârânak kulûnbsége.

2. Osztalék:
Tulajdonos a részvény névértéke utân fizetett,
kôzgyûlés âltal jôvâhagyott részesedés - a nyereségbôl.

A részvény keletkezését a gazdasâgtôrténet 1595-re teszi, amikor a

holland iizletemberek a kelet-indiai târsasâgot meglapîtottâk. Ezutânaz
értékpapirokat az utcân kezdték el ârusîtani. Ep. piac létrejôtte. A
részvényforgalom hosszù ideig Amsterdamra lokalizâlôdott. Majd
tôzsde kôzpontok alakultak ki: London, Pârizs, Eurôpa nagyobb
vârosaiban. - Az ipari forradalom kiteijedése idején teijedt el tômegesen a részvény forgalom (gépesités, gyâripar, tôkekoncentrâciô) - A
részvényeket kôvette a kôtvény megjelenése. Kirâlyok, fejedelmek âltal
kibocsâtott adôssâglevelek (udvar kiadâs, hôdîtô teijeszkedés.) - Az
âllamkolcsôn kôtvény elôfutârai:

Magyarorszâgon 1864-ben alapitottâk meg a Budapest! Àru- és
Értéktôzsdét, a dualizmus koréban - gazdasâgi virâgzâs fontos intézményévé vâlt.

Majd 1948-ban a gazdasâg szocialista âtszervezése az Rt. âllamositâsa kôvetkeztében bezârtâk a Tôzsdét. Gazdasâgi reformokkal
ôsszefiiggésben a 80-as években meriil fel a Tôzsde ùjjâszûletése.
1983 - kôtvénykibocsâtâsok

1989- Szabaddâ vâlt a részvény, haladnak a Szabâlyozott

Ép. piacfelé.

1990. jùnius 21. Megnyilt a BÉT. Ép. piac felosztâsa
1. adâs-vétel târgya szerint - részvény, hosszùlejâratù
kôtvény

2. Kibocsâtôk - vâllalatok, ônkormânyzat, âllam

3. - Lejârat - Termia
4.

Elsôdleges piac

5.

Mâsodlagos piac

Pac koncentrâltsàg, Nem kôzpontositott OTC

Harmadik piac, Fôldrajzilag lokalizâlt /Tôzsde/, jegyzett alaptôke
500 milliô, 3 éves aud. jelentés, Csôdmentes elôélet

Kôzkéz 25%, forgalmazott alaptôke: 100 milliô, Kôzkéz 10%, 1
éves mérieg - auditâlt, Csôdmentes elôélet

Tôzsdére keriilés minimum feltétele: - Vâllalat eszkôzértéke,

adôzâs elôtti eredmény, nyilv. forg. hozott R., részvényesek szâma.
Szigorù szabâlyok azt hivatottak biztositani, hogy csak megbizhatô hâttérrel és nyereséges vâllalatok keriiljenek be a Tôzsdébe.
Mindkét kategôriâban kôtelezô a tôzsdei dîj megfizetése . Bevezetés, listântartâs - Folyamatos jegyzés a rész\ényre /kis és kôzepes
vâllalat ezt a dijat nem tudja tartani./

Ép. speciâlis szabâlyozâsa - Értékpapir tôrvény
Tôkepiac mûk. ellenôrzô - Âllami Ép. ésTôzsde felugyelet.
Brôkercégek - védelmi alap, alaptôkéjiik '/2%-ban

alaptôkéjiik '/2%-ban,Ûgyfél befagyott kôvetelésére - 1 milliô
teljesit fizetést

BAMC, O.B.A. 1 milliôig. Àllami garancia, bank garancia

O.B.A. 1milliôig Àllami garancia, bank garancia
OTC - keresztûli piac

Kereskedelem dôntôen a brôkercégek és bankok Ép. osztâlyân
valôsul meg. Megbizâs ûgyféltôl az Ép. kereskedô cégeknek, OTC-re
nem vonatkozik szigorù bekeriilés, forgalmazâsi feltétel —Nem
szabâlyozott Ép. piac
Forgalmaznak kis- és kôzepes vâllalatok, részvény, kôtvény,
pénziigyi int. - ker. bankok Értékpapir. Biztositô intézmények
papiijait âllam - = kôtvény ônkormânyzat -"vâllalat
Nem nagy forgalmù papirok, a forgalmazâs szabâlyai nem
szigorùak, mint a Tôzsdének OTC a brôkerek sajât portfoliôjukba,
ûgyfélnek vâsârolnak

Àrfolyamok a brôkerek alkujâban alakul ki, pillanatnyi ârfolyam
Kettô vételi és eladâsi
HARMADIK PIAC

Értékpapir befektetô cégek ùgyfelei az: Intézményi befektetôk, -

Befektetési alapok, —Nagy biztositô târsasâg - Nyugdijalap
Hatalmas tôkekoncentrâciôt fog ôssze. Bef. ingatlan vegyesiparâgak
részvényeit vâsârolja

Bef. lehetôségek alternativâi âbrâzolâs alapjân, Szakszavak,
fogalmak értelmezése.

Az Orientalisztikai osztâly ûlése

Csôkné Veress Etelka (Pittsburgh, NY):

MAGYAROKÉS TÂLTOSAI
Mai elôadàsom fôtémàja a 'Hét fbld' Mag'i magyarjainak legalâbb
15-20 ezer éves anyagismeretébôl meritve a magyar tùltosokkal valô

kôzelebbi ismerkedés irânyâban mozog. îrhattam volna a magyar jelzô
szô nélkûl is a tâltost, mert tâltosai csak a Mag'i-ar=magyar
hittanalapon épiilt egyhâzkôzôsségnek hatâskôrében foglalt vezetô
széket. Dehât ez évben ùgy gondoltam, hogy mâr itt az ideje a sokat

emiegetett magyar tàltosokrôl tartani rôvid ôsszefoglalô ismertetést a
megszokottnâl ùjabb, helyesebben régibb megvilâgitàsban.

AMagyarÔstôrténeti Osztàly szervezôi és elôadôi. (Soôs Jôzsef)
Az elmûlt hét évben a magyarokkal kapcsolatos tôrténelmi és

vallâsi anyaggyûjteményemet folyamatosan ismertettem elôadâs és az
évente kétszer megjelenô 'Hlrkôzlô' kisfiizetben. Az elmùlt hùsz évben
meglâtogattam Braziliât, Ausztrâliât, és a Hawaii szigeteket. Utitàr-

sammal leutaztunk Palermoba és onnan terveztuk Észak-Afrikât
végigjârni, de tôbb komoly akadâly utunkat alita. Finnorszâggal mâr
éves levelezésen keresztûli barâtsâg kôtôtt ôssze Sinika Solja ôstôrténésszel, akinél egy teljes hetet tôltottem. Tobbszôr meglâtogattam az
erdélyi és a magyar falvakat a csalâdi széjrôl-szâjra fennmaradt

anyagismeretem

megerôsltésére és bôvitésére.

Ôszintén szôlva

anyagismeretem nem lett gazdagabb a keresett vonalon csak a
latâskôrôm tâgult. Az amerikai kônyvpiacon meglepetten lâttam, a
^Tàltos" clmszôval jelôlt kônyveket, mind regényes
irodalmi

feldolgozâsban. A boszorkânysâggal, az ôrdôggel a mâgikus varâzslatokkal ismertetik a tâltost, fôként ez volt az inditôok, hogy a tâltossal
kapcsolatosan ismert anyagomat tudomânyos oldalrôl feldolgozzam.
Kôzvetlen a tâltos mûkôdési hatàskôrébôl részletesebb ismertetés sem

magyar, sem kiilfbldi vonalon tudtommal a mai napig nincs. Mielôtt az
én lelkivilâgomban élô tàltos jellemére, személyére râtémék, elôbb
nézziik meg kozelebbrôl, hogy a Magyar Tudomânyos Akadémia
tudôsai szerint milyen tekintélyes helyet foglal el.
A Magyar Ertelmezô Kéziszôtâr pl. a kôvetkezôket iija: tàltos fn.
1./ Mesebeli okos, csodâs 16 (jelzôként) - paripa, tréfâsan-16. 2./ Tort.
A magyar ôsvallâsban: sâmân. 3./ Népr. Természetfolôtti erejûnek hitt
ember. (jelzôként)-ôregember (finnugor szôgyôk). Tehât a Magyar
Tudomânyos Akadémia hiresztelése szerint a kôzéletben a tâltos

jelentése egy szép 16. Vallâsi vonalon meg ôregember, aki azt hiszi
magârôl, hogy természetfeletti ereje van és sâmânkodik.
Mâgus: Tort. 1. Az ôkori perzsâknâl: jôvendômondo, gj'ôgyitô,
âlomfejtô pap. 2. Mâgiâval foglalkozô személy. 3. vâl. Bûvész. Aki
mâgikus igékkel végezte a szertartâst. Sâmân: A sâmânizmusban:

ônkiviileti âllapotban természetfolôtti lényekkel érintkezô varâzslô.
Fôként 6-indiai és tunduz népeknél ismeretes. Amint lâtjuk, a Magyar
Tudomânyos Akadémia szaktudôsai szerint és a keresztény tôrténelem

hitvilâg vezérkara szerint is, a mâgus és a sâmân mindkettô elismert
ktilônleges lelkierôvel rendelkezô tekintélyes valôs személy, nem 16,
nem paripa, nem ôreg ember. Ezen elmélet szerint

is lehet

értelmezni, hogy a tâltos a sâmân utôdjânak valamilyen csôkevénye.
Az eredeti ôsmuveltségirott kôtâblâi mâr nincsenek meg. A 20 és 6
ezer év kôzôtti vésett kôtâblâk mâsolatai is mâr csak tobbszôr

âtszerkesztve —âtirva hirdetik a mùlt nagy emlékeit. Az idôszakosan
alakulô mûveltség irânyzata, a târsadalom vezetôrétege hangulatâra s
azon keresztiil a mindenkori tolmâcsolâsra elkeriilhetetleniil kisebb-

nagyobb vâltozâst hozott létre. Tapasztalatbôl tudjuk, hogy sokszor a

képâbrâkban az érzésben elképzelt mondanivalôjânak eredeti értéke az
idegen szavak fogalmi érték hasznâlatâval vâltozhat.
Az ôsi vilàgteremtés elméleténél az élet vize kigyô jelképében is
lett âbrâzolva. A kigyô miértvalô jelképes vâlasztâsâra tôbbféle
magyarâzatot talâlunk, de egyik sem igazolja a tények valôs ôsszekapcsolhatôsâgât, csak a képzeletben lehetôségnek ad helyet. Talân a
Naakàl, a mennyei vilâgba beavatott tâltosok alkalmaztâk elôszôr a
kigyô jelképes âbrâzolâsât. Az egy testen levô hét kigyôfej jelképezi a
hét égitest egy testbôl valô kiindulâsât. Ez a felùlmùlhatatlan magas
értelemmel rendelkezô Jelképben élô hétfejû kigyô fektette le az egyik
legrégebbrôl fennmaradt 7 pontban ismert vilâgteremtésrôl szôlô

folyamatot. És ezzel az ôsi legendâs hitelmélettel élô emberek milliôi
szôrôdtak széjjel a nagyvilâgban és rôgzitették maradandôvâ a mùltjuk
emlékét. A Hét Lend magzatjainak békés ôsszetartô lânculatât
megszakitottâk a késôbbi égitestek emberi alkotmânyainak lelketlen
harcias teremtményei. A szertelen szaporodâsuk kôvetkezménye létre

segitette a fôldi kincsekhez szokott rabszolga lelkek lâzadô természetû
haro kitôréseit. Az ùjabb teriiletek benépesitésénél nem barâti szomszédsâggal foglaltak helyet, hanem magântulajdonként kisajâtitottâk, az
ôstelepeseket lemészâroltâk, legjobb esetben eluldôzték. A szétszôrtan
helyrôl-helyre menekiilt, vândorolt hét lend magzatjai, késôbbi idôben
az egyéni tôrzsfelemelkedésûk utân is ha bajban voltak, fenntartottâk
ôsszetartô védelmi kapcsolatnkat. A Nyugat-Eurôpâban gyôkeret vert
Vandàl népâradat, âgazatânak lelkivilâgâval vette ât az ôsi vilâg magas
mûveltségét Lucifer irânyitâsâval. A fÔldi kincseknek rabszolga
gyermekei az anyag és az anyag nélkiili gyûlôleterôt felszabaditva
mérgezik, irtjâk a békés lelki vilâgot.

Tizezredeknek évfolyamam keresztul kulônbôzô fôldrészeken
magas mûveltségiik emlékeit hagytâk a Hét Magzat tôrzsei. Kulônbôzô
teriileteken kulônbôzô egység neve alatt emlékezik meg rôluk a
tôrténelem. Példaul: Magyar>Mag'iar> kulônbôzô tâjszôlâsban és
kulônbôzô latin betûkkel valô torzitâsban, de talâljuk a Hettitâk név
vâltozataiban, szkita, hun, avar, szabatôi, sôt olvashatjuk a Hét Lend (A
Magyar Értelmezô Kéziszôtâr egyike sem beszél a „lend" alapszavuiik létezésérôl, csak a
kulônbôzô rag alakjaiban ismerteti. Pl. lend-lt, lend-ûl, tehât olyan anyag egység, amely
valamely lendûletnek fejlôdését segfti elô, pl. anyafbldûnk a termelés lendûletét.) vagy

a megszokottabban hangzô Hét Orszag és sok-sok "màs' névjelzôvel.
Lucifer vérengzôharccal elért, fôldi hatalmâval, lassan-lassan
bezârogatta a hét égitest lelki kapujait, ami a tâltosaink legfelsôbb
urâval valô ôsszekôttetést gâtolta meg. Vagyis pillanatnyilag is gâtolja.
Ha magunk hâtralevô biztosabb légkôrbe keriilô jôvôért esetleg

megnyugvôk, fâsultak is vagyunk, de gondoljunk gyermekeinkre, az ùj
nemzedékeinkre. Tapasztalatbôl tudjuk, hogy az ùjabb szuletendô

i^ùsâgnak mind kevesebb és kevesebb akaratereje van az egészséges
életfenntartâshoz. A tâltosban hivôk, ùgyszôlvân a magasabbrendû
angyalainak kôzbejârô segitségével megnyithatja a mindenek feletti élô
Urunkhoz vezetô bezârt kapukat. A kereszténység hittana is elismeri az
angyaloknak emberekkel valô kôzvetlen kapcsolatât, tehât biztos, hogy
vannak és ùgy képzeljiik, hogy a csillagok légûijében lakoznak. Az
emberek érzékhullâmainak egyik kôzponti hâlôzat âllomâsa,

sziiletésének csillag légkôrében van, amely a test kiilsô és belsô
idegszâlait érzékeli. A mâsik érzékhullâmaink, amelyek minden
embernél egyéniek, az az agybôl lefelé haladva a talpunk pâmâjâban
végzôdik. A csillagok kôrôvének hâlôzata kôzvetlen érintkezésben âll a
kiil- és belvilâggal, mig fôldtink belvilâga csak a csillagok ôvén
beliilivel. Tâltosaink, akik kôzûl egyeseketprôfétaijelzôvel ismertetnek
az ùjabban felâllitott vallâsegyletek, azok lelki lényiikkel érintkezésbe
tudtak lépni a legfelsôbb Mindenhatôval és ugyanakkor szôbeli és

személyi érintkezésbe lépnek a foldiekkel is. îgy a tâltos igebeli
kôzvetitô a menny és fôld kôzôtt.
A tàltossal kapcsolatos hitelméletrôl beszélni elég kényes
témavâlasztâs, hacsak nem majmolva ismertetjiik a keresztény vilâg
nézetével hirdetetten. A tâltos emlitésénél tôbbszôr zârôjelben vagy
csak alâârnyékolva megjegyzik, hogy 'sâmân'. Elôadâsom sorân
nyomatékkal kihangsùlyozom, hogy némi kôzùk van egymâshoz, de
nem azonos vagyis nem ugyanazon hitrangot képviselnek. Csak
annyiban egyeznek, hogy mindkettô a 'pogânynak elkônyvelt'

hitelmélet szolgâlatâban ^Inak. Akik nyitott szemmel kutatnak a
torténelemmel kapcsolatosan itt-ott megszakadt ùtaink ôsszekôthetô
részei utân, és nem ini-mini-mânimô vâlasztâssal, azoknak fel kell
ismemiuk azt, hogy a tôrténelmi anyaggyûjtôk raktâraiban valami
bûzlik. Ezen fôldiinket az ôsunk hitelmélete szerint, sok-sok milliô év

alatt az ÈL-Ô hatalom termékenyitô iitegei hoztâk létre, a hat illetve hét
égitest légkôrének anyagegységeivel, természetes anyagformâlôdâsok
folyamatâval.

A székely tàltosi hagyomàny szerint a vilâg nagyobb méretû

felépitése kezdetén a megvilâgosodott légûrben hârom égitest volt:
Nap, Merkùr és a Csatak (Tiamat vagy X-égitest). Mindegyik égitest
ônâllô isteni jellem hatalommal rendelkezett. A Csatak egy hatalmas
poros gâzokkal sûritett csatakos test volt, amit egy nehéz vizzel sûritett
felhôszerûség vont be. Ebbôl a tengemyi vizmenységgel telitett
tômegegységbôl a Nap melegétôl a gôz âltal fejlôdôtt tômegsùly

(gravitâciô) hatâséra a kônnyebb fajsùlyù édesvizzel telitett
anyagtômeg kivâlt. Ez az ùjsziilôtt kisbolygô hû maradva keringett az
anyja kôriil. Sumer nevén Kingu-Kinganak ismerték, magyaroknâl
jelenben neve 'Hold'. Lehet, hogy a hol-d volt hol (hôd) nem voit
szôkincsunk kapcsolataban âllt. A hold az életfolyamat negyedik âga. A
Lét, kezdôdôtt a napunkkai: 1. Nap: az anyagi vilâgban a lét kezdete, az
élet inditô szikrâknak târhâza vagyis az életet keltô hôsugàrzô. 2.

Merkùr: >Mert Ûr< a gondolât, a tevékenység élet-hidlàmainak
termelô kôzpontja. Jelképesen: tâltos, Merkùr az Isten fia.
Egyiptomiaknâl Toth Isten név alatt maradt fenn. 3. Csatak: mint ahogy
mâr elôbb emlitettem, (X-égitest) az egy ôriâsi nedvességgel sûritett

delejes magszemcsék anyagegysége, régen "szûzfôldnek is nevezték Ez
volt jelképesen az ôsi magyarségtôl rânk maradt emlékùnkben élô
Szùzanyànk, mâs néven nemzedékùnk Nagyasszonya. Mars volt a
negyedik, ôtôdik volt a Vénusz, azutân egymâst kôvetve - Szatumusz,
Jupiter, Urânusz és Neptun Legkésôbb a Plùtô nôtte ki magât ônâllô
égitestté. A Plùtô elôbb az ôsi hagyomény szerint a Szaturnusznak volt
a holdja. Kezdetben a tlz égitest kôriil kilenc ûrpâlya nélkùl bolyongott.
Egyedul a nap tartotta magât egyhelyben a lét jelképes oszlopân, fâkjaszerûen vilâgitva be a mérhetetlen terepet és a gyengén sugârzô
melegével tette otthonosabbâ a légkôrt. Hosszù idô telt el, mig
mindegyik bolygô felépitette sajât ùtirânyât. A kiépitett légûrpâlyân
haladva a talaji és a légûri hullâmokbôl magukba vonzotték a
természetiik kiépitéséhez szukséges anyagot. A Mars foldszintjén
egyesùlt, formâlôdott életképessé az elsô gondolkodô lény és vele
induitmeg a mûveltség irânyzata. Ma mâr nemcsak gondolatban tények

igazoljâk, hanem a Marsrôl vett képek, hogy nâluk elôbb volt a vârosâllamszeriiség, és ôk lehettek a kezdetbeni piramis épitôk, sôt az
egyiptomi szfinx tervezô alkotôi (Richard C. Hoagland: The
Monuments of Mars, tôbbek kôzôtt NASA Viking felvételek). Mielôtt
tùl messzire kitémék a 'Magyarok és Tâltosai'-hoz fïizôdô emlékektôl,

azelôtt egy visszakanyart teszùnk és a mi anyafoldiinkkel kapcsolatos
anyagismertetést folytatjuk.

A tâltosi hitvilàgismertetésénél még megkell emlitenem legalâbb
vâzlatosan a mélység sôtétjébôl idôkôzônként a megvilâgosodott
légûrbe be-betérô - âtrohanô parâzzsal telitett vészgômbôt a
sumeroktôl és babiloniaktôl ismert Mardukot. Marduk egy kissé ovâlis

alakù égitest, a kulsô sôtétség mélyébôl eszeveszett rohammal kb.
3,600 évenkint egyszer megjelenik. Deakkor is ùgy, hogy ezred évekig
érzik a rombolô hatâsât. Az egyik ilyen kirohanàsnàl tôbbek kôzôtt neki
utkôzôtt Csataknak. Az érintett oldalârôl lemorzsolôdott részecskékbôl

alakult a csillagôviink, ami a Mars és a Jupiter kôzott hùzôdik. Ebben a
viharos légkôrzetben: A csillagôvként elhatârolôdott rétegben egy
sûritett légnemû mâgnessel telitett hâlôzatszerûség alakult ki. A
szitaszerû rétegen belûli zârtabb teriileten a Nap felerôsôdôtt és a
Mindenekfeletti hatalmânak lett, az istenirang képviselôje. De nemcsak
a Nap lett ônâllôbb, hanem a Csatak is. Tudniillik a nagy légnyomâstôl
a Napbôl kiesett tûzcsôva a Csatak megmaradt testének kôzepébe

vâgôdott, aminek hatâsâra a feliilet behorpadva magâba zârta az égô
szikrét. Ez a vizzel, gâzzal és miegymâssal telitett tûzcsôvât magâba
zârô anyag-tômeg formâlôdott, a mi anyafoldûnkké. Tehât az ismertnek
mondott vilâgegyetemben van I. a csillagôvôn beliili foldûnk légkôre,
2. a csillagôvôn kiviili bolygôk légkôre és 3. a mélységben levô
sôtétségnek légkôre. Szerintem azért volt sziikséges ezen hâromvilâgûr

feltuntetése, mert igy jobban magunk elé tudjuk képzelni a szellemi
vilâg térbeni megosztâsât. A Mag'i - Mai'gar - Ma'gyar hit-tan
ismerete szerint a tâltos mind a hârom szellemvilâgba be tudott lépni,
mig a sâmân és a mâgus csak a csillagôvôn beliili szellemvilâggal
érintkezett. Az ôsi magyar (mag-i-ar) tâltos vezetéssel irânyitô
vallâsbôl a legtôbb gyakorlati és elméleti anyagot a mindenkori
ùjabbnâl-ùjabb vallâsùjitôk âtvették, majd sajât lelkûletûk szerint

âtszinezték. Elôfordult, hogj' 'csacska' népi regeként engedélyezték a
sajàt regéjûk nagyobb elismertetésének elônyére. Az emberi liitAalâg
tudatos kibontakozâsa, felépiilése ôta, talân tâltos legôsibb jelképesen
rangot viselô személy, amely a legfelsôbb szellemvilâgba is be tud
hatni. Abba a szellemvilâgba, ahol nincs hatârvonal hùzva a mùlt, a

jelen, és a jôvô kôzé. A tâltosok utolsô ismert gyakorlati teriiletét lassan
mâr csak titokban ôrzik a 'hét orszâg' (hét land), a hetes szâm
jelképében fôldiinkôn elvetett magok teriiletei és magzatjai. Pl. a
Taman-Tamana néprajzi teriiletek, Kavarok —a kevert mag'i néprajok
(késôbbi nevén ismert avarok), és a tôbbi helyen a magyar néwel
ôsszekôthetô telepedések.

Ma mâr csak talàlgatjiik, hogy hol lehetett a hét égitest mag-

zatjainak az édenkertje vagy talân édenkertjei. Azon elmosôdott
emlékben élô hét sziget, amelynek teruletén megindult az anyagi
testben beépûlt fôldunknek szellemi életfolyamata. Az emberi
teremtmények kezdetben —mâr sziiletésuk természeti adottsâgâval a

lelki érzéshullâmân keresztûl - kôzel âlltak az Égi Urukhoz. A fôldi
sziilôk, egyrészt mint vérbeli rokonâgon, az anyagtesti leszârmazâs
folyam medrét képviselték, mâsrészt, ami tulajdonképpen a legfontosabb célkitûzést jelenti, az utôdok szeretetben gondos fôlnevelése volt
ésmaradt. Mindennapi életûnk a 'természet' vilâgâba lépésekor lelkileg

és testileg egy mâgneses légsûrûségbe kerûl. Fôldûnk légsûrûségét az
egy kôrév tizenkét csillagânak kôrôve fogja kôriil. A tizenkét csillag
mindegyike kiilônbozô vegyi anyagok ôsszetételével van felruhâzva.
Ezek a csillagegységek nagyban befolyâsoljâk a foldi magzatok
természeti és testi felépûlésének kibontakozésât. Kezdetben ùgyszôlva

minden ember mâgusi, sâmâni lelki adottsâggal szuletelt. A természeti
adottsâg keveredése folytân alakul ki a jô, a jobb, a rossz, a rosszabb és
a kettô kozôtti mindennapos és az elkorcsult. A csillagok behatô vagyis
kihatô erôhullâmait nôvelni vagy csôkkenteni tudja a mindenkori
égitestekhez hogyanvalô egybeâllâsa. A tâltosi elmélet szerint a vilâg
mindenhatô Urât senki, de senki nem lâthatta és nem lâthatja.

Elméletileg, gyakorlatban lelki ôsszekôttetés lehetséges. Az emberbe
beépiilt egyik isteni erô az ônbizalmunk hatô ereje. Szem elôtt kell
tartani, hogy a foldôn két istenség hatalma érvényesûl, egyik a
csillagovôn kiviil és belûl — kôzismert nevén —a jô Isten, aki a
mindenség feletti élô, a mâsik a csillagôvôn belùl és a sôtét mélységnek
ura, Lucifer, természeti nevén Hajnal CsUiag. (a hajnai csHiag vHàg
viszonylatban vita nélkûl elfogadott, a Luciferre valô értehnezése. Lucifer létrejôttét és
ki-milétét minden vallàsi kôzôsség egyéni beàllitottsàga szerint ismerteti. A judeai

keresztények eszmei beàllitottsàga szerint, Jézus életbelépését, szûletését egy
kûlônlegesen fénylô csillagjelezte.Ajudeai bibliàban legtôbbpàrbeszéd képletekben van
beàllitva, amit kônnyen lehet a hangulat megkivànta értehnezése szerint magyaràzni, az

egyik ilyen zsidôk àltalbecsùsztatott bibliai szent szôveg: JànosJelenések. 22. 16.....Én
vagyok Dàvidnak ama gyôkere és àga, ama fényes és 'hajnal csillag '. Jézus szentséges
szàrmazàsàt a Talmud rabbijai tôrvénytelennek, becstelennek mondjàk. igy pl. azt
olvassuk 'Simeon ben Azzàj (Kr.u. IlO kôriil) egyik mondatàban: Jemzsàlemben egy

nemzetségtàblàt làttam, amelyen az voltirva: Az a bizonyos férfm egyférjezett asszony
fattya ".Az Ùj Testamentumban afarizeusok vonalànJézussal kapcsolatban tôbbszôrvan

emlitve Belzebub, meg az ôrdôg. Sajnos, a judeai biblia tôbbed magam megitélése szerint
teljes egészében nem fogadhatô el, mert ôsszefîiggéstelen, zagyva, nem egyénileg
felàllitott gondolatok, tettek érzésvonalàn irôdott.)

Szôval, ez a Lucifer-féle Hajnal Csillag még mâsabb néven Sâtân,
hosszù évezredek folyamân, pokoli erejével teljesen beépitette magât a
tâltosi keresztények szellemvilâgâba. Es a vérbéli istenek végtelen
sorât helyezte a lelkeket képviselô fenség magaslatra. Dehât foldiink
szellemi légkorében kiilônbozô isteni adottsâggal székelô 'Istenek',
behatô erôvel uralkodtak a mindennapi élet folyamân» Ennek az

elméletfolyamatnak gyakorlati tùlkapâsa az egyiptomi fâraôk idejében
éri el csùcspontjât. Amikor is Lucifer (sâtân) isteni adottsâgâval oltja
be az erkôlcstelenség pokoli mélységbe ziillôtt anyagi vonalon
dùsgazdaggâ kinôtt nemzetséget. A fâraôk, fajtôrzsi ôsszefogâssal
feliilmùlhatatlanul tôltôtték be a râjuk szabott hivatâsukat. Hébereket,
kincstâmokaik elôtt bezârt fâraôk uralkodôi székéhez vezetô kapujai

késztették vilâgkôriili ùtra. A vilâgnak nekivâgô aranyzsâkokkal
megrakott karavân élére a dadogô, de varâzslatban kivâlô Môzest
âllitottâk 'egy' sajât fajvédelmiikre Jehova (Jahve) néwel nevezett
Istennel> 'Je' mâr abban az idôben is nehéz volt eldônteni, hogy 'hova'
menjenek sajât zsebiikre gyûjtô kincstârosoknak.
A hét lend vagy ahogy egyesek szerint magyarabbul hangzik; 'hét

orszâg' Éden kertjei és a benne teremtôdôtt leszârmazottainak kilétét,
milétét tôrvényesen igazolni képtelenség. Az ôsi szâjhagyomâny szerint
a hét nemzedék mindegyike kiilônbôzô anyajeggyel lett megjelôlve.
Tudtommal az indiânoknâl, székelyeknél még ma is emlegetik, sôt
mutogatjâk a tôrzsfaji anyajegyeiket. Nekem is van. Veress nagyapâm

hozta fel rà a figyelmemet. Ô mondta, hogy Berettyôùjfaluban legalâbb
tudtâval 50 személynek van, pl. a keresztùri Istvânnak,béres Gyulânak.

Erre a két névre csak azéri emlékszem, meri ôk bejâratosak voltak
hozzânk. Nagyapâm szerint a magyarok néptôrzse, akik a hétnemzedék
egyike, azok a kârpât-medencei tengerszemelôtti ôstelepesek ivadékai.
Ennek tudata nem emelsemmagasabbra, semalacsonyabbra, az emberi
tudat mivoltâban csak ôntudatos szabad emberi jellemet ad. A
nemzedéki csalâdfa ismeretetôriénelmùnk egyik komoly oszlopa.
Azt hallottam, meg olvastam, hogy a mâgusok legtôbbjének volt
valami testen lâthatô sziiletési jele, de hogy a tâltosoknak volt-e, arrôl
nem tudok. A kereszténység betôrése utân a kulônleges szellemi
adottsâggal rendelkezôk, az ùjabbnak nevezett hivatâsukat megjelôlô
elnevezéssel mûkôdnek tovâbb. Sôt, az utôbbi idôben Magyarorszâgon
a tà/tos név alatt egy nagyobb méretûnek mondott tevékenység, iskola
induit hôditô ùtjâra.

A hétàgû gyertyatartô a hét égitest jelképe, amely egy alaposz-

lopnak lélektani hét kinôvése, âgazata. A hétâgù gyertyatartô a
lelkivilâgunkban pislâkolô fényt jelzi. A hét mennyei vilâg - fôldrész
terulet - ôsszekôtô jelkép oszlopa a tâltos. Ezeregy jelképalakban
maradtrânk az ôsitôriénelmi hitelmélet a tôle idegen alapra fektetetten.

Pl. a késôbbi hirgyûjtôk a kôzponti ériék tudatlansâgâval em^itik a 'hét
fôldrésznek teriileti kôzepét'. Hogy csak egyet emlitsek a sok kôzûl:
Joseph Campbell: The Mask of God sorozatâban az 'Occidental

Mythology' 210. oldal „As the legend tells, the birihplace ofZoroaster,
like that of the first man Gayomari and the Sole-Created Ox, was
besidethe river Daiti, in the centralland of the seven landsof the earth,
Eran Vej".

A kiilônbôzô lelkivilâgù professzorok, imokok ismeretlen alap-

ériékkel gépezetszerûen mâsoljâk az ôsi hagyomânyok magas

szînvonalù feljegyzéseit. Még gondolatban sem merik elképzelni, hogy
a lelki vilag foldi vilâga magas mûveltséggel felruhâzva kezdte
életpâlyâjânak futâsât. Mint minden ùj dolog hasznâlat kôzben kopik,
romlik, formât és szint vâltoztat, e természeti adottsâg fol>amatâbôl a
hitelméleti tanck sem keriiltek ki érintetlenul. Egyetleneg>' megoldâs
hozhatja vissza - nem a kezdeti mùltat - csak az ôsibb kevésbé romlott

mûveltség légkôrét. Âlljunk vissza a tâltosi hét-fôldegység magzat
tanainak jelképekben élô vilâgâhoz.
Ki ne emlékezne az 'egyszer volt, haï nem volt, hetedhét orszàgon
is tùl... kezdetû, sok irànyba szaladô mesekezdetre. Mikor nagyapâm

mesélte, hogy hogyan jutottak el csônakokon, meg nagy vitorlâsokon
hetedhét orszâgba, ahonnan hoztâk a selymeket. meg az ékszereket, sot
a kiilônleges gyôgyitô szereket, akkor en is ùgy éreztem, hogy mesél.
Sot, gyerekeimnek sokszor kezdtem a mesét a hetedhét orszâg
bevezetésével. De azôta tôbbszôr hallottam, meg olvastam, hogy
valôban léteznek ezek a honteriiletek. Tôbbek kôzôtt C.A. Macartney ir

egynéhâny sort rôluk: „The Magyars" (Cambridge, 1930. 47-49, 78.
oldal), "The Seven Lands". "They are a great nation, able to protect

themselves, whose jurisdiction extends to a great distance..." Dehât
még a kilencedik szazadban is léteztek és irtak rôluk, mint nagy
tiszteletben és hatalmi erôben tartott nemzetrôl. Hatâsteriilete kiteijedt a

Fekete-tengertôl a Kâspi-tengerig. Levédiâtôl a Kubân folyôig a
Kaukâzus hegységre". A hét-orszâg legendâjâra most nem térek ki, de a
'hét magyar'-ra igen. Kâldi Mark, a Képes Krônika és még néhâny
tollforgatônk feljegyzéseiben sehol nincs vilâgosan meghatârozva
kilétiik-milétiik. A Tarih-i Ungiiriisz elbeszélésében tôbbek kôzôtt arrôl

olvasunk, hogy: Csaba nemzetségének tartomânyâban volt hét

kapitânynak nevezhetô vezetô. Egy napon hat kapitâny Àrpâdszine elé
ment (miért hatan?, talân azért, mert a hetedik Àrpâdvolt). A névtelen
szerzô szerint a hirmondôk beszédét ùgy lehet magyarâzni, hogy akkor
azon az ôsszejôvetelen szôvetséget kôtôttek, hogy onnan felkerekednek
és visszafoglaljâk azt a teriiletet, amelyet ôseiktôl karddal elvettek.

Ârpâdot tették meg a hadsereg fôvezérének (Tarihi, 1982, 163-164.
oldal). Az emlitett hétvezér kiindulô pontja nagyjâbôl megegyezik az
egyik hét orszàgotjelzô teriilettel. Ugy érzem, hogy a tâltosi hitvilâggal
kapcsolatban szoros ôsszefiiggésben van ez a hétfolddel hatàros
Taman-Tamana névhez kôtôdôtt ismeretlenné vâlt Mag'i legenda. Ahol

ugyanis magyarokkal talâlkozunk, ott legtôbb helyen a Tamana néwel

is. Én két olyan Tamana néwel ôsszekôthetô monda feldolgozâst
ismerek, amely ugyanazon vagy nagyon kôzeli hitelmélet alapjân
érlelôdôtt.

1. Venezuelàban élô Tamana+kô indiân tôrzs mondâja szerint az
elsô emberpàr egy nagy vîzâradattal keriilt a foldre. 2. Ausztràliàban a

Tamana Oàzis szomszédsâgâban élô abôki bennszûlôttek ùgy tartjâk,

hogy a Tamana Ûrhajôs-Isten teremtette és hozta a fôldiinkre az elsô
emberpârt. Lehet, hogy a hétfôldi és a kârpât-medencei Tamana
lakôkôzpontoknak is voltak ezekhez hasonlô, az ôsi hitelmélettel

kapcsolatos mondai. A Tamana, a hétfôld és a tàltos azért van emlltve
egy kalap alatt, mert ùgy lâtom, hogy szegrôl-végrôl a magyarokkal
legalâbb hitvallâsi vonalon egy gyôkéren érlelôdtek. A Mag'i ar>
Mag'yar = magyar tâltosi elmélet szerint a fôldiinket kiilônbôzô
idôszakokban, kiilônbôzô égitestek menekiiltjei népesitették be, igy

fajilag (forma, szin, természeti adottsâg) mindegjik kiilônbôzô
sajâtsâgos ôrôklôdési hagyatékot mutât.
Talàn màr évszàzadokrôl beszélhetûnk arrôl a vitatott kérdés

fennâllâsârôl, hogy be tudjuk-e bizonyitani, hogy mi kiilônbség van a
tâltos és a sâmân kôzôtt. A judeai keresztény orszâgi irânyitâs alatt a
tâltos hatâskôre a sâmânok, mâgusok mûkôdésével lassan ôsszeolvadt.
A tâltos magasztos hitvilâgât foként az egyiptomi fâraôk idôszakâban
az erkôlcsileg ziillôtt, Lucifer irânyitott istenek vagdaltâk széjjel. Az
erkôlcstelenség nemcsak hitvonalon siillyesztette le az 'emberi'
târsadaloméletszinvonalât, hanemaz âllamszervezés-irânyitâs békésen
haladô vonalât is. A Marduk légûijébôl fôldiinkre késôbb telepitett
Lucifer magzat termékei elszaporodva, nagyon hatâsos eredménnyel
megszervezték a vilâgraszôlô màban is nyùlô hâborùs idôszakot. Az
ùjabb âllamszervezetek, ùjabbnâl ùjabb vallâsszervezeteket âllitottak
fel.

A

vallâssal ôsszekôtôtt âllam feletti hatalmasokhoz tartozô

sâmânok, mâgusok, és egyéb varâzslôi lelkiiletûek kôtôtték ôssze a

belsô mennyei vilâgot a fôlddel. Ma a szentek, papi rangosok, jôsok és
egyéb rangosok iigykôdnek azon a vonalon. Ki tulajdonképpen a
sâmân, meg a tâltos?
A sâmân felajzva magât, szellemileg érintkezésbe tudott lépni az

égi szellemvilâggal, ahonnan a kiilônbôzô lelki erôt és hireket kapta és

tovâbbitotta. Ô csendben magâbaszâllt és ùgy emelkedett a lelkek

vilâgâba. Hasonlôan, mint a késôbb alakult ôôga) hindu bôlcseleti
rendszerben, ahol a szellemi ôsszpontositâssal igyekeznek a teljes
'megvilâgosultsâg' âllapotâba jutni. A ma ismertek kôziil talân Jézus
âll legkôzelebb felhozhatô mintaképnek a tâltos munkakôrének

beosztâsâra. A tâltos nemcsak igeliirdetô, gyôgyitô, a gyerekeknek,
felnôtteknek tanitô-mestere volt, hanem ô a Mag'i hitelmélet
egyhâzkôzôsségének feje is. A fôtâltosnak tanitvânyai a tâltosok és a
kôzvetlen hatâskôrébe tartozô egyhâzi szolgâlatokat végzô

segédszemélyek, akiket a nép nyelvén a beosztâsukhoz viszonyitva
neveztek héjânak, akik a temetkezési vâllalkozâst ûzték, turulnak, akik
a lelki szegényeken segédkeztek, fehérlônak, akik a lelkészi hivatést,
az igehirdetést végezték, a hattyûanya az ùjsziilôtt gyermekeket
segitette a vilâgra (baba). A fotâltos volt a szan>as. Talân innen ered a
csodaszarvas legendânk. Erdélyben a Hâromszék kômyékén,
Magyarorszâgon Berettyôùjfaluban (Bihar-Szatmâr m.) még tiz éwel
ezelôtt is az ôregebbek (ôregek) hasznâltâk jobban , mondtâk. ismerték
ezeket a kifejezéseket.

Egy rôvidpillanatra menjunk vissza a mûltba és ismerkedjûnk meg
a tàltos kiindulô alapfogalméval. Mint a jelenben, ùgy a mùltban is,
legtôbb munkahelyet betôltô személy munkafoglalasa utân is kapott,
kap szakmai nevet. Pl. a festôt festônek, a kôltôt kôltônek, a pâsztort
pâsztomak jelezték, ezeknek hovatartozésât kônnyû felismemi. De
példâul az orvos hivatâsât jelôlô szôban nem talâlunk gyôgyàszattal,
gyôgyulàssal ôsszevonhatô hasonlô szôtagot. Dehât aki nem ismeri a
szô jelképesjelentôségét, az nem tud kôvetkeztetni a hangzâsbôl. Ilyen
egyik ôsi idôbôl fennmaradt szôkincsûnk a tâltos szô. Azok, akik nem
ismerik a szûletendô mùltjât, tevékenységének légkôrét, kônnyen
félremagyarâzhatjâk kilétének hovatartozâsât. Eredeti ôsbôl hivatâsbeli
rangot viselô tâltosok ma mâr nincsenek. Mert a tâvolbalâtâs,
természetadottsâgokkal valô gyôgyités, és kiilônbôzô megérzés még
nem jelent feltétlen, tâltos szellemi felruhâzâst. Az ôsi tâltosok
nemcsak fôldi, hanem mennyei tôrvény tanainak telitettjei. Hogy tâltos

ùjra megérhessen e primitiwé lett erkôlcstelen vilâgban, ahhoz elôbb

megùjult lelkivilâgot kell teremteniink. Ùgy lâtom, rôviden eljôn az
idô, amikor a hét bolygô magzatjainak magasan lângolô gyertyafénye

vilâgitja be napnyugtakor a sôtétségben ébredô valôs âlomvilâgot.
De téijunk vissza az irottakbôl ismeit és sejtett vilâgegyetembe.
Dehât honnan ered a tàltos megnevezés?

Az ôsi eltûnt fôldrészekrôl a rajtuk élô néptôrzsek magas
mûveltségérôl tanùskodnak az indiai, egyiptomi, mexikôi, és a tôbbi
gyûjtôhelyen ôrzôtt sok ezer, sot milliô kézzel irott és vésett kôtâblâkon
megmaradt tôrténelmi feljegyzések. Pl. Niven William és Churchward
James régészek kôzel 50 évi odaadô munkâjâbôl meritve vâzlatosan
ismertetek néhâny idevâgô részletét: A Mu (Ma) Naakâl tâblâk
elbeszéléseinek hitanyagai és a polgâri tôrténelmi jelkép âbrâzolâsai
nagyban megegyeznek az ôsi templomok és egyéb helyen ôrzôtt
anyagszôvegekkel.

A latin bettik osszetétele nem mindig alkalmazkodik a tulajdon

hangzâshoz, legtôbb esetben csak megkôzelitik. Mohamednek még ma
is fennmaradt a Tât neve, déva-tât. A T-Ao-l-tos a magasségos Teremtô

hatâskôrébe tartozô anyagi és a lelki vilâg személyes iigyeit intézô ôsszekôtô személy. A tàltos egyszerû meghatârozâsban tudôs, tanitô,
bôlcséletû ember. A nagy T a kereszt jelképes âbrasorozatokbôl az
egyik. De a 'keresztény' szô nem a kereszttel âll kapcsolatban, hanem a
vizben valô keresztelkedéssel. A Pâli keresztények kezdetben csak
zsidôk voltak. Kazâriâban a sikeres héber elônyomulâssal odâig

hatottak, hogy a nép habâr a zsidô vallâst nem fogadta el, de a
nemzsidô keresztény vallâstanba beiktattâk tôbbek kozott az

Ôszôvetséget is. Ezzel egyidôben a judeai kereszténység egy teljes
gyôzelmi fordulattal az Ûjszovetség naptârât is beinditotta az 500-as év
kezdetével.

Az

megâllitâsâval
kereszténységet.
zsidôsâgnak az
kezdetét jelenti.

évezredes

kereszténység

idôszâmitâsânak

sikkasztottâk ki eredeti vâgânyâbôl a magyar
A judeai keresztény idôszâmités kezdete, a héber
ôskereszténység felett elért elsô nagy gyôzelmi idôA kezdet sikere csak 500 év utâni komoly alattomos

harccal tudott kôdbe burkolva, szinre keriilni. Ûgy, ahogy, mert
egységes lelki ôsszetartâst soha nem tudott elémi. Az ingyenes fôld
elkobzâs, az ingyenes munkaerô, az ingyenes 'templom'-épitések az ôsi
mûveltség emlékeinek eltôrlése, égetése, a korbâccsal valô
személyekbôl valô ôrdôgûzés, a pénzen meg\'âlthatô bûrunegvâltâs,
szôval tettleg és irâsban elkôvetett vége nem lâtszô judeai keresztény
kegyetlen barbarizmusi hittérités.
'Tàltost' a judeai keresztény vilâgban szâmtalan félrenevelô
feldolgozâsban talâljuk mind a hitelméleti, mind a polgâri vonalon. A
nép emlékében egyâltalân nem él feltételes môdban a tâltosnak a

természetfeletti ereje. Érdekes megjegyeznem, hogy a magyarul
beszélô szlâv-szerb-német beiitéses magyar katolikus - vallâsos
falvakban - kôrzetekben a tâltos erôsebben mozog mesebeli
szinvonalban, mint a keresztény vallâsù magyar kôrôkben. Sajnos, a
judeaivâ vâlt kereszténység âltal âtvett és gyakorolt mûvelôdési
irânyzatban, az ôsibb magyar tôrténelmi mùlt anyagismertetése
behatôan tompitotta, sot megzavarta tôrténelmiink ùtvonalât. Az
idôsebb, fôként vidéki, igaz magyar szellemben nagyszûlôk kihaltâval,
az ùjabbnâl ùjabb vegyes légkôrben felnôtt iQùsâg mind inkâbb a
Magyar Tudomânyos Akadémia âltal is engedélyezett kônj'vekbôl

veszi

mûvelôdésûk irânyzatât. Ôszintén szôlva, sok esetben

izgalmasabb, érdekesebb az eddig megjelent kônyvekben a legendâs
mesevilâg alakjâban élô tâltos, mint a kevéssé komoly alappal

rendelkezônek elkonyvelt, vâzlatosan ôsszeéllîtott ismertetôben. Mint

pl. az „Egyszer volt, hol nem voit, hetedhét orszâgon is
tùl...mesevilâgba zârt komoly ôsi magas mûveltségû tôrténelmi
mùltunk.

A mùltat nem azért tartjuk életben, hogy benne vele éljiink, hanem
azért, mert népi tôrzsûnk âgazata csak addig él. mig a g>ôkerét életben

tartjuk. És amilyen egészségben tartjuk a csalâdfénkat, olyan egészéges
gyiimôlcsôt teremt.

Dr. Veress Ors Ferenc:

BENSÔ ÂZSIAISÀMÀNIZMUS
ÉS A MAGYAR MAGAS VALLÀS
A vallâs szorosan a tôrténelem széles tâvlataiba zârôdik és a

tôrténelem szabja meg fomiâjât és fejlôdését. Mivel a magyarsâg
életében kialakulô és meglevô vallâsi formârôl beszéliink ma, a magyar
vallâs, és kiilônôsen a magyar vallâs kialakulâsâval kapcsolatos
tényeket a magyar tôrténelem ismerete és rôgzitése nélkûl nem
hatârozhatjuk meg.

Itt kell rôgtôn leszôgezniink, hogy a finnugor dogmatikai tôrténetlrâs (tehât nem a teoretikus âllâspont, amellyel szemben nem âllunk

annyira szôgletesen ellentétben) ideolôgiai éspedig marxista dezinformâciô eszkôzének és fegyverének tartja eredetkérdésiinket. A

tôrténeti és nyelvi fogalmak ugyanis tudatformâlôk és a nemzeti
eszmevilâgot, faji felismerés ôntudati képét ez adja meg.

Vilâgos, hogy a finnugor nyelvi eredetelmélet nem marxista
sziilemény. Ennek a nyelv rokonsâgânak ismertetés utân (az 1700-as
évszâzad utolsô negyedében jelenik meg tôbb kôzlemény a két nyelvcsoport kôzôtti rokonsâgrôl) rôvidesen pâr évtizeddel azutân, a tôrténetismérvek és ezzel az ôstôrténelem - eredetelmélet finnugor
teôriâja kapcsolôdott. Ez az ùn. szittya vagy szkita eredettel szemben
âllva az 1848-as szabadsâgharc bukâsa utân a habsburgi politikai
lélektan szândékos demoralizâciôs propagandairânyzatânak vezetô
gondolata lett.

Ha a lélektani hatâsât tekintjiik, a fentiek alapjân amiben a tudat
ônfelismerése a tôrténeti kategôria egy képlete, az elmélet
magyarellenes, nemzeti ôntudatot forgâcsolô tôrténelmi képlet
katasztrofâlis. Miért?

Életûnk morâlis, bensô erôk zârtsâgâban fejlôdik és lesz tarsadalomszervezô megtartô hatâs.

Ha Zoroaszter, a nagy vallâsalapitô alakjât mi a Nimrôd alakjâhoz
is hozzââllitjuk, akkor a nagy népek soraiban a mi eftalita ôseink
sorsdôntô és vilâgot âtalakitô nagy tôrténelmi beteljesiilését lâtjuk, ahol
a magyar népnek ma a buddhizmus, majd a tôbbi nagy vallâsi képletek
kialakulâsâban irànyitô szerepet kellett jâtszania. Nem kellene persze
tùl messze menni, hisz maga a judeo - keresztény vallâsnak mondott
kereszténység is a mi ôsi ôrôkségiinkbôl a sumer mùltbôl ismerhetô

igazân fel, hisz az Ôtestamentum - zsidô tôrténetét nem tekintve - a mi
bôlcsészeti remekeink atirâsa.

MAGYAR NEMZETI VALLÂSÉSA
MAGYAR NEMZETI HAGYOMÂNY

Ha mâr a kritikai tôrténetirés igazsâga szerint jârunk el, az elsô
nagy feladat a magyarsâg etnikai helye és nemzetkôzi geopolitikai
elhelyezkedése, azok a pontok, amelyeknek tukrében lehetne feloldani
a kutatâsunk : mi volt a magyar vaJIâs, - ha egyâltalân voit is - és
milyen volt ennek a vallâsnak a kerete. Van-e ennek a vallâsnak kôze a

sâmànizmushoz, amint azt ma sokanvalljâk Diôszegi Vilmossal dzélen.
Vagy a mâsik oldalrôl megkôzelltve, bensô-âzsiai ôrôkségtink

nyomân a magyarsâg - mondjuk a honfoglalâs ragyogô nagyszerû
éveiben - a bensô-âzsiai sâmân hit bûvôletében élte a vallâsos életét.

Minden tovâbbi vârakozâs nélkiil - még mielôtt a racionâlis
feltevések kritikai teriiletére tévednénk - szôgezziik le a mi feltevésiink alapjait és utâna végezzuk el a kritikai analizist. A magyarsâg
magas szellemi ôrôkével lépett hazânk fôldjére. amely vallâst magas

vallâsnak vesszuk és nevét mint a Magyar Nemzeti Vallàs vagy a
Magyar Imperialista Kultusz foghatjuk meg. Ez hasonlô lenne a rômai
Impérial Cuit ma pogànynak vallott rendszeréhez hasonlôan a

fejedelmek vagyis magyarul a csâszârok személyében megtestestilt
isteni erôk kinyilatkoztatott elrendeltetésében lâtjuk megvalôsulni. Eza
manifest destiny a magyar nép egészének a védelme és ôsszetartô ereje,
amelynek gyakorlata az élesztô erô, és ôsszefogô értelme hatalmânak,
amellyel képes volt eljutni és birtokâba venni ôrôkségét, Eurôpât lâba
alâ tipomi és kultùrtermekével a hanyatlô rômai szellemet
megtermékenyiteni.

EGIGERO FA ES A MAGYAR NEMZETI VALLÂS

Diôszegi a honfoglalas elôtti magyarok vallési hitét egyszerûen
mint a pogâny magyarok hitvilâga kônyveli el és nem is igen
kérdôjelezi meg a komplex vallastôrténelmi enigmàt. A tanulmâny a
tetejetlen fa vagy vilâgfa motivumâval kezdôdik és a mitikus hôs, tâltos

alakja, a magj'ar népmesék égigérô fa motivuma képezi a tovâbbi
gondolatlâncszemeit. Diôszegi és mâs magyar marxista néprajzâszok e
motivumkincset és a tâltosnak tovâbbélô mitikus alakjât bele tudnâk
szôni a magyar magas vallâs ôsi formakincsébe és ritusélmény reflexiôi
kôzé.

De ehelyett mit kapunk? A marxi felfogàsuk annyira egysikù, hogy
képtelenek annak még a gondolatât is felvetni, hogy mâs megoldâs is
lehetséges. Igy a fenti mitiko-vallâsi fogalmak a sâmânhit tôredékei
kôzôtt foglalnak majd helyet. Mi tôbb, a tetejetlen fa motivuma,
amelynek helyét mâr tôbben, igy Làszlô Gyuia és magam - tôbbek
kôzôtt ôsi magyar, turk, htm, szkita hagyomânynak valljâk, amely
alapjâban visszamegy az ôsi sumer vallâsi mitikus vallâs jôl ismert
képeihez. Diôszegi kutatâsâban ez nyilvân âtvett adat és a „magyar
mesekincs égigérô fa vagy tetejetlen fa motivuma, vagyis a vilâgfa
vagy életfa képzet ...az ùjabb (?) kutatâsok szerint éppen" az indôeurôpai népek kôrében alakult ki. Diôszegi szerint van azonban egy
lényeges kiilônbség és ez: hogy a mi nézetunk valamivel alacsonyabb
kultùrfokon âllô szamojéd, osztjâk-szamojéd nép sâmânhitének
képzete. Az altaji tôrôk népek és mongolok kôrében is megvan. De az
altaji tôrôk sâmândobok bôrén talâlhatô vilâgfa képe megint csak nem
lehet a mienk, hisz nincs szerves etnikai kapcsolat.
A tôbb lélek kapcsolata is megint a firmugorban leli az eredetét. De

ugyanakkor még fel sem ôtlik az agyâban, hogy a sumer lil azonos a
magyar lélek szôval. A lég, szél, ég istene a Nin-lil stb.

A mâsodik fejezet hasonlôképp a pogâny magyar tâltosrôl szôl. Igy
kezdi a kiilônben pontos példâk nagy szâmât hozô irô (amivel a
dizinformâciô KGB-s teknikâjât alkalmazza. Azaz az igazat a hamissal
keverve annyira megkavarja az olvasôt, hogy az nem tudja végiil is,
hogy megy, vagy jô): „A honfoglalô (pogâny) magyar népnek a leendô
tâltos, vagyis a 'sâmânjelôlt' kôré fïïzôdô képzetei megismerésekor a
magyar népi kultùra emberfeletti erôvel, tudomânnyal rendelkezô
személyeihez kapcsolôdô hiedelemkôrôk vizsgâlâsâbôl kell kiindulni".

A tâltos, garabonciâs és tudôs-jelôltek illetve gyakorlôk alakjait a
példâk nagy szâmâval illusztrâlja, de emellett hirtelen âttérve a
sâmânhitre, ùgy talâlja, hogy minden, ami a magyar mitikus lényekkel

kapcsolatos, az a sâmânhithez kapcsolôdô hiedelem-csoporthoz tartozik
és annak szerves része. Azonban e beélHtâs teljesen hibâs, hisz nem
azon a tényen alapszik, hogy a magyar mitikus lényt valaha is a magyar
etnikum teriiletén valaha is sâmâimak nevezték volna vagy ahhoz
kôzeli szerepét leirtâk volna vagy valami kapcsolatnak korabeli
dokumentâciôja lenne.

A tàltos fejviseletével kapcsolatosan a szarv (tehén, bika, szarvasbika, agancs) is szerepel. Ennek az agancsos fejviseletnek a mâsât
Diôszegi Okladnyik szovjet tudôs utân a bronzkorra viszi vissza, mivel
Szibériâban az Oka folyô mentén emberalakrajzokat talâltak. Itt nem
emliti meg a sumerral kapcsolatos ôsi emlékek egész sorât, ahol a

szarvas és annak emberre valô képletes âtvitele szerves része volt a
vallâsi hitnek. Nem a sâmânhitnek. Itt megint ki kell emelni, hogy a
sâmânhit meghatârozâsa ilyen bô és laza keretben valô hasznâlata tôbb
teoretikus kérdést hoz fel és nem vilâgos a fogalom idôbeli vagy
formâlis elhatârolâsa. Ha eksztatikus vallâsrôl beszélûnk, akkor ennek a

ritusfogalomnak a lehetôség szerint tôbb szintjéhez jutunk el. Ezek
kôzôtt a kôzépkori katolikus vallâs gnosztikus formait is el kell
fogadni.

A MAGYAR NEMZETI VALLÂS

ÉSA KÉRDÉS TOVÀBBIKIFEJTÉSE
Amint a buddhizmus maga is a meditâciôs gyakorlat, a sâmânizmus pedig az eksztâzis gyakorlata, a magyar nemzeti vallâst a
bâjolâs technikâjânak vagy gyakorlattanânak is hivhatjuk. Ez azonban
nem adnâ meg a kérdés lényeges pontjât, hisz fentiekben a Magyar
Impérial Kultuszrôl beszéltunk és a magas vallâs formâjânak
kônyveltiik el.
Magyar Impérial Kultusz

Jellemzôje: pompa, dekorativ jelvények, ritusok, tételes tanok és
papi rend. Az ôsszetartô erô a szellemiek vonzâsâban, logikâjâban és
lélektani kényszerében van. Tôrténelmi kerete megadja egy népnek
nemcsak a mùltban valô ôrôk visszatérô ùjjâszùletését, de ahhoz valô
keretét is. Tôrténelem és hit szerves része egymâsnak. Nagy
birodalmak tôrvényszerû vége abban talâlhatô, hogy ereje a tôrténelmi

hitetlenségben elsekélyesul és ônmagâtôl esik szét vagy kevés
kiizdelem utân a kisebb és hitében szilârdabb tâmadô nép

âldozataképpen. A Perzsa vagyis az Achemenida Xerxesi ôriâs
birodalma a méd-mada-protomagyar érâjâban még hatalmas, majd

homogén erô, a parsi âija és mas népek âltal kozmopolitâvâ vâlva
elvesztette a ratio belli bensô hôsi erejét. Nem volt miért harcolnia.

Életének materializmusa nem adott elég célt, sem okot, hogy életét
kockâra tegye. Itt, az USA-ban ugyanaz a fissiparous jelenség van meg,
amikor Vietnam-ellenes tômegtiintetések kényszeritették az einokôt a
hâborù besziintetésére. A visszatérô hôsôket lekôpik és telefonon a
katonâk feleségeit felhivjék s ocsmâny szavakkal illetik, és halâllal
fenyegetik. Ilyen korszellemben az egyedùli ôsszetartô erô a pénz és
materiâlis anyagiassâg azonban csak addig kôt, ameddig az emyedtség
el nem éri a kritikus massza maximumât és utâna magâtôl szétesik.

Lâsd a Szovjetuniô példâjât. Senki sem merte elgondoini hirtelen
bomlésât. Bush amerikai einôk megijedve a balance of power,
egyensùly billenésétôl Gorbacsov és a szovjetek gyiikos birodalmét
fenn akarta tartni. Bensô erôit a szovjet kiélte, nem volt semmi, csak

korhadt massza és a 60 milliôs huila bûzlô tanùsâga.

A haza és hit egysége az, amelyben a tnegùjhodàs, az ùjjàsziiletès a
kozponti tartalom.
BIBLIA

Szâmunkra a biblia két vonatkozâsban kapcsolhatô. Egyik, a
magyarsâg eredetelméletének a latin nyelvû krônikâinkban valô
szereplése, amely szorosan tarsul a sumer-magyar eredetelmélet

éllitâsâval. Ennek az a lényege, hogy a magyar nép és a magyar nyelv
egyenes leszârmazottja a sumer etnikumnak és a kultùrâjénak
tovébbfejlesztôje, kialakitôja. Késôbbi korszakok, poszt-sumer
mezopotâmiai és irâni, âltalâban kôzel-keleti tôrténetének fontes
tényezôje népiink.

A màsodik teôria, koncepciô azt fejti ki, hogy a proto-magyar,
vagyis pre-sumer, sumer, pre-magyar lakossâg kulturàlis ajândéka
irodalmi és tôrténeti, valamint vallâsi ritushagyomânyainak egésze
alkotja a bibliât, amelyet azutân a szemita népek elôszôr, majd a tôbbi

barbâr népekfejlôdésûk kûlônbôzô fokân magukévâ tettek.
Mivel a sumer-magyar nép és târsadalom volt az emberi

gondolkodâs legmagasabb fokân, filozôfïai képessége megvetette az
alapjât magânak az emberi gondolkodâsnak, filozôfiânak, bôlcsességi
irodalomnak és logikânak, valamint etikânak. Erre épûlt fel azutân a
preszôkratikus gôrôg filozôfïa. Ennek folytatâsaképp az arisztotelészi
és plâtôi gondolkodâskôr. Az eurôpai filozôfïa, majd erre az eredetileg
ôsi magyar gondolkodâstudomânyra tâmaszkodva induit el. A nyugati
fïlozôfiatôrténet Thalész gôrôg lonian gondolkodôt teszi meg az

elsônek. A sumer irodalom azonban ezt megelôzi és a nagy filozôfiai

témâk Gilgames nagyszerû eposzâban mâr felbukkannak, mint a halâl
kérdése és a halhatatlansâg keresése, ez emberi gyengeség és a tùlvilâgi
élet stb.

GRÀL LEGENDA ÉS MÂS EURÔPAIMOTIVUM

Maga a nagyszerû
legendakôr és a Grâl legendàkszintén az
eftalita, magyar kultùra termékei és a mitoszi-vallâsi témâk
analizisében a magyar nép kultùremlékét pontosan kôvetni tudjuk.

Az ôrôk visszatérés halhatatlan témâja a magyar népmesékben és
nyelvi tôrténeti emlékeiben lelhetô fel.

MAGYAR VÀLASZTOTT NÉP ÉS A MAGYAROK ISTENE

A magyar nép kûlônleges elhivatottsâggal bir, amelynek alapja az
Istentôl elrendelt beteljesûlés - életiinknek, jôvônknek. Ennek a
kûlônleges elrendeltetésnek a célja - ha nem is teljesen vilâgos, de

kultùrteremtô erônk adta a mai Eurôpânak a mûveltségét éppùgy, mint
az antik vilâg tôlûnk kapta a gondolkodâs vilâgossâgât. A rômai-gôrôg
kultùra a sumer-magyar mûveltségbôl tâplâlkozott.
A MAGYAR VALLAS TORTENETI VÂZLATA

Az arab irôk, valamint a bizânci tôrténészek a magyarokrôl - amit
tudtak - leirtâk, hogy tûzimâdôkvoltak. Ez a zoroaszteri vallâsrautalô

kifejezés. Tovâbbi ismereteink a honfoglalâs utâni idôkben a nemzeti
krônikâinkban leirt események. Thonuzoba, a kemeji részek (Provincia
Kemey, Tiszafûred, Szajol kômyéke) ura (dux), az ôsi hitért hait meg.

Szentéletû kirâlyunk, Szent Istvân feleségével egyûtt élve temette el
ôket, mivel nem akartâk feladni régi hitûket. ...s midôn boldog Istvân
kirâly az élet igéit hirdette és a magyarokat keresztelte, akkor
Thonuzoba, ki hitben hiù volt, keresztény lenni âtallott: igy hât
temetkezett élve feleségével, ne éljen a Krisztussal ôrôkre. Igy szôl
errôl Ano.

Soter Koppàny, a nagy magyar konfederàciô
utolsô nagy bajnokànak kiizdelme a magyar vallàsért
A kisebb Szent Istvân-legenda leirja a mag> ar ôsi vallàs kùzdelmét
és az ôsi hag>'omàny és hit élet-halâl harcét. Valôségos belhâborù tort
ki. A régi hit kôvetôi Koppàny kirâly (dux), a Somogy és Zala
részfejedelemség urânak zâszlaja alatt kiizdôttek. A régi hit kôvetôi
mint „irigységgel és gonoszséggal teljes ôrdôg" irja le, aki
..."belhâborùt tâmasztott ellene: az ô sugallatâra vonakodott a pogâny
nép nyakât a keresztény hit igâjéba hajtani...vezéreik megôlése utân
szolgâlatâba hajtotta"...a jogukért kuzdô magyarokat. Itt tehât egy
nagyszabâsù, az egész magyarség életéért valô nagy harcrôl van szô.
Koppàny, a hit védôje és kardja bnkâsa a Magyar Csâszâri Kultusz
végét jelentette. Dux Vata 1046 és Tiaxiak Janusnak 1060-i mozgalma a
Bulcsù horka és Koppàny dux ideolôgiâjânak ùjrafellângolâsa, a
nemzeti érdekek sajâtos politikai, vallâsi létrehozâsât célozta. A két
évtized lélektani terroijât megtômi a magyar szabadsâgeszme mâig is
jelentôs vâgyâban sziiletett és az idegen Péter kirâly, Szent Istvân
utôdja nyugati hegemôniâjânak magyar kézbe juttatâsa biztositani tudta
volna a magyar moralités megerôsitését, azt a csuszamlâst, amely
lassan, de végzetesen Mohâcsig vezet el.

MAGYAR IMPERIAL VAGY CSASZARI KULTUSZ

A honfoglalàskori magyarsàg teolôgiàja és a magyar vallàs struktùràja
A magyar magas vallâs tehât megvolt és jellemzôje: pompa,
tekintélyjelvények, ritusok, tételes hit, ôsszetartô erô. Tôrténelem és hit
sok ezer éves mtiltjânak tisztelete (ne feledjiik el: a biblia mint a zsidô
nép tôrténete, amelynek âllitôlagos szerepe a vâlasztott nép

példamutatâsa - ez az Ôtestamentum. A nép tôrténete a haza
fogalmâval fiigg ôssze és lesz a hit kérdésében alapvetô: Isten minket
vâlasztott ki példaképpen s a Magyarok Istenének tisztelete az erény
alapja, ellene fordulâs bûn és biintetése bûnhôdés. A haza és hitélet
egysége szétvâlaszthatatlan, amelyben a megùjhodâs, az ùjjâszuletés a
kôzponti tanitâs).

Rekonstrukciôja lehetséges és hét kôtetben a Forgô Kastélyok
cimmel a magyar népi hagyomânyok és tôrténelmi forrâsok alapjân
kôrvonalaztam vallâsunk tételeit. Bâjolâs a joga alapjait is megadja.
Teremtési mondâinkban, bôlcsességi irodalomban a Zen filozôftâhoz
kôzelâllô reflexiôk kôrvonalait lâthatjuk. Regôlés az évfordulô ma-

gasztos ritusa. A népmesék mint âtadô média és konzervâlô eszkôz
misztikus hâttere dramatikus frissességgel tâija elénk az ôsi hit
mélységeit és szépségét.
SAMANIZMUS

Eksztatikus hit, amelynek alapja a kivâlasztott személy - sâmân
képessége, égbe valô jutâsa. A sâmân transzban a nép és a magasabb,
égi hatalom kôzôtt.
Szorosabb értelemben véve a sâmânizmus belsô âzsiai jelenség.

Angolszâsz, amerikai kutatôk tâgabb értelemben hasznâljâkés minden
olyan jelenségnek sâmân jelleget kôlcsônoznek, ahol a transz,
szellemerôk, onkiviileti âllapot, tudatvâltozâs elragadtatott képét lâtjâk
vag}' ennek szerepe van. Hasonlôan alacsony, primitiv vallâsi képletek
csatlakoznak ide. Mivel a sâmân kilépve testébôl (tudat- vagy
lélekutazâs) csodâs erôk, szellemek segitségével az égbe tud eijutni és
tiszta immanens lényként az Istennel vagy istenekkel, felsôbb lényekkel
képes érintkezésbe lépni, (sajâtsâgos topolôgiai bifurkâciô
struktùrâjâban) az anyagi vilâg zârtsâgât feloidja. Hasonlôan égbejârâsâhoz képessége és eksztatikus âllapota révén az alvilâg hatalmassâgaihoz is eljuthat. Szerepe (és valôszinû ehhez kapcsolôdô
képessége), hogy gyôgyulâst, szenvedést, megvâltâst eszkôzli, harcolja
ki kôzôsségének. Alvilâgi isteneknél hasonlô célbôljâr, megtudni a bajt
okozô démon szerepét vagy biztositani a mâsvilâgba keriilt egyén
biztonsâgât. Cselekrnényei kôzôtt a rontâs elleni, bajelhâritô szerepe

éppen abban van, hogy a lâtszati vilâg môgé hatolva fel tudja oldani a
gonoszok megkôtését.

A sâmân ezenfelul sajâtsâgosan transzâllapotâban bizonyos
eszkôzôkkel végzi mûvét, mint a dob, ritusokkal, mint a vilâgfâra
mâszâs stb.

A sâmân szô, Tunguz végeredményben a Pali samana szôra megy
vissza. Szankszrit sramana hasonlôkép a buddhist mùltrôlvtesz tanùsâgot. A buddhizmus lassù térhôditâsa a 4. szâzadban, Korea majd a 7-

9. szâzadban Ùjguriâban teijed el. A sâmânizmus alacsony vallâsi
formâja annak kôvetkezménye, hogyezek a buddhista elemek, amelyek
a jellemzôk a buddhizmus Iiivatalos elfogadâsa elôttiek, tehât nem a
tételes tanok szigorù formâjât kôvetik, hanem mintegy népi vâltozatât.
Kiilônben érdekes azt is felhozni, hogy a Tunguz sâmânizmus
szellemlényei és szokâsainak alapja, felszerelése, mint a dob, tùkôr,
buddhista eredetûek.

Tanulmânyunk célja a magyarsâg ôsi vallâsi hitének a strukturâlis

felvâzolasa és a magas vallâs szerepe. Volt-e magyar magas vallâs? A
kérdés jogos. A vâlasz egyôntetû. Volt! Amint azt fentebb kôrvona-

laztuk. Formai tovébb éltek magas kultùrànk népi liagjomânyainak
adataiban, szokésrendjében és mindennapi kultikus életében. Megvan
enneka vallâsnak a jellege és nyomaa nemzelikrônikânkban és Àrpâdkori tôrvényeinkben. A pogâny szô terminusàrôl nem beszéltiink, de
lényegében alapvetô, hogy e szô môgôtt rejlik a vàlasz. Nyelvunk

szârmazâsa és tôrténelmimk kritikus, nem finnugor jellege biztositja
âllltâsunk helyességét.

A MAGYAR VALLÂS REKONSTRUKCIÔS KISÉRLETEI

A magyar bôlcsességi irodalom és népi hagyoményaink. tôrténelmi
adatok kôrvonalazzâk a magyar hit régi meglétét, ha nem is lehet
kôzvetlen anyagot kapni arra, milyen volt részleteiben.

Sajât kutatâsaim sorân âllitottam ôssze a Revolving Castles cimû
munkât, amelyben leirom és ùjraépitem a meglevô hag>'omânyok és
szokâsrend alapjân - a magyar nyelv sumer alapjaira témaszkodva - a
nyelvi bensô tôrténeti-nyelvi reflexiôkra tâmaszkodva. Àlom és

mâs ismertadatok a népmesékbôl, valamint a tôrténelmi anyagbôl, amit
mint rejtett szakrâlis olvasmânyképet kell nézni, egészithetjuk ki a
képet. Ez tulajdonkép megadja a tôrténelem bezârt, rejtett struktùrâjât.
Tôrténelmunk olvasâsa ugyanis a mi bibliânk és ùtmutatônk.

Dr. Kovacsics Jôzsef:

HONFOGLALÂS, TATÂRJÂRÀS, TRIANON
HÀNYAN ÉLTEK ITT ELEINK?
A tôrténészek, a régészek és a tôrténeti demogrâfia mûvelôi eltérô
eredményrejutottak a honfoglalô magyarok és az itt talâlt népek szâmât

illetôen. Vannak, akik a honfoglalâskori magyar népességet nagyobb

lélekszâmûra becsûlik, mint az itt élt népekét. Àvita - adatok, forrâsok
hiânyâban — nem dônthetô el. Az valôszinûsithetô, hogy a

honfoglalâskori félmilliôs népesség az Arpâd-kor végére 1.4-1.6
tnilliôra nôvekedett Magyarorszâg akkor lakott, mintegy 220-250 ezer
négyzetkilométer teriiletén.

Istvân kiràly népe a kereszténység felvételével, az ùj erkôlcs
megteremtésével be tudott illeszkedni Eurôpa népei kôzé és olyan
virâgzô âllamot hozott létre, amely nemcsaka magyaroknak, de a veliik
élô népeknek is eg>enlô jogokat és biztonsâgot teremtett:
Magyarorszâg ebben az idôben kimagaslô szerepet jâtszott az eurôpai
népek kôzôtt mind gazdasâgi, mind kulturâlis tekintetben. A nem
magyar kirâlyi népek védelemben részesultek, ami a X. szâzadtôl
kezdve az egész kôzépkoron ât megfigyelhetô. A nem magyar népek
nem tartoztak a vârmegyei fôhatôsâg alâ.

A népességi fejlôdést étmenetileg megakasztotta a tatéqârâs, de a
XIV. szâzad - fôieg Nagy Lajos kora - jelentôs fejlôdésrôl tanùskodik.
Hôman Bàlint hârommilliô fore becsûlte a szâzad magyarorszâgi

népességét. Barsy Gyula neves demogrâfusunk Csànki Dezsô
„Magyarorszâg tôrténeti foldrajza a Hunyadiak korâban" cimû
munkâjâban a helységek szâmâra vonatkozô becslésbôl kiindulva
Mâtyâs korâban 4.5-5 milliôra tette az orszâg népesség szâmât,
amelybôl a magyarok arânyât 75-80%-ra becsiilte. Acsàdy Ignâc 14941495-re az orszâg mintegy hâromnegyedét magâba foglalô teruleten
230 ezer jobbâgyporta figyelembe vételével ôtmilliô fore tette az orszâg
népességét.

A népességvisszaesés, stagnâlâs az egész XV., XVI., XVII.
szâzadra jellemzô. Hârom évszâzadzavaros, jân/ânyos éveiben, amikor
sem élet-, sem vagyonbiztonsâg nem volt, amikorszakadatlan hâborùk
tették bizonytalannâ a falvak és vârosok lakôinak az életét, fôleg a
tôrôkôk âltal megszâllt teriileten, az elsô trauma érte az orszâg
népességét.

A XVIII. szâzad népességtôrténetét, mint az orszâg ùj honfoglalâsânak az idôszakât szokâs emlegetni. Honfoglalâs volt ez
valôban, de nem a magyar nép honfoglalâsa. Az elpusztitott
magyarlakta falvakba részben bevândorlôkjôttek, részben szândékosan
mâs nemzetiségeket telepitettek. A magyarsâg arânya, mint mâr
jeleztùk, Mâtyâs korâban 75-80% kôriil lehetett, visszaesett az

egymilliô nem magyar bevândorlâsa folytân 39%-ra!
A szâzad elejének a népességét Acsâdy Ignâc az 1715-1720. évre
vonatkozô adôôsszeirâs alapjân, 2.5 milliô fore becsûlte a millennium

alkalmâval megjelent „Magyarorszâg népesedése a Pragmatica Sanctio
korâban" cimû munkâjâban. Az ùjabb kutatâsok az ôsszeirâs hiânyos,
félrevezetô adatait korrigâlva, 4-4.2 milliôra teszik a XVIII. szâzad

elejének népességét. A XVIII. szâzad populacionista népesedéspolitikâjânak kôvetkeztében Maria Terézia és II. Jôzsefuralkodâsa alatt

a monarchia târsorszâgaiban mâr rendszeressé vâltak a népôszszeirâsok, kezdetben egyhâzi segédlettel, késôbb mâr kirâlyi utasitâsra.
1784-1787 kôzôtt pedig végrehajtjâk az elsô magyarorszâgi
népszâmlâlâst, amely elôszôr nyùjt pontos képet a népesség szâmârôl
és ôsszetételérôl. A népszâmlâlâs szerint Magyarorszâgnak HorvâtSzlavonorszâggal egyutt hétmilliô lakosa volt, Erdélynek 1.4 milliô, a
csalâdok szâma 1.3 milliô. A csalâdok âtlagos lélekszâma 5.3 fôt tettki.

Az 1784-1787-es népszâmlâlâst kôvetôen az 1804-1843 kôzôtti
idôszakra vonatkozôan csak nem nemesi ôsszeirâsokkal rendelkezûnk.

Az 1804-1805. évi nem nemesi ôsszeirâs szerint 7,555.920 fot

szâmlâltak. Ebbôl 48.8%-ot tett ki a férfiak és 51.2%-ot a nôk arânya.
Az adatok Erdélyt és a hatârôiv'idéket nem foglaljâk magukba.
Az ôsszeirâsbôl hiânyzô rétegeket a kôvetkezôképpen becsulik a
korabeli forrâsok: nemesek szâma 3250,000, papoké 15.600, katonâk
szâma 6.400. Ezek hozzâadâsâval a teljes népesség 7.961.00 fore
tehetô. Nagy Lajos neves korabeli telepiilés-statisztikus két évtizeddel
késôbb ennél kevesebbre, 7,956.000 fore tette az orszâg népességét.

1850-igcsak becsiilt adataink vannak az orszâg népessége szâmâra
vonatkozôan. 1850-ben és 1857-ben a monarchia statisztikai hivatala

népszâmlâlâst hajt végre Magyarorszâgon. Ennek eredményeként a
magyar demogrâfusok 13,191.553 lakossal szâmolnak. Ugyanekkoraz
osztrâk publikâciôkban 7,864.262 lakos szerepel. A két adat kôzôtti
kiilônbség 3,253,554, Erdély nélkiil. Honnan âllt elô ez a différencia?

Abbôl adôdik, hogy a szabadsâgharc elbukâsa utân Szerb Vajdasâg,
Temesi Bânsâg néven ùj koronatartomânyt létesitettek. amely BâcsBodrog, Krassô, Temes és Torontâl megyékbôl, valamint Szerém
megye rumai és iloki jârâsâbôl alakult, Kraszna és Kôzép-Szolnok
megyét, valamint a Partiumot pedig Erdélyhez csatoltâk. Ugyancsak a
szabadsâgharc leverése utâni
biintetôintézkedésként
ônâllô
koronatartomâny lett Hor\'ât-Szlavônorszâg, és hozzâcsatoltâk a
Murakôzt és a magyar tengerpartot.

A XX. szâzad népességtôrténetében Trianon jelentette a harmadik
traumât. A nemzetâllam eszméjének felszitâsâval a Kârpât-medence
népei szembekeriiltek egymâssal. Az évezredes békés egymâs mellett
élést, a csalâdi kapcsolatokat a viszâly és a gyûlôlkôdés vâltotta fel.
Trianonban nem a béke hatârait vontâk meg, hanem a népeket
bûntették.

A trianoni békeszerzôdés kapcsân olyan vérveszteséget szenvedett
el az orszâg, amelynek sokkolô tragédiâja 70 év ôta folyamatosan

érezteti hatâsât. Magyarorszég népessége 1920-ban (HorvâtSzlavônorszég nélkiil) 18.2 milliôrôl 7.9 milliôra csôkkent, teriilete282
ezer négyzetkilométerrôl 93 ezerre. A hâborù elôtt teriiletére nézve
Magyarorszég Eurôpa hatodik legnagyobb âllama volt, megelôzve
Angliât és Olaszorszégot.
A békeszerzôdés utân létrejôtt âllamok vegyes nemzetiségû
âllamok lettek ôrôkôlve a monarchia hibâit. A létrejôtt âllamok nem
voltak hajlandôk a trianoni békeszerzôdés semmiféle korrekciôjâra,
annak ellenére, hogy a szerzôdés kisérôlevele, illetve az egyezség-

okmâny 19. cikkelye kôlcsônôs alapon a hatârkiigazîtâsokkal
kapcsolatos môdosltâsok elôtt nyitva hagyta a dôntést. Az osztrâk hatâr
mentén még voltak kisebb kiigazîtâsok, de a jugoszlâv és roman hatâr
mellett fekvô elcsatolt magyar kôzségek sorsa feledésbe meriilt.
A hâborùs veszteségeket még ki sem heverték a magyar
telepulések lakôi, amikor a mâsodik vilâghâborù utân a mezôgazdasâg
kollektivizâlâsa, a nehézipar fejlesztése, az âllamosîtâs, a kitelepîtés és
a szigorû hatârzâr kôvetkeztében ùjabb trauma érte a népességet. Ezt és
a két vilâghâborù kôzti traumât érzik meg a legjobban a ma élôk, mert
mind anyagi, mind egészségi âllapotât tekintve ekkor érték az
orszâglakosokat olyan megrâzô hatâsok, amelyek egész életiikre és
gyermekeikre is kihatottak.

A hatârmenti kôzségek kapcsolatâra negatlv hatâssal volt a Trianon
utâni elsô hùsz esztendô, amely mind a gazdasâgi, mind a természetes
emberi kapcsolatokat megbontotta. A helyzet a mâsodik vilâghâborù
utân tovâbb romlott, arn^or Tito a Szovjetuniô ellenségévé lett

kikiâltva. 1949-ben az Ôrség, illetve a nyugati és déli hatârsâv
kôzségeit tiltott ôvezetté nyilvânitottâk. E teriUetre a hatârsâvon kiviil
élôk nem kaptak letelepedési engedélyt, lâtogatôk is csak rendôrségi
passzussal léphettek be. 1950-ben azokat a csalâdokat, akiket kulâkkâ

vagy megbizhatatlannâ nyilvânitottâk, kitelepitették lakôhelyiikrôl. Az
elzârtsâg mellett a hatârmenti falvak gazdasâgânak hanyatlâsa és ezzel
egyiitt a népesség vészes fogyâsa is ebben az idôszakban induit meg. A
fiatalsâg pedig orszâgszerte elhagyta a falut és a vârosokban keresett
megélhetést.

Mikôzben népesedéspolitikai hatârozatokat hoztak, nem volt a
gyakorlatban népesedéspolitika, sem UQùsâgpolitika, sem nôpolitika,
sem lakâspolitika, még kevésbé szociâlpolitika. Ekkor induit meg a
hâzassâgok felbomlâsa, szaporodtak a vetélések, teqedt a fogamzâsgâtlâs eszkôzeinek a propagâlâsa. Az abortuszok szâma ma mâr

kilencvenezer. îgy jutottunk el a mai idôkhôz, amely a bûnôzés

ugrâsszerû, soha

nem tapasztalt méretû nô\ckedésé\'el, a nemzeti

vag>'on privatizâlésa kapcsân egy szûk vagyonos, multimilliomos réteg
kialakulâsâhoz, a félmilliôs munkanélkiiliséghez. a drogfiiggôségben
élôk megsokasodasâhoz, a nemzetkôzi bûnôzés beg>ûrûzéséhez, a
sziiletések csôkkenéséhez, az aktivkorùak létszâmânak fog>'ésâhoz, az
idôskorùak arânyânak megugrâsâhoz, a halâlozâs megnô\'ekedéséhez,
és mindezek kôvetkeztében a népesség vészes fog>âsâhoz, a
sziiletéskor vârhatô élettartam megrôvidùléséhez vezetett.

Stirling Gyôrgy, a SzabactMagyar ÙJsàgirôk Szôvetségének elnôke,
megnyitja az évi kôzgyûlést (Somogyi F. Lél)

A SZABAD MAGYAR UJSAGIROK SZOVETSEGE

Mint minden esztendôben, a SZMUSZ 1998-ban is a november
végén rendezett Magyar Kongresszus keretében tartotta évi rendes
tilését. A megjelenteket Soôs Jôzsef fotitkâr kôszôntôtte, majd
beszâmolt a Szôvetség elmùlt évi munkâjârôl, a Szôvetség anyagi
helyzetérôl és felolvasta az elmùlt két évben felvett ùj tagok névsorât,
majd ismertette az 1848-as szabadsâgharcra emlékezô irodalmi
pâlyâzat eredményét. A Szôvetség âltal 1998. mârcius idusân meg-

hirdetett pâlyâzatra 22 pâlyamû - elbeszélés, vers és tôrténelmi korrajz
- érkezett (az USA-bôl) 1, Kanadàbôl 9, Magyarorszâgrôl 6, Erdélybôl,
2 Angliâbôl 1 és Ausztrâliàbôl 3, amelyek kôziil a birâlôbizottsâg 6
mûvet dijazâsra és 5-ôt dicsérô elismerésre érdemesitett. A nagy

érdeklôdésre és az egyfonnân értékes pâlyamûvek szâmâra valô
tekintettel a Szôvetség elnôksége ùgy hatârozott, hogy a dijakat ($200,
100, és 50) megosztva adja ki s igy tôbbeket részesithet megérdemelt
jutalomban.

A dijazottak nevei és mûveik;

I. dij megosztva; Fulôp D. Dénes, Székelyudvarhely: „Etédi
honvédek és szentmihàlyi vértanùk", és dr. Buda Bàlint, Kaposvâr:
„Buda Sândor a szabadsâgliarcban".

IL dij megosztva; Révffy Làszlô, Anglia; 1848-1849, 150 éve
tôrtént", és Rada Tibor, Calgary: „A Ludoviceum bebôrtônôzôttei és
vértanùi a szabadsâgharc utân".

III. dij megoszt\'a; Endrôdy Piroska, Vancouver: „Élni - meghalni
a hazâért" (tôrténelmi szinjâték),ésÂdàm Sândor, Budapest: „Lehullott
a magyar szabadsâgharc csillaga".
Dicsérô elismerésben részesiiltek:

Bôtôs Antal, Hamilton: „Temesi Miklôs", vitéz Domokos Sândor,

Winnipeg: „Ha nem szùlettem volna is magyamak" (szinpadi jelenet),
Ferencz Amâlia, Passaic: „Jubileumra" (verses elbeszélés), Turcsânyi

Sândor, Toronto: „Asztalos mûhely Aradon", T. Âgoston Lâszlô,
Budapest: „A negyedik vâdlott" cimû munkâik.

A Szôvetség a bekiildôtt pâlyamûvek egy-egy mâsolatât hârom
magyarorszâgi archivumban helyezi el. Ezek: a budapesti Széchenyi
Kônyvtâr, a lakiteleki Ernigrâciôs Gyùjtemény és a szegedi Somogyi
Kônyvtâr amerikai gyûjteménye.

A fôtitkâr bejelentette, hogy Ft. Kiss Barnabàs O.F.M. megbizott
elnôk halaszthatatlan elfoglaltsâga miatt nem tudott eljônni az ûlésre,
ezért fblkérte a Magyarorszégrôl jelenlevô Stirling Gyôrgy ôrôkôs tb.
elnôkôt, hogy vezesse le az ûlést.
Stirling Gyôrg>' megkôszônte a bizalmat és atvette az ûlés

vezetését. Tolmâcsolta vitéz Serényi Istvàn eurôpai regionâlis elnôk
ûzenetét, amellyel kimentette magât tâvolmaradâsâért és eredményes
munkât kivânt az iilésnek.

Ezutân emlékeztetett arra, hogy a Szabad Magyar Ûjsâgirôk
Szôvetsége most unnepli megalakulésânak 20. évfordulôjât. 1978
novemberében, az akkori clevelandi Magyar Kongresszuson hatarozta
el néhâny emigrâns irô, hogy érdekképviseleti szervezetet alapit és 8

taggal megalakult a szabadfôldi Magyar Ùjsâgirô Szôvetség, amelynek
ma mâr jôval tôbb, mint 100 tagja van. A Szôvetség elsô elnôkéûl
Flôriàn Tibor irôt vélasztotta meg az alakulô ùlés.

Az ûlés résztvevôi ezt kôvetôen egyperces néma felâllâssal

tisztelegtek a Szôvetség két legutôbb elhunyt tagjânak: Stolmàr Ilona

irônônek és az Ausztrâliâbôl hazatelepult dr. Dezséry Andràsnak (irôi
nevén: Kétlaki) emléke elôtt. A Szôvetség mindkettôjûk budapesti
temetésén képviseltette magât és koszorùt kûldôtt sirjaikra.
Ezutân dr. Hasznos Miklôs, a Szôvetség kârpât-medencei
régiôjânak elnôke jelentkezett szôlâsra és ismertette a magyarorszâgi
sajtôviszonyokat. Szavaibôl a hallgatôsâg képet kapott a hazai
tâjékoztatâs visszâssâgairôl és a baloldali média félrevezetô akciôirôl.

A rendkivûl érdekes elôadâs nagy tapsot kapott és a kôzônség soraibôl

tôbb hozzâszôlâs, illetve kérdés hangzott el. Az elnôklô Stirling Gyôrgy
ezutân berekesztette az ûlést, amely a Himnusz kôzôs eléneklésével ért
véget.

Dr. Hasznos Miklôs

BESZÈDE CLEVELANDBANAZ ÛJSÀGiRÔK
GYÛLÉSÉN, 1998. NOVEMBER 28-ÀN
Engedjék meg, hogy mint a Szabad Magyar Ûjsâgirôk
Szôvetségének kârpât-medencei alelnôke, kôszôntsem ônôket, és ebben

a minôségben belpolitikai tâjékoztatôm elején, mint az ÛJsâglrô
Szôvetség alelnôke, szeretnék két dologrôl beszélni.

Az elsô: elhangzott ez a pâlyâzat. A pâlyâzatnak van egy nagyon
lényeges momentuma, megiitotte a fîilemet, hogy két, ùn. szinpadi jâték
is benyùjtâsra keriilt és ôrômômre szolgâl, hogy a dyazottak kôzé is
keriilt. Azt én el tudom vâllalni, hogy Magyarorszâgon tudjuk
teijeszteni a két mûvet, hiszen ôriâsi hiâny van, az iskolâk nagy része

még

mindig

az

Ûttôrô

Szôvetség

âltal kiadott szocialista

mûsorkônyvekbôl prôbâlgatnak mârcius 15-re, augusztus 20-ra és a
kùlônbôzô iinnepekre mûsort szerkeszteni, arrôl nem is beszélve, hogy
mostanâban mâr nem igen szokâs iskolâkban pl. oktôber 23-ât
unnepelni. A mai tantestuletek nem tartjâk olyan nemzeti iinnepnek,
mint amilyennek mi tartjuk azokat. tehât én azt el tudom vâllalni, és
merem vâllalni, hogy ha kapok egy példânyt, mi azt sokszorositjuk és a
mi hâlôzatunkon kereszttil azokban az iskolâkban, ahol érdeklôdés

mutatkozik, elô is adatjuk ezeket a tôrténelmi, gondolom, hogy a
témavâlasztâs alapjân ezek tôrténelmi jâtékok, amikre nagy sziikség
lenne Magyarorszâgon.
Mâsodszor: âtadok egy iratot Faddi Otthmàr atyânak a magyar
jôvô érdekében a nemzet-szaporulat javitâsa érdekében szeretném, ha
megjelenne valamelyik emigrâciôs sajtôban.

A mai helyzet Magyarorszâgon, tegnap Abelovszky Eliz ezzel a
jelmondattal tartotta meg elôadâsât, és amikor ezt a cimet elolvastam mielôtt még ôt hallottam volna -, azt mondtam, hogy ez igen nagy
merészség innen meghatârozni azt, hogy mi a politikai helyzet a mai
Magyarorszâgon. Ez majdnem olyan, mintha én Budapestrôl prôbâlnâm
meghatârozni Tassy Lajos barâtomnak, hogy a brôker-cégével milyen
tranzakciôkba bocsâtkozzon a kanadai tôzsdén, milyen lehetôségek
vârhatôk. Ezt nem lekicsinyitésbôl és rosszindulatbôl mondom, mert
ezeket az embereket a legjobb szândék vezeti, hogy a begyûjtôtt
informâciôik alapjân szintetizâljanak és azt mondjâk, hogy egy igaz
magyar embernek most ez kellene vagy ezt kellene csinâlni. Csakhogy
milyen informâciôkat lehet ma begyûjteni? Tudomâsul kell venni, hogy
a nemzeti gondolât a médiâkban, a sajtôban, a râdiôban, a televiziôban
most még rosszabbul jelenik meg, mint azelôtt. Tehât a /fom-kormâny
nemzetpusztitô tevékenységének a gytimôlcse, a kicserélôdôtt râdiôs,
televiziôs és egyéb létszâm ma éppen ùgy ott iil a helyén, mint ahogy
ott tiltek azelôtt, sot, kereskedelmi televiziôk jôttek létre, ami
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kormânynak semmi beleszôlâsa nincs,
mert ugye akinek pénze van, az lapot vesz, az lapot finansziroz, az
megfizet ùjsâgirôkat, profi hazudozôkat, akik nem tâjékoztatnak,
hanem félrevezetnek és lehetôleg mindent szét akamak zilâlni.

Csak egyetlen egy példât hadd mondjak: volt egy szennylap

Magyarorszâgon, ùgy hivtâk, hogy Kurir. Hogy ez milyen szennylap
volt, aira csak egy olyan példa, ami mindyâjunkat éiint. Tavaly itt
voltunk Giczy elnôk ùrral ùgyanezen a kongresszuson, DOmotôr pûspôk
ùr meghivott, hogy bemutatja nekiink az akroni szociâlis otthont, hogy
milyen ellâtâsban részesùlnek ott magjar testvéreink, az ôregek,
magânyosak, magukra maradtak. Kimentiink oda Pongràc Gergellyel
és Làngi Màhâval megnéztuk, elbeszélgettûnk, voltunk jô fél ôrât, és
amikor hazaériink Magyarorszâgra - a kôvetkezô héten - a Kurir lap
cimlapjân vastag betûkkel kiirva: „Hasznos és Giczy ballépése
Clevelandben. Ott voltak Clevelandben és megkoszorùztâk a Szâlasi
emlékmûvet és az emigrâciôs magyarsâg, ezért diplomàciai lépéseket
fontolgat a jobb oldali két magyar képviselô ellen". Erre van lap, erre
van ùjsâg, amely ezt a szemen szedett hazugsàgot cimlapon, fotôval
lehozta. Hât igy néz ki, mert ugye ma Montesquieu elmélete régen
tùlhaladott, mâr nincs tôrvényhozô, végrehajtô, birôi hatalom, vannak
ugyan, de formâlis ônâllôsâguk szinte nulla, mert ôket irânyitja és
dirigélja az informâciôs nagyhatalom: a médiâk, azokat pedig a
pénzhatalom, amely ezeket megfïzeti. Ezek az ùjsâgirôk képesek arra

is, hogy a fehérrôl bebizonyitsâk, hogy fekete, ha kell, a sajât anyjukat
bûnôzônek nyilvânitjâk és ha kell, egy bûnôzôbôl csinâlnak szentet.
Tehât ezek mindenre képesek, és mi ott vagyunk védteleniil
kiszolgâltatottan, nekiink se sajtônk, se râdiônk, se televiziônk, semmi
nincs. Vissza akarok témi erre a Kurirra, A Kurir lapot a Posta Bank
botrâny révén bizonyos anyagi tâmogatâsai megszûntek és ezért a
laptulajdonos âtkeriilt egy âllami feliigyeletû kuratôriumba, amely
azonnal megszûntette ezt az ùjsâgot. Magyarorszâgon szâmtalan
nemzeti szellemû ùjsâg szûnt meg. Ujsâgirôkat rùgtak ki, tettek utcâra
âllâstalannâ, senki nem tôrôdôtt velûk. De amikor ezt a szennylapot
megszûntették, hogy oda a sajtôszabadsâg, hogy egy bulvârlap ugyan,
de az igazsâgért és a szabadsâgért mindenre képes volt, hogy kinek a
szabadsâgâért, azt nem akarom megmondani, hogy melyik utca, melyik
kômyékérôl és honnan irânyitottâk ezt a lapot, de az a lényeg az
egészben, hogy erre bemutattâk, hogy a szerkesztôségben ott iilnek
ezek a szegény, szerencsétlen ùjsâgirôk, ki pajeszosan, ki farmerben,
pulôverben, elhizott, hatalmas debellâk, jôl megfizetett ùjsâgirôk, hogy
tanâcstalanul âllnak, s a fôszerkesztô megprôbâlja a lapot ennek vagy

annak a pénzûgyi csoportnak értékesiteni, de nem kapkodtak utâna.
Érdekes, hogy megszûnt a forrâs, a Posta Bank csôddel ez a lap mâr a
kutyânak sem kell. Minden példânyra râfizettek, az ùjsâg âra 46 forint
volt vagy 66, de kb. 30-at râfizettek minden példânyra és ezt a 30-at
fmansziroztâk csak azéri, mert nemzetietlen volt, azéri, mert demagôg

volt, pofâtlanul hazudott, olyan dolgokat âllitott, amihez mâr nemcsak
vagânysâg és ùjsâgirôi szabadsâg, hanem banditizmus és gengszterizmus kell. Igy néz ki ez a bizonyos sajtôszabadsàg ma Magyarorszâgon, ha egy keresztény nemzeti szellemû ùjsâgirôt vagy ùjsâgot
megsziintetnek, ùjsâgirôt kirùgjâk, azzal a kutya se tôrôdik,sajnos, a mi
oldalunkon nem alakult ki a Jôzsef Attila sz6 vagy a kommunista
szlogan: „elvtârs védd a lebukottakat". Nâlunk, akik lebuktak, azzal
nem tôrôdik senki.

Ez a szabad verseny, ez a piacgazdasâgés erre azt mondjâk, ahogy
annak idején a szabadsâgjogok és az emberi jogoknâl is azt mondtâk,
ahogy az „egalité" (egyenlôség) a francia forradalom szellemében azt
jelenti, hogy tilos a hid alatt aludni a clochârdnak, de az
arisztokratâknak is. Csakhogyaz arisztokratâkâltalâbannincsenek arra
râszorulva, hogy a hid alatt aludjanak, a clochârdok szoktak âltalâban
ott aludni. Ugyanez a helyzet Magyarrorszâgon a nagy
sajtôszabadsâggal. Kérem, bârki alapithat lapot. akinek pénze van. Na,
de hol van erre a pénz? Ki finansziroz kit? A nemzeti sajtô môgôtt nem

âll Soros Gyôrgy, nem âll a Vilâg Bank, nem âllnak azok a
globalizâciôt szolgâlô nemzetkôzi érdekszôvetségek, amelyek mindent
elkôvetnek, hogy a pénzzel befolyâsolni tudjâk az infomiâciô kôzlést,

és ezen keresztùl befolyâsolni tudjâk az embereket. És hova jutott elez
a befolyâsolâs? Odâig jutott el, hogy Magyarorszâgon el lehetett hitetni

a magyar târsadalommal, hogy a magyar nép annyira hiilye, annyira
buta, hogy ezt a diadalmas angolszâsz, amerikai vâlasztâsi rendszert
kell megvalôsitani, vagyis csak két pârt létezik. Vagy republikânus
vagy demokata vagy a munkâspârt vagy konzervativok, ahogy ez van

Angliâban, Amerikâban, minek Magyarorszâgon annyi pârt és el
kezdik sulykolni a kôzvéleménykutatâsok, a sajtô, hogy csak FIDESZ
vagy MSZP. Elhitték, sôt a Magyar Katolikus Piispôki kar azt, hogy
exkommunikâlja mind azokat a keresztény hivôket, akik netân nem az
MSZP-re vagy a FIDESZ-re szavaznak. Igy lehetett befolyâsolni a
kôzvéleménykutatâsok, a sajtôn, râdiôn, televiziôn keresztiil az
embereket. Mi ebben a veszély? Most ônôk mondhatjâk nyugodtan,

hogy savanyù a szôlô, mi megbuktunk, nem keriiltùnk be és ezért
beszélek igy. Mi elértiik a legfontosabb vâlasztâsi célunkat. Az volt a
mi legfontosabb vâlasztâsi célunk, hogy bukjon meg a //orn-kormâny,
az egész posztkommunista hatalom, akik kiârusitottâk az orszâgot, a

Marx tôkéje utân most a nyugati tôkének a talpât nyaltâk - bocsânat a
kifejezésért -, szabaduljon meg az orszâg ettôl a gonosztôl. És minden
vâlasztâsi gyûlésùnkôn és beszédtinkôn én magam 50 valahâny
beszédet tartottam az orszâgban, mindenûtt beszédem 80%-a az volt,

hogy miért kell a Hom-kormânyt megbuktatni és csak a 20%-âban
beszéltem arrôl, hog>' a kereszténydemokratâk mit akamak. Mert ezt
tartottuk a legfontosabb nemzeti célnak, és hogy a Hom-kormâny
megbukott, ebben benne van a mi propagandânk is és a mi egész
vâlasztâsi tevékenységiink. Nem azt tartottuk a legfontosabbnak, hogy
hova menjiink, kikkel keressiink szôvetséget, hogy legalâbb az az ôt
pârtvezetô beiiljôn a parlamentbe, hogy megtartsuk a képviselôi

stallungunkat, lehetôleg egy kis bizottsâgi elnôkséget, alelnokséget is,
hogy legalâbb azt a kis képviselôi fizetést hazavigyiik havonta. Tâlcân
kinâltâk nekiink, hogy lépjiink be valamelyik mâsik part frakciôjâba,
ùgy, ahogy Surjàn, az egykori pârtelnôkiink, aki az abortusztôrvényt
hozta kereszténydemokrata elnôk létére, az gondolkodâs nélkiil beûlt a
FIDESZ-be és beûlt a FIDESZ frakciôjâba. Kijelenti ez a pârtelnôk ma,
hogy tulajdonképpen nincs szùkség a kereszténydemokrâciâra, mert a
FIDESZ egy integrâlô pârt, az mindenkinek ki tudja majd elégiteni az
igényeit. Ha egy târsadalom elhiszi azt, hogy csak kétpôlusù lehet egy
târsadalom, és megutâlja a hatalmat, mert sajnos fennâll a lehetôség

arra Magyarorszâgon. Megsemmisitô vereséget, mert az egykori

âllampârtra a 90-es vâlasztâsokon az MDF és amit vârtak tôliik az
emberek, ez nemjôtt be, csalatkoztak a reményeikben, nem volt tavaszi
nagytakaritâs csak igéret volt és ezért csùfosan megbukott az a pârt,
amely ezt az elmaradt vârakozâst nem tudta teljesiteni, a nép reményeit
nem tudta valôra vâltani. Visszaszavaztâk a szakértôket, majd azok
rendbe teszik az orszâgot. Hât rendbe is tették, a Bokros csomagtôl

kezdve végig a bûnôzés - korrupciô nôvekedésével és bevették maguk
mellé partnemak a nemzet kisibolôit, bevették azokat, akik ha kell 50
dollârért az édesanyjukat eladjâk, de ha jôn egy mâsik, aki 55-ôt kinâl,
akkor attôl a perctôl kezdve mâr odafarolnak. Ezeket is bevették a
hatalomba, hogy kielégitsék azokat az igényeket. akikhez ezeknek jobb
kapcsolataik voltak.

Bevett szokâs, hogy Budapesten megirja az egyik ùjsâgirô, hogy

mit ir majd a „Frankfurter Allgemeine Zeitung" magyarokrôl, rôlunk és
utâna idézik a „Magyar Hirlapban", mint a Frankfûrter Allgemeine
Zeitung cikkét. Tehât innen megiija, amit ô akar, ez megjelenik a
Frankfûrter Allgemeine Zeitungban, utâna mâsnap megjelenik a
Magyar Hirlapban, a „Beszélôben", a ,,168 ôrâban". Ezt irja rôlunk a
Frankfûrter Allgemeine Zeitung, a mértéktartô. konzervativ nyugati
lap. Hât ilyen kis umbuldâk vannak ebben az egészben. Ez miért
veszélyes? Azért veszélyes, mert ahogy csalatkoztak megint a magyar
âllampolgârok a Horn-kormânyban - nem lett szakértô, nem lett 3.60as kenyér - a privatizâciôn sokkal tôbbet loptakezek, mint az elôzôk és

megbuktattâk ôket. Hiâba sulykoltâk beléjûk azt, hogy csak ôk az

altemativa, mert csak ôk tudjâk az orszâgot kivezetni. Gyôzôtt egy
mâsik part. Egy olyan part, amelynek nem volt tagsâga, nem volt
szervezete, amely a két elôzô vâlasztâson épphogy bekeriilt a parla-

mentbe néhâny szézalékkal, és lâm, mit tud tenni a kôzvélemény

kutatô, mit tud tenni a sajtô: ebbôl a pârtbôl csinâltak gyôztes pârtot.
Minden tiszteletiink az ôvék és azt mondjuk, hogybârcsak sikeriilne és
tudnâk és fôleg akarnâk megvalôsitani a programjukat. De mi tôrténik
akkor, ha mégse igy sikerui ez: Akkor bekôvetkezik az, hogy megint
csalôdik a szerencsétlen âllampolgâr és azt mondja, hogy szavaztam az
Antallra, nem lett jobb, rosszabb lett, szavaztam a szakértôkre, nem lett
jobb, rosszabb lett, szavaztam ezekre a fiatal polgâri demokratâkra nem
lett most sem sokkal jobb, hât akkor most kire szavazzak? Ha egy
tarsadalom csak kétpôlusù, és csak FIDESZ van vagy MSZP, akkor
egyszerûen nincs mâs vâlasztâs. Csak az MSZP-t kell megint

visszahozni, mert akârmilyen rosszak voltak, akârhogy is Moszkvâban
végezték a Kôzgazdasâgi Egyetemet, a rosztovi diplomataképzôket,
dehât azért mégiscsak elirânyitottâk valahogy az orszâgot. Ezért
veszélyes a kétpôlusù tarsadalom és ezért veszélyes az, hogy
mindvégigtagadjék a harmadik ùt lehetôségét, a konzervativ nemzeti ùt
lehetôségét. Ezért prôbâlnak a hâttérbe szoritani, leimi, kiradirozni,
lenullâzni olyan pârtokat, akik nem vâsârolhatôk meg, akik nem
fîzethetôk meg, akikben bizni lehet, mert sem most, sem elôtte, sem
utâna nem lopnak, nincsenek kft-ik, zsurki vodkagyâruk, de Simicskaféle kft-jiik sincs, akik okirathamisitâssal cserélgetik a cégeket. Egy
magyar âllampolgâr szempontjâbôl teljesen mindegy, hogy egy volt
posztkommunista lopja ki a zsebébôl a pénzt vagy egy mai modem
polgâri Magyarorszâgra feleskiidôtt ember kft-i miatt kell konszolidâlni

kiilônbôzô bankokat, kell kétes âllami iigyletekbe bocsâtkozni. Tehât
én tiszta szivbôl kivânom és szeretném azt, hogy ez a szerencsétlen
magyar nép és tarsadalom ne csatlakozzék tôbbet, valôsitsa meg a

FIDESZ, amit igért.

Sokan azt mondjâk, hogy jô irânyba indultak el. Hât nagyon
lurcsân hangzik az én szâmbôl, ha azt mondom, hogy nem egészen igy
van. Egyet nem szabad ôsszetéveszteni: azt, hogy személycserék
vannak, az egy természetes valami, bâr az Antall-kormâny tette volna
meg 1990-ben, hogy kirùgja az elôzô rendszer embereit. Ez egészen
természetes a vilâg minden politikaikonstellâciôjâban, hogj'a kormâny
nem a sajât ellenségeit ulteti majd be, hanem a sajât embereit. Tehât ez
természetes folyamat és ez nem a rendszervâltâs velejârôja, ez a
rendszervâltâs szinekvanon feltétele. A kôvetkezô lépés, amiben eldôl

minden, a hogyan tovâbb? Ki kell rùgni tehât mindenkit, aki
bebizonyitotta, hogy az elôzô években nem a magyar nép érdekében,
hanem part megbizatâsbôl dolgozott, nem a legjobb megoldâsokat

kereste, hanem azt, hogy hol mit lehet umburdâlni, eg>' kis pénzt
idenyomni, odanyomni. Ezektôl meg kell szabadulni, mindegy, hol
vannak - minisztériumban vagy bârmely mâs szervezetnél -, ezektôl
meg kell szabadulni! Oda kell iiltetni azokat, akikben az ùj kormâny
megbizik. Teljesen természetes, hogy azokat iiltesse oda, ne azokat,
akiktôl nekik félni kell, hanem azokat, akikben megbizik és a dôntô
kérdés ezutân a hogyan tovâbb, hogy ezzel az ùj csapattal, ezzel az ùj
létszâmmal, akikben ôk megbiznak, most milyen irâlyban lép tovâbb.

A tovâbb lépésnek ôsszesen két altemativâja van ma Magyarorszâgon és ezt, akik ott élnek, biztosan nagyon jôl tudjâk, 40 éven ât
szolgâltuk az elvtârsi intemacionalizmust, azt, hogy mit irt elô a KGST
meg a varsôi szerzôdés és azt, hogy nemzeti érdek, elfelejtette a magyar
kormânyzat. A magyar kormânyzat csak azért dolgozott, hogy
Moszkvâbôl megkapja a vâllveregetést, hogy a Komintern minden

hatârozatât végrehajtottâk. Most egy ùj kormâny jôn, s ennek az ùj
kormânynak két lehetôsége van: az egyik az, hogy ugyanezt csinâlja
egy mâsik irânyban: mit kér a Vilâg Bank, a nemzetkôzi valutaalap, mit
kell tenniink a globalizâciôért, mit kell tennùnk. hogy a cselédlépcsôn
belopjuk magunkat koldusnak az eurôpai kôzôsségbe, az eurôpai
parlamentbe, ezt szolgâljuk-e avagy megkeressuk, hol van a lehetôség
arra, hogy végre magyar érdekeket is szolgâljunk. Nem azt mondom,
hogy el kell vetni mindent, amit orman kinâlnak. Dehogy. Mindenbe
bele kell kapaszkodni, minden szalmaszâlba, de mindenre azt kell

mondani, hogy jô megtessziik, vâllaljuk az eurôpai normâk teljesitését,
de a jelen helyzetûnkben ezt a 40 évi kommunista rablâs utân nem

tudjuk, nincsenek anyagi erôink, nem vagyunk ùgy felkészûlve.
Segitséget kériink, pénzt kérunk, kéijuk nemzeti érdekeink maximâlis

fïgyelembe vételét, mert mi ùgy akarunk Eurôpâba jutni, hogy
értékeinket vigyuk Eurôpâba, ne a gondjainkat, ne a szegénységeinket
és az értékeinkhez hozzâ tartozik a magyar szellem minden terméke,
legyen az egy mûszaki talâlmâny vagy legyen az Arany Jànos
balladâja. Tehât mi értéket viszûnk Eurôpâba és nem a biznisz az,
aminek elsôdlegesen meg kell hatâroznia bennùnket. Ezért jogunk van
kôvetelni azt, hogy igenis vegyék fïgyelembe nemzeti érdekeinket,
vegyék fïgyelembe azt, hogy mi igazân sokat tettùnk Eurôpâért
tôrténelmtink sorân. Most itt az ideje, hogy Eurôpa valamit tôrlesszen
ennek a tôbbszôr kiszolgâltatott, elârult, becsapott és kisemmizett
magyar népnek.

Erre van alkalmas politikai erô Magyarorszâgon. Hadd mondjakel
néhâny olyan adatot és tényt: igaz, hogy a mâjusi vâlasztâsokon
katasztrofâlis vereséget szenvedtiink, de a vereség tulajdonképpen nem
a kereszténydemokrâcia és nem a keresztény szellemiség és a nemzeti
politika veresége volt. A vereség természetes kôvetkezménye volt egy
teljesen félre tâjékoztatâsnak, egy szuggesztiônak, amit hatalmas

pénzzel pumpâltak. Hog>' mennyire igy van, azt bizonyitja, hogy az
ônkormànyzati vâlasztâsokon ez a teljesen szétvert, leirt pârt, akik még
televiziôs megjelenési lehetôséget sem kapunk, sem lapunk, semmink
sincsen és az ônkormànyzati vâlasztâsokon mégis a hatodik pârt
lettunk, megelôztiik a MIÉP-et, az MDMP-t, a Miinkâs Pârtot, az
Ujszôvetséget, tôbb kiilônbôzô politikai szervezôdést. Tôbb, mint 300-

400 kôzôtt mozog az ônkormànyzati képviselôink szâma, van kb. 40
polgârmesteriink
vagy
kereszténydemokrata
tâmogatâssal
polgârmesteri tisztséget elért személy. Ami ebbôl az egészbôl nagyon
fontos volt, hogy talâltunk egy olyan megoldâst, hogy vidéken igenis

tudtunk szôvetségben a kisgazdâlial, a MIÉP-pel és az MDF-fel és

Budapesten szinte minden keriiletben a MIÉP-pel kôzôs listân induit a
Kereszténydemokrata Néppârt. Ha mâr ùgyis rânk fogjâk, hogy jobb
oldaliak vagyunk, ha mâr ùgyis rânk fogjâk, hogy szélsôségesek
vagyunk - bâr ez a szélsôség nagyon vitatott téma, hiszen mi soha

se^it fôl nem akasztottunk, be nem csuktunk, se forradalmat nem
szitottunk -, rânk igazân nem lehet mondani, hogy szélsôségesek

vagyunk és alkotmânyon kivtili eszkôzôkkel tôrekszunk a hatalomra,

mert hisz kônnyû sziwel lemondtunk még a sajât egyéni

boldogulâsunkrôl, karrieriinkrôl és a hatalomrôl is azért, hogy ezt a
szellemiséget szolgâljuk és ezt a szellemiséget tudjuk érvényre juttatni.
Tehât ez a vâlasztâsi ôsszefogâs is mutatta azt, hogy benne van a
târsadalomban azigény a tisztes politika irânt. Benne van az, hogy a mi
vâlasztâsi jelszavunk az volt: HIT, TISZTESSÉG, ERÔ,
Sajnos, egy-két helyen nem ez kellett az embereknek. Egy-két

helyen megtették azt, hogy szavaztak arra a képviselôre, aki milliôkat
sibolt ki, hogy kiilônbôzô elvtârsi kôrôkben szétosztogassa, a
kômyezetvédelmi alapot a zsurki vodkagyâr létesitésére csapolta meg
és inkâbb ezek azemberek kellettek. Hiâba mondtuk, hogy mi a hitet, a
tisztességet, az erôt és az erô alatt nem azt értettùk, hogy van
munkâsôkôl, vasôkôl, oda csap, ahova kôll, hanem mi ezt az erkôlcsi

erôt kinâltuk fel a târsadalomnak. Sajnos, nem voltak râ vevôk.
Hadd mondjam el, hogy Budapest fôpolgârmestersége kulcskérdés
volt most a magyar ônkormànyzati vâlasztâsoknâl. Azért volt
kulcskérdés, mert az SZDSZ - ez a bôlcs filozôlus, szakâllas guruk

pârtja -, amit annak idején a Paimer amerikai nagykôvet ùr 1988-ban
és 1989-ben hatalmas tâmogatâsokkal felpumpâlt, és ez a part 1990-ben
majdnem kormânyra jutott. Oriâsi pénzeket kaptak a demokratâktôl
Amerikâbôl és a legnagyobb ellenzéki part volt és az Antall- kormâny
kénytelen volt veliik paktumot kôtni. Igy lett Gôwcz ,4/-/«dJkôztârsasâgi
elnôk és îgy lett Demszky Gâbor Budapest fôpolgârmestere. Ezt a
fôpolgârmesteri tisztséget arra hasznâlta fel, hogy kiépîtsen egy
ellenkormânyt, kiépitse az SZDSZ-nek azt a bâzisât, pénzûk van,

hiszen a Fôvârosi Ônkormânyzat sajât kôltségvetéssel aJdcor és ùgy
zsarolja s kormânyt, ahogy akaija. Kideriilt, hogy ôk megrendelik a
metrô meghosszabbltâst hihetetlen drâga pénzen bekapcsolva olyan
cégeket, amelyek „Uram, bâtyâm és a mi kutyânk kôlyke stb",
milliârdok ùsztak el és ezt a metrôt akaijâk megépiteni. Az ùj kormâny
teljes mértékben joggal észreveszi, hogy itt rengeteg pénz folyik kl, de
nem egészen a metrô miatt, ezen a cimen folyik ki, de mas célokra.
Erre azt mondja, kész ezzel leâllunk, ezt a metrôt igy nem csinâljuk
meg, majd inkâbb a felszini kôzlekedésre kôltiink néhâny szâz

milliârdot és késôbb a metrôt majd egy jobb ajânlattal megcsinâljuk.
Erre mit mond Demszky Gâbor, Budapest fôpolgârmestere?
Megjelenik a televiziôban és azt mondja, Budapesten kriminâlis a
kôzlekedés, aki jârt ott, az tudja, hogy nem szabad a vârosba bemeimi
autôval, se parkolni nem lehet, se haJadni nem lehet. „Egy rôvid utat 1
ôra alatt gyalog kétszer oda-vissza megteszem, amig az autôval egyszer
araszolva eljutok". Megjelenik és azt mondja: „mâtôl kezdve Budapest
minden dugôjâért a kormânyfelelôs". Kérem ezt a demagôgiât, mert ha
a kormâny nem is fiijnâ le a metrôt, holnaptôl kezdve mâr jobb leime
Budapesten a kôzlekedés? Elkôltenék azt a néhâny szâz milliârdot és
majd hârom év mùlva lenne jobb a kôzlekedés. S ezt a szabad,
fuggetlen, kereskedelmi televiziôk ontjâk este a hiradôban és Demszky
Gâbor kôzpénzen egyetemistâkat fizettet meg, az aluljârôkban gyûjtik
az alâirâsokat, hogy „akaijuk a metrôt" ! Ezen a cimen olyan alâirâst is
kellene gyujteni, hogy akarok-e karâcsonyra 28 karâtos aranybôl,
mondjuk magamnak, egy 1 kilôs szép érmét. Hât persze, hogy akarok.
Csak azt felejti el megmondani a Demszky - arra nem gyûjti az alâirâst
-, hogy ki hajlandô beszâllni, mert fejenként kb. 70.000 forintba
keriilne minden magyar âllampolgâmak, hogy ennyivel szâlljon be a
metrô épitésébe. Hât persze, mindenki szeretne metrôt, jobb
kôzlekedést, tôbb autôpâlyât. Csak azt felejti el a Demszky Gâbor

mondani, hogy honnan szedje elô a pénzt. Neki ez a pénz azért kellene,
hogy a kormâny utalja ât a szâz milliârdokat neki, aztân ô majd
elosztja, hogy melyik céggel hogy szerzôdôtt és abban a cégben ott
vannak az ô elvbarâtai, akik azutân visszajuttatjâk a pârtnak a

propagandâra. a plakâtokra, kiilfoldi utakra, szôval ennek e pénznek
megvan a maga ôrdôgi kôre.

De ami miatt elindultam, hogy érdekes és sajnâlatos, ezt nem csak

én tudom, hanem minden gondolkodô ember tudja, és akkora
ôsszefogâs Magyarorszâgon nem volt még, mint a fôpolgârmester
vâlasztâsokon Budapesten. Egyetlen mas konzervativ nemzeti part nem
âllitott jelôltet. Mindenki tâmogatta a FIDESZ jelôltjét. Itt is âlljunk
meg egy pillanatra. Hât hogy van ez? A FIDESZ-nek nincsen sajât

jelôltje. A FIDESZ Latorcai Jànost tâmogatta, aki elôtte néhâny
hônappal még a Kereszténydemokrata Néppârt elnôkségéért szâllt

harcba és rettenetes kereszténydemokratânak vallotta magât, merthogy
a Giczy-fél pârtvezetés, a konzervativ nemzeti szellem vakvâgâny, nem
modem, nem eurôpai, ô eurôpai, modem pârtot akar keresz-

ténydemokratâkbôl, s meghirdette a kereszténydemokrata programot.
Meghirdette, szavazâs volt, megbukott, kisebbségben maradt, jelentôs
kisebbségben. Ezek utân megprôbâltâk meghirni a pârtvezetést, ami

nem sikeriilt, ezek utân kizârt^ a frakciôbôl a pârt két alelnôkét és az

orszâggyûlés alelnôkét, tôbbek kôzôtt engem, Gâspàr Miklôst és

Ftizessy Tibort. Miutân ez megtôrtént, a tôbbi kereszténydemokrata
képviselô nagy része azt mondta, ôk is kilépnek ebbôl a frakciôbôl,
âhonnan kizâijâk a pârt vezetôit. Utâna a megmaradt emberek beûltek a
FIDESZ frakciôjâba, kôztiik Latorcai Jànos is. Attôl kezdve elszântan
hirdette a FIDESZ programjât, mintha soha nem mondta volna, hogy ô
ugyan kereszténydemokrata és ezt a pârtot akarja gyôzelemre vinni. Ez

lett, cserébe Budapest fôpolgârmester jelôltje. Nem âllitott jelôltet sea
Kisgazda Pârt, se az MDF, se a Keresztény-demokrata Néppârt, se a
MIEP, se az Ûjszôvetség, se a METÉSZ, senki. Mindenki azt mondta,
hogy nincs mâs altemativa a Demszkyvel szemben, igy tâmogatjuk a
Latorcait. Ekkor bekôvetkezett a csoda: annak ellenére, hogy a

vâlasztâsok és a szavazatok arânyân, alapjân - amikor az egyes
ônkormânyzati vâlasztô kôrzetekben a jelôltekre leadtak -, nem a
fôpolgârmesterre, hanem a nem MSZP-SZDSZ-es jelôltekre, ha ott
valôban mindenki a Latorcaira szavazott volna, akkor a Latorcainak

elsôprô gyôzelmet kellett volna aratnia. Ezzel megszûnt volna
Demszky fôpolgârmestersége, kiesett volna , visszamenôleg a nyolc év
minden disznôsâgât ki lehetett volna bânyâszni és gâtât lehetett volna
szabni annak, hogy az SZDSZ a Fôvârosi ônkormânyzatbôl

tâplâlkozzék. Ez egyszer itt az tôrtént, hogy a FIDESZ sajât emberei
nem szavaztak Latorcaira, fontosabb volt nekik, hogy a liberâlis

dominanciâjû fôvârosi vezetés fennmaradjon. Azért nem szabad
elfelejteni, hogy a FIDESZ a liberâlis intemacionâlé tagja, ugyanannak.

amelyiké az SZDSZ. Ha volt magyarrontô politikai irânyvonal
Magyarorszâgon, akkor a tôrténelmûnk folyamân kevés olyan volt,
mint amit az SZDSZ képvisel. A drog szabadon, a mâssâg tisztelete,
bocsânat, de minden homoszexuâlisnak mindenre joga van, de ha egy
magyar ember azt mondja, hogy én magyar vagyok, akkor azt mondja,
hogy az soviniszta, az fasiszta, az minden. Mindenki mâr csinâlhat
mindent. Ez a szabadsâg, csak magyar keresztény ne csinaljon semmit,
annak kuss, az ônként hajtsa fejét a gillotin alâ és vâija kegyesen

mosolyogva, keresztény alâzattal, mikor hull majd a bârd a fejére.
Ezek dirigâltak a Hom-kormânynak is, ezek dirigâltak most ezen a
vâlasztâson és ennek a vâlasztàsnak az lesz a kôvetkezménye, nemcsak
hogy a Demszky marad meg Budapest fôpolgârmestere, hanem a
budapesti Kôzgyûlésbôl kibuktak a kisgazdâk, kibuktak az MDF-esek,
kibukott a Kereszténydemokrata Néppârt onnan is. És ott maradtak
tôbbségben - igaz, hogy a FIDESZ-é a legnagyobb frakciô, 60
valahâny tagù ez a testtilet és 22 FIDESZ-es van benne - az SZDSZesek és az MSZP-sek tôbbségben, ott sôprik le az egész FIDESZ-t, ahol
akaijâk. Latorcai Jânos mâr egyszer megbukott Demszkyvel szemben
1994-ben. Miért kellett egy olyan embert elôvenni és râbeszélni az

ôsszes tôbbit, hogy ne inditson jelôltet, aki egyszer mâr bukott. Az

most mâsodszor is bukott. Vajon ôszintén: akart-e a FIDESZ budapesti
polgârmestert? Vagy jô volt neki az, hogy egy liberâlis internacionâlis
târspârtnak az egyik vezetôje Budapest fôpolgârmestere. Még valamit!
Nem igen beszélnek rôla, ezt én is csak szûk kôrben mondom el: azt
mondjâk, hogy FIDESZ kormâny van Magyarorszâgon. Ennek a
FIDESZ kormânynak kôzel a fele MSZMP-s tag volt. Tessék
megfogôzkodni, nem mostani MSZP-s, hanem a Kàdàr és a Groszalatt
MSZMP-s tagok voltak. Ezek most a FIDESZ kormânyban
miniszterek. Igaz, hogy kôztiluk voltak olyanok, akik miutân
megbukott az MSZMP és amikor ùjra alakult az MSZP, mâr nem

léptek be az MSZP-be. De a miniszterek kôzôtt van olyan, aki 1989ben, amikor agonizâlt mâr a Kommunista Pârt Grosz Kâroly
vezetésével, akkor lépett be az MSZMP-be mondvân, hogy ô csak a bal
oldali utat ismeri. És ez mosta FIDESZ kormâny minisztere, méghozzâ
nem is akârmilyen poziciôban. Hogyha nagyon jôl megnézziik, a
kulcspoziciôkban kizârôlag olyan emberek vannak, akik vagy a KISZKB tagok vagy az MSZMP tagok voltak. Hât ez a magyar polgâri
kormâny? Egyet nem értek: a FIDESZ-nek meg voltak erre a
politikusai. Ott van Varga Mihàly, aki pénziigyi âllamtitkâr vagy
Németh Zsolt. Miért ne lehetett volna Németh Zsolt? Miért nem vâllalta

el a FIDESZ, hogy kxiliigyminisztert ad, miért csak âllamtitkârt ad?

Most, amikor ismerjûk mâr az 1999. évi kôltség\'etés irânyvonalât és fô
szâmait, akkor azon lepôdtiink meg, hogy semmi, se taktika, se
môdszertani ktilônbség nincs, ugyanazon a kitaposott ùton, amit még a
Németh Miklôs kormânya, ahogy elkészîtette a kôltségvetést és
amilyen szempontok alapjân tôrténik a felùlrôl lefelé valô osztogatâs,
ugyanazon szempontok alapjân megy tovâbb. Most erre azt lehet
mondani, hogy az 1999-es kôltségvetés nem egészen az ùj kormâny
kôltségvetése, mert az alapjait még az elôzô kormâny kezdte lerakni, de
môdszertanilag és szerkezetileg semmi vâltozâs nincs az ùj és a régi
kôltségvetés kôzôtt. Hol van az âllamhâztartâsi reform, amirôl évek ôta
beszélnek? Amiben meg kellett volna tenni a kiilônbôzô lépéseket. Ha
egyszer
szakitani
akarunk
egy
félkapitalista,
moszkovita
âllamszerkezettôl, akkor valahol a demokrâcia intézményeit kellene
szélesiteni és nem egészen centralizâlni kellene és felâllitani, amit a
magyar alkotmâny még soha nem ismert, hogy a miniszterelnôkségi

miniszter tisztségét, tehât a miniszterelnôkhôz nem juthat még a târca
vezetôje se kôzvetleniil. Van egy kancellâriânak kulôn minisztere,
akihez kell odamenni és aimak vannak emberei, akik az egyes târcâkért
felelôsek és egy miniszter ha valamit el akar émi, akkor ott kell
kopogtatni a kancellâria kapujân, meg kell beszélni a kirendelt

referenssel, hogy mit mond a kancellâriai miniszter ùr, hogybeadja-e a
miniszterelnôk ùmak, javasolja-e a javaslatot megoldâsra avagy sem.
Errôl csak annyit tudok mondani, mint jogâsz, foglalkoztam egy kicsit
az âllamjoggal is, hogy ez âltalâban nem a demokrâcia
intézményrendszerét szokta erôsiteni. Erre én azt mondom, mint
magyar ember és nem mint jogâsz és politikus, hogyha ennek az a

célja, hogy csak igy lehet a nemzeti érdeket megvalôsitani, akkor egyet
értek vele. Egyet értek még a diktatùrâval is, ami a nemes célt
szolgâlja. De ha ennek az a célja, hogy befogjuk mindenki szâjât és
suba alatt megint szolgâljunk egy idegen érdeket, amit most nem
mbellel és Moszkvâbôl irânyitanak, akkor ezzel nem tudok egyet
érteni. Akkor foggal, kôrômmel védenùnk kell a demokrâciât.
Beszédemet egy verssel szeretném zâmi. Tudjâk, 'szeretem a

verseket, hisz a nagy kôltôk nagyonsokjô gondolatot tudnak szépenés
mûvészi formâban kifejezni. Eszmefuttatâsomat egy Végvàfy idézettel
szeretném befejezni, hiszen a mi egész sorsunk azon mùlik, hol, mikor

tudunk ôsszefogni, és mivel magyarok szinte mindeniitt vagyunk a
vilâgon szétszôrva, szanaszét, ez a vers kimondja a lényeget;
Nagy magyar éjben picike tuzek,

Egyetlen nagy lângba!

Még sohasem volt akkora niàglya

égig, a csillagos égig éme.
Es minden idegen rongy benne égne.

Hogyha ez a sok kis tûz ôsszeâUna

p

Dr. Nàdas Jànos M.D. elôadàsàt tartja (Soôs JàzseJ)
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A MAGYAR NEMZETIVILAGTANÂCS
Dr. Jajczay Frigyes (Kanada);
VÀLASZA MAGYAR NEMZETI VILÀGTANÀCS
NEVÉBEN
Bencsik Andràs

fôszerkesztô ùrnak

Erdeklôdéssel

olvastuk

a

felhivâst,

hogy Magyarorszâgon

emlékmûvet âlHtsanak a kommunista rendszer tôbb mint tiz milliô

ukrân âldozatânak târgyâban.
Szerelnénk javasolni, hogy a Hungarocidium âldozatainak, a

népirtâs magyar màrtirjai-n^ âllitsanak emlékmûvet Magyaror
szâgon. Szerény becslések szerint a mâsodik vilâghâborù vége 6ta 8-10
milliô âldozata van a Hungarocidiumnak. A mészârlâs még ma is
folyamatban van mindaz elrabolt teriileteken, mind a csonkaorszâgban.

Még ma is sâtâni szorgalommal dobâljâk a szemétbe a magyar anyâk

méhébôl kikapart magzatokat. Az abortusz tôrvényt érvényteleniteni
kellene, és az alkotôit, a „demokratikus" kormânyok urait és polgârait,
felelôsségre kellene vonni népirtâsi bûntettek elkôvetéséért. Szintén
felelôsségre kellene vonni Ràkosi elvtârs târsait és utôdjait, az AVO-s
verôlegényeket, a kôrômletépôket és szâjba vizelôket, a szoyjet
gulâgok rabszolgatartôit, és az elrabolt teriileteinken garâzdâlkodô
vezetôit és hôhérlegényeit a sok szâzezer magyar testvériink halâlâért.

Elrabolt teriileteinken kôzel nyolcvan éve sinylôdnek testvéreink
rabszolgasâgban és szenvedô alanyai a fizikai és szellemi népirtâsnak.
Oket ùgy segithetnénk legjobban, ha megtennénk minden lehetôt azért,
hogy a Kàrpât-medencében minden magyar egy orszàg hatàrain belùl
egyutt tudjon élni\

Népûnk, magyarsâgunk, ôseink hagyomânyai és Jézus Ûrunk
igazsâga kôtelez, hogy egyutt, kôzôs erôvel prôbâljunk véget vetni a
Hungarocidiumnak, prôbâljuk megâllitani a magyar nép tragikus
fogyatkozâsât. Ha ez sikeriil, akkor talân reménykedhetiink a
magyarsâg szebb és boldogabbjôvôjében.

Végezetûl szeretnénk idézni egy nemrégen megjelent felhivâsbôl

(Felhivâs az igazakhoz, Hunnia, 110. szâin, 1999/1-jan. 25.):

„Cselekedni kell, méghozzâ azonnal és mindenkinek. Mert nem
veszhetiink el, nem veszhet el a fiatalsâg sem. Nem veszhet el
Magyarorszàg és nem veszhet el a magyar nemzet". ..."Nem
alamizsnât,
nem kônyôradomânyokat kériink,
nem kegyes
meghallgatâst, hanem radikàlis intézkedéseket és azonnali
egyuttmukôdést, amely méitô a magyarsâg mùltjâhoz és jôvôjéhez"!

Szeretnénk kijelenteni, hogy mi minden tevékenységet, amely a
magyarsâg érdekeit szolgâlja —minden feltétel nélkul —, hajlandôk
vagyunk és akarunk tâmogatni!

Vitéz Szakàly Jànos (London, Anglia):

ISMERJUKMEG, ISMERTESSÛK UTÔDAINKKAL
HAZÀNKIGAZI TÔRTÉNELMÉT
Tobb, mint 40 éve kutatom az angolszâsz vilâg véleményét Kozép-

Eurôpa és fôleg a Kârpât-medence régészetérôl, embertani Idalakulâsârôl,

tôrténelmérôl.

Megismerve

szerepûnkrôl

alkotott

véleményiiket, mind hatârozottabban lâtom, hogy Mâtyâs kirâly halâla
ôta milyen felgyorsultan halad nemzetiink a megsemmisiilés felé. Ha

Mâtyâsnak megengedte voina a sors, hogy az Àrpâd-hâzhoz hasonlô
dinasztiât alapitson, bizonyâra mâsként alakult volna nemzetiink sorsa
és most nem az lenne egyik legnagyobb gondunk, hogyan adjuk vissza

a fôleg hazai nemzettestvéreinknek tôrténelemtudatukat, nemzettudatukat!

Tôrténelmet minden korban, mindenûtt csak az uralmon volt

âllamfô vagy politikai rendszer érdekében irhattak... Kârpât-medencei
tôrténelmûrik elsô évszâzadaiban a papok irtâk tôrténelmûnket - azt
Rôma érdekei szerint irtâk -, majd a Habsburg-hâz érdekei szerint,

magyar érdekû tôrténelemlrâs csak elvétve létezett. A mi hâborù elôtti
és a két hâborù kôzôtti generâciônk nemzettudata a kegyetlen trianoni
csonkitâstôl vâlt izzôvâ. De milyen tôrténelemtudata és nemzettudata

lehet annak a két generâciônak, amelynek a kommunista rendszerben
kellett felnônie?

Az oroszok a Nagy Péter-i gyakorlatnak megfelelôen, ha egy népet
legyôztek, elôszôr az értelmiségét irtottâk ki, megszûntették a
magântulajdont, meghamisitottâk a tôrténelmet, utâna anyanyelviiket.

îgy nôvesztették meg az Orosz Birodalmat. Nâlunk is minden eszerint a
menetrend szerint tôrtént. - Amig Németorszâgban 24 személyt itéltek

el hâborùsfôbûnôsség vâdjâval, Magyarorszâgon tbbb, mint 600
személyt végeztek ki hâborùsfôbûnôsség vâdjâval! Tôbbezer személyt
gyiikoitak meg itélet nélkul, szâzezer szâmra intemâltâk, majd a
maradék értelmiséget - szinte kivétel nélkiil - telepitették ki
lakâsaikbôl, kényszermunkâra fôgva ôket. A magântulajdont
megszûntették tôrténelmùnkkel egyiitt és az ôvodâkban kezdték az
orosz nyelvet tanitani! Mindezek tetejébe bûnôs nemzetnekbélyegezték
meg nemzetûnket.

Akik ebben a légkôrben nôttek fel, azokba belesulykoltâk, hogy a
hàborù utâni elsô években —amikor a nemzetet lefejezték, a legkivà-

lôbbjait irtottâk ki - a nemzet tôbbségével szabadon vàlasztott kormàny, tehàt demokràcia volt. Az elsô ôt évet elfelejttették veliik, Igy
1945 és 1990 kôzôtt csak 40 év telt el, tudatukbôl sikeresen irtottâk ki
az elsô szôrnyû ôt évet és mindenki csak 40 év rémségeirôl beszél! —„A
nemzeti ôntudat a nép, orszâg és az âllamra vcnatkozô ismeretek
ôsszessége". Sùlyos hiba lenne részunkrôl nemzettudatuk hiânya miatt
hibâztatni az otthoniakat.

Fizikai és szellemi életûnket a belsô kivâlasztô mirigyeink egyiittes

mûkôdése irânyitja. Darânyi professzor megâllapitâsa szerint
mirigyeink kôzt a „primus inter pares" szerepét vagyis - az elsô az
egyenlôk" kôzôtti szerepét emberi fajtâk szerint mâs és mâs mirigy
végzi. Nâlunk, magyaroknâl ez a fôszereplô, a pajzsmirigyiink (thyroid
gland). Ezért van kôzôttiink annyi pajzsmirigy megbetegedés és ezért
jôttek a gazdag emberek a vilâg minden tâjârôl pajzsmirigymûtétre
Budapestre, mert ott operâltâk azt a legsikeresebben. A pajzsmirigy
szabâlyozza oxigénellâtâsunkat, vérmérséklettinket, életûnket.

Az északi embertipusoknâl a fôszerepet az agylebeny végzi, az agy
vérellâtâsât szabâlyozza, nâluk van a legtôbb elmemegbetegedés.
Akiknél a hasnyâlmirigy az irânyitô, sokkal tôbb a cukorbeteg stb.
Téijiink vissza a mi fajtabeli vagy nemzeti betegségunket okozô
pajzsmirigyiinkre. Bennûnket, magyarokataz érzéseinkirânyitanak. Ha
valakinek vagy valaminek sikeriilt érzéseinket meggyôzni, képesek
vagyunk sajât érdekeink elleni cselekvésre, amint ezt tôrténelmûnk

szâmtalan sajnâlatos eseménye mutatja. Cselek\'éseinkben nem annyira
a jôzan értelmi belâtâs, mint inkâbb a hangulatok irânyitanak. Ezért
idôszakos és rapszodikus az aktivitâsunk. Kônnyen befolyâsolhatôk
vagyunk és erôsen hajlunk a tômegszuggesztiôkra. A megszokotthoz
vagy egyszer elfogadott âllâsponthoz makacsul ragaszkodunk, de kellô

hangulati befolyâsra hajlandôk vagyunk engedni. Természetesen én
most itt csak azokra a tulajdonsâgainkra mutattam râ, amelyeket a

pajzsmirigyimk a „primus inter pares" szereplésével okoz. Sajnos,

Darânyinaic nem volt ideje ezt a fontes meglâtâsât kôztudatosltani,
inivel a németorszâgi Chàm tâborban nem tudtuk a hazatérésrôl
beszélni és bar személy szerint politikâval soha nem foglalkozott, itélet nélktil - a bôrtônben éhen hait!

Utolsô nemzeti kirâlyunk, Mâtyâs halélâtôl szâmlthatô a tôrténelmi
tudat és kôvetkezéseként a nemzeti ôntudat elsekélyesedése, ami szerencsétlenul - fokozott pajzsmirigyunk uralkodô szerepe.

Felesleges lenne bel- és kiilpolitikai „balfogâsainkat" felsorolni,
azokrôl valamennyiùnknek van tôbb-kevesebb tudomâsa. Annal hatârozottabban âllitom a nemzeti emigràciôra hàranilô legsiirgôsebb
feladatainkat: erônkhôz képest meg kell tennûnk mindent, hogy végre
egy hiteles oknyomozô magyar tôrténelemkonyv jelenjen meg! Valôsàgos tôrténelmi ismeret nélkiXl nincsen lehetôség nemzettest\'éreink
kificamitott tôrténelmi ismeretébôl kigyôgyitva nemzeti ôntudatukat
helyreàllitani. Meg kell ragadnunk minden alkalmat és afelvilàgositàs
szellemi eszkôzeivel kell minden magyart a valôsàggal megismertetnûnk! Tùlnô ez a kérdés az emigrâciô valamennyi kérdésén,

mert a magyarsâg megmaradâsârôl van szô, hogy nemzetûnk folytathassa és betôlthesse azt a hivatâst, amelynek elvégzésére rendeltetett!

Radnôthy Kàroly (talgary, Kanada):

RÂhlK SZAKADTTRAGÉDIA
A Magyar Târsasâg Vezetôségének

Nagyon ôriilnék, ha akadnânak olyan honfitârsaink, akik a
Târsasâg, illetve az Akadémia tagjai kôzôtt - idegen nyelveken tudomâsâra hoznâk a fôld lakôinak, a Kârpât-medencéhez valô ôsi
jogunkat, hiszen a nemzeti kônyvtârakban bôven akadnak olyan
bizcnyitâsok, amelyeknek alâtâmasztâsâval - fôleg idegen ôstôrténészek kutatâsai alapjân - igazolhatjuk, hogy mi nem csak szôszâtyârkodâssal éliink, mint az olâhok, akik mâr Krisztus Urunkat is
românnak mondjâk, csak azt nem tudom, hogy Mâriât vagy a Szentlelket tartjâk românnak.

Ôriilnénk, ha valaki akadna, aki felhivnâ a német kormâny
figyelmét arra, hogy tulajdonképpen ôk hùztak be bennûnket a hâborù
âltal rânk szakadt tragédiâba - amitôl teljesen tônkrementunk -, de ôk
még mindig egyre viruinak. Hât legyen beimùk annyi becsûlet, hogyaz
âltaluk elôidézett katasztrôfâbôl segitsenek kijutni bennûnket, ne
nézzék ôlbe tett kézzel, hogy minket teljesen kirabolnak a,jô szomszédok", akik ôket is becsaptâk.
Vagy arra mâr nem vagyunk jôk, hogy most mellénk âlljanak, és
segitsenek ki bennûnket az ô âltaluk elôidézett bajbôl?

Kôkai-Kun Tamàs (Washington):
ÉS MÉGIS EMLÉKEZUNK!
Ez év tavaszân, az ùj „szakértôi" kormâny kûlûgyi âllamtitkâra,
Szent Ivànyi Istvàn (majdhogynem tôrténelmi név) ex'catedra kijelentette washingtoni beszâmolôjân, hogy mi (mâr mint Hornpetôék)
nem emlékezûnk meg a trianoni békeparancs hetvenôtôdik évfordulôjârôl. Ezzel szemben a fenti Szent-lvânyi felvidéki rokona, SzentIvànyi Jôzsef a felvidéki magyarsâg egyik vezetô egyénisége pontosan

hâromnegyedszâzada ezeket merte mondani: „A felvidéki magyarsâg
sohasem ismeri el, hogy a csonka Magyarorszâg nemzetgyûlése
egyedûl volt jogosult a békeparancs ratifikâlâsâra.. Mi elihez a békéhez
sohasem adtuk hozzâjârulâsunkat és sohasem mondunk le sorsunk
intézésérôl"!

A tovâbbiakban ez a tântorithatatlan hazafi ezeket mondta Lévân a

cseh titkosrendôrôk vigyâzô szemei elôtt: „...a mi âllâsfoglalâsunk az,
hogy a békeszerzôdések az emberiség szégyenének bizonyultak, s azok
megsemmisitették az emberi jogokat...s kétes értékû kisebbségi jogokat
adtak. Nem vagyok forradalmâr, de ha ezek az âllapotok tovâbb
tartanak, én leszek az elsô, aki azt mondom, hasznâld ôklôdet, mert mi
mâr csak magunkban és Istenben bizhatunk! Aniint lâthatjuk hetvenôt
év elmùltâval semmi sem vâltozott".

Afenti hirkôzlôk szerint a Szlovâk-Magyar Àllamszerzôdést még e
hônapban a pesti parlament ratifikâlja majd. Mint ahogy elôzôleg mâr
irtam, a viszonyokhoz képest a szerzôdésben igért kisebbségi jogok és
egyéb hatârozatok tùlsâgosan jôl hangzanak ahhoz, hogy igazak
lehessenek (ez nem azt jelenti, hogy a felvidékiek vagy mi elfogadjuk).
Nem kellpolitikai zseninek lennunkahhoz, hogy biztosan megjôsoljuk,
hogy a drâga atyafiak a felét sem tartjâk majdbe, annak ellenére, hogy
a Strassburgi Tanâcs mindenkireszigorùankôtelezôvé teszi, ami persze
nem jelenti azt, hogy akaratât majd érvényesiteni tudja vagy akaija, s
kivânunk jôszerencsét felvidéki véreinknek, akik az emigrâciôra
mindig szâmithatnak!

Legujabb értesuléseink szerint az Egyesult Àllamok kiilugyesei
surgették legjobban a szerzôdések megkôtését, anélkul, hogy a
kisebbségi problémâval behatôan foglaikoztak volna, amit egy amerikai
amùgy sem tud megérteni. (Majd megértik, amikor mindenféle egyéb
népek âtveszik a rémuralmat, mint pl. Erdélyben az olâhok.)

Mindezek tudatâban nem lenne teljesen jogosult a szakértôi
kormâny maradéktalan elitélése, de lehettek volna sokkai kemé-

nyebbek is, kiilônôsen az ùn. Kassai Program legalâbb semmissé
dekralâsânak esetében.

Sajnâlatos, hogy a magyar diplomâcia most is az alacsonyabbrendûségi érzés betegségében szenvedve, nem mert kôvetelôzve fel-

lépni igazsâgânak védelmében, nehogy megint nacionalizmus vagy
fasizmus vâdjai ellen kelljen védekeznie. Véleményem szerint az
amerikaiaknak fogalmuk sincs, hogy „Szlovàkiàt" Hitler kreàlta s az
atyafiak rôvid ônâliôsâguk alatt a zsidôkérdést Himler-i ùton oldottâk
meg...s az ôslakos magyarsâggal teljesen balkâni môdon bântak el a
hâborù utân.

Egy vérbeli felvidéki magyar kommunista vezér igy nyilatkozott a
pârizsi mâsodik Diktâtum utân: „amit csehek és tôtok a magyar
kisebbségekkel mixveltek, az egyenlô a gyarmatositôk môdszereivel"!

Visszatén'e Trianonhoz és ez alkalommal csak a Felvidékhez,

sziikségesnek tartom megemlitem, hogy az ùn. Pittsburgi Egyezményt
Masaryk a hazai tôtsâg megkérdezése nélkiil az US âllampolgârsàgù
csehekkel és tôtokkal kôtôtte, ami tôbb okbôl is érvénjlelen, ùgyanynyira, hogy Masaryk maga is megtagadta, sot francia ùjsâgirôk elôttazt
is kijelentette, hogy a szlovâk (tôt) nép mint olyan nem is létezik,
sohasem létezett, az egész csak egy fikciô és a magyarok propagâljâk.
Mellesleg a tôtok délszlâ\> eredetûek és IV. Bêla kiràly telepitette
elôszôr ôket be Szvatoplukhoz semmi kôzùk!
A felvidéki tôtok tiltakoztak a Pittsburghi Egyezmény ellen és

Pârizsban kijelentették, hogy „Szlovâkia" kolôniâja letta cseheknek, a
„csehek elôzônlik fôldûnket, mint egy meghôditott tâjat és annak
ellenére, hogy ezer éven ât nem kellett magyarokkâ vâlnunk, most az a
szândék, hogy elcsehesitenek minket".

Sajnos, a fentieket kijelenteni merô jôzan tôt fajta mâra mâr kiveszett, jôzan gondolkodâsra képtelen ôtven év kommunista és nacionalista nevelése odâig hatott, hogy még az ôreg Dunàt is szlovâk
eredetûnek képzelik.
Visszamenvén 1919 ôszéhez, amikor mâr az egész Felvidéketcseh
csapatok szâlltâk meg, mûkôdôtt ugyan egy ùn. Fridrich kormâny, de
ezzel a Szôvetségesek nem voltak hajlandôk târgyalni, igy alakult meg
azutânApponyi, Horthy ésAndràssy tâmogatâsâval a Huszàr kormâny,
amit végiil is az Antant hajlandô volt elfogadni.

Az Apponyi âltal vezetett békedelegâciôt ùgy kezelték Pârizsban,
mint kôzônséges bûnôzôket, ôrizet alatt, szobafogsâgban tartottâk ôket
(ezért a gyalâzatért még egyszer majd fizetnek.)
Mint tudjuk, Apponyi Albert nem volt hajlandô alâimi a modem
tôrténelem leggyalâzatosabb békediktàtumàt, s végul - valôszinùleg

sorshùzâssal —Bernard népjôléti miniszterre és D. Làzâr rendkiviili
kôvetre esetta vâlasztâs a szégyenletes aktus elvégzésére.
A fiatalabb generâciôk szâmâra pl. olyan patakokat, amelyekben a

kacsâk nyârviz idején zâtonyra futottak, hajôzhatô hatârfolyôknak
nyilvânitottâk, a paplakot elvâlasztottâk a templomtôl, a gazdaasszony
siitôkemencéjének ajtaja magyar teriileten maradt, de a kenyér mâr az

ùj orszâgban siilt meg vagy pl. a parasztudvar gémeskùtjât mâr Cseh-

szlovâkiânak adtâk, mit sem tôrôdve az okozott problémâval, ami a
természet tôrvényei szerint is kôzônséges rablâsnak szâmitott.

A Thanoni Békeparancs példa nélkiil âll tôrténelmùnkben s teljes
egészében a gonoszsâg sziileménye, jogi alapjât senki sem tudnâ
bizonyîtani, de az ellenkezôjét igenis lehet és alkalom adtân kôtelességxink is lesz! Minden alap nélkul szakitottâk el ôsi fôldeinket a

szinmagyar lakossâggal egyiitt, s a wilsoni elveket, a népszavazâst egy kivétellel - sehol sem érvényesitették. Sopron és kornyékének
magatartâsâhoz nagyban hozzajârult a magyar szabadsâgharcosok
hôsies ellenâllâsa, kiilônben itt sem lett volna népszavazas!
Naiv elgondolâs az, hogy majd a hatârok elmosôdnak, s îgy
megtôrténik a megbékélés, a tolvajok lelkiismeretét nem hagyja
nyugodni az, hogy igazsàgtalan rablâssal jutottak a magyarsâg
tulajdonâhoz, igy egyetlen lehetôségiik a lopottjôszâg megtartâsâhoz a
magyar kisebbség megsemmisitése és ezt ne feledjék a ma magukat
magyarnak nevezô politikusok sem!

Ezt az embertelen és meggyalâzô békeparancsot sohasem szabad

elfogadnunk - senkinek sincsjoga hozzà - és generàciôrôl generâciôra

kôtelességûnk tovâbb adni mélységes felhâborodâsunkat és azt, hogy
egyszer mégis gyôzedelmeskedik az igazsâg...amiben feltétleniil

hiszek, s mindenkit emiékeztetek DeâkFerenc hires mondâsâra, amely
sohasem avulhat el: „ônként nem mondunk le egy talpalatnyi magyar
fôldrôl sem "I

Remélem, jùnius negyedikén minden igaz magyar csalâd gyertyât
gyùjtott az elrabolt hon és a rabsâgban szenvedô véreink emlékezetére.
Az emigràciô uzenete az, hogy otthon is ezt kell tenni!

Vitéz Szakaly Jànos (London, England):
AZ EURÔPAl MAGYAR SZABADSÂGHARCOSSZÔVETSÉG
KÔZLEMÈNYE

Az Eurôpai Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség ez év mârcius 2526-ân Londonban, a Mindszenty Otthonban tartotta a 2 évenként sorra

kerulô kongresszusât. Az eurôpai orszâgokbôl jôtt Szabadsâgharcos
Szôvetségi vezetôk beszâmoltak az elmùlt két évben a magyar ugyek
szolgâlatâban kifejtett munkâssâgukrôl és kiértékelték az 1990 ôta
szabad Magyarorszâg politikai, gazdasâgi és térsadalmi életének
alakulâsât.

A kongresszusi kiildôttségek egyhangùlag elhatâroztâk, hogy a

Nyugaton 1957-ben megalakult Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség

mûkôdését még egyelôre fenntartjék, mert szûkségesnek lâtjâk az
1956-os felkelésnek a magyar népet ôsszefogô, nemes modem és
szociâlis szellemének tovâbbi âpolâsât és teijesztését.

A kongresszusi gyûlést SujànszkyJenô eurôpai elnôk vezette le,
mivel a kétéves mandâtuma lejârt, majd az elnôki tisztségetâtadta vitéz
Szakàly Jànosnak, az Angliai Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség
vezetôjének.

Sulyànszky Jenô (Franciaorszâg):
NYILATKOZAT

Az Eurôpai Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség, amely a
reménytelenség évtizedei alatt, 1957-1989 kôzôtt a nyugati emigrâciôban az 1956-os célkitûzések megvalôsulésâért és a magyarforradalom

vilâgtôrténelmi csillogâsânak megôrzéséért kûzdôtt, sajnâlattal âllapltja
meg, hogy a vasfuggôny ôsszeomlâsa utân megrendezett mâsodik
szabad vâlasztés sorân olyan politikai part gyôzôtt, amelynek
szellemisége

nem

azonosithatô

az

1956-os

szabadsâgharcunk

szellemével, erkôlcsi ôrôkségével és azzal a tisztelettel és szeretettel,
amit mi, volt szabadsâgharcosok érziink a harcokban hôsi halâlt hait
bajtârsaink és a szabadsâgharc leverése utâni megtorlâsban kivégzett
mârtirjaink emléke irânt.

Ennek ellenére, mivel a parlamenti képviselôk megvâlasztâsa a
teljesen fiiggetlenné vâlt orszâgban valôban demokratikus keretek
kôzôtt zajlott le, tudomâsul vessziik a vâlasztôk dôntését és az ùj
kormânyt, az 1990 elôtti Kâdâr-korszak kormânyaival ellentétben,

Magyarorszâg tôrvényes kormânyânak tekintjiik.
Reméljiik, hogy az ùj kormâny, az elôzôhôz hasonlôan, biztositja
maJd az emberi szabadsâgjogokra épiilô parlamentâris demokrâcia
hiânytalan mûkôdését és ôrkôdik azon, hogy az 1956-os szabadsâg
harcunk emlékének vilâgtôrténelmi csillogâsa ne âmyékolôdjon be.
Kivânjuk és elvârjuk, hogy az ùj kormâny munkâjât kizârôlag az
orszâg és a magyar nép âltalânos érdekeinek ônzetlen szolgâlata irânyitsa, hazânk ùjjâszûletésének erkôlcsi megalapozâsâhoz szûkséges
tôrténelmi igazsâgtétel tovâbbi betartâsâval.
Hangsùlyozzuk, hogy szolidaritâsunk és bajtârsi szeretetûnk elsôsorban azok felé irânyul, akiknek hozzâtartozôit az idegen elnyomâs
ideje alatt hazafias magatartâsuk miatt kivégezték vagy akik maguk is

bôrtônbuntetést szenvedtek és a bôrtôn utân évtizedeken keresztiil teljes
mellôzôttségben és félreallîtàsban volt résziik.

A MAGYAR SZABADSÀGHARCOS SZÔVETSÉG
FRANCIAORSZÂGI SZERVEZETE
A Franciaorszàgi Magyar Szabadsàgharcos Szôvetség nevében
szeretettel kôszôntôm a Magyar Kongresszust és kîvânok sok sikert

hazànk érdekeinek szolgâlatâban végzett munkâjéhoz.

Szôvetségunk nagyra értékeli az Amerikâban mûkôdô Magyar
Tàrsasàg tôbb évtizedes hazafias mûkôdését, amelynek az alapja az
ônzetlen hazaszeretet és a nemes, egészséges erkôlcsi normâk tânto-

rithatatlan âpolâsa. Ezt a szellemet kell âtadnunk az ùj. fiatal magyar
nemzedéknek, mert csak igy lehet szebb magyar jôvôt kiéplteni annak
érdekében, hogy a XXI. szézad ktiszobén, az annyit szenvedett és oly
sok megprôbâitatàson keresztûlment magyar nép végre boldogan
élhessen majd szabad hazàjàban\

A magyar orszâggyùlés elnokének,
Budapest

Azzal a kéréssel fordulunk a vâlasztâsok utân megalakult ûj
orszâggyûléshez, hogy tûzze ismét napirendre a nyugati orszâgokban
élô magyar àllampolgàrok szavazatijogànak kérdését. Mi, az idegen
megszâllâs miatt, mint politikai menekiiltek voltunk kénytelenek
elhagyni Magyarorszâgot és életiink legnagyobb részét hazànk hatârain
kivul leélni. Magyar âllampolgârsâgunkrôl soha nem mondtunk le és az
elmùlt évtizedek folyamân a magyar nép érdekeit idea-lista

ônzetlenséggel és ôszinte, mély hazaszeretettel szolgâltuk a nyugati
befogadô orszâgokban. Szakadatlanul kuzdôttiink 1956 nemes
szellemét megôrizve, a totalitarizmus minden megnyilatkozâsa ellen, az
emberi jogokat tiszteletben tartô parlamentâris demokrâciâk védel-

mében. Ûgy érezziik, hogy most, amikor —hâla a vasfïiggôny ôsszeomlâsânak - végre hazànk is beléphetett a parlamentâris demokrâciâk
nagy csalâdjâba, erkôlcsileg jogos az a kérelmunk, hogy legalâbb

szavazatunkkal mi is részt vehessunk a magyarorszâgi demokrâcia
kiépitésében, amelynek megvalôsulâsâért a mùlt évtizedekben aimyi
ônzetlen âldozatot hoztunk.

Ha csalâdi és megélhetési okok miatt mâr nem telepùlhetunk is
végleg haza Magyarorszâgra - hisz az életiink legnagyobb részét

torténelmi és politikai okokbôl a vasfuggôny leomlâsâig nyugati befogadô orszâgokban kellett letôlteniink-, ez nem jelenti azt, hogy megszûntûnk jô magyaroknak lenni. Szavazati jogunk esetleges visszaadâsa nem képezne rendkivùli kivételt nemzetkôzi ôsszehasonlitâsban

sem, ugj'anis tôbb mâs orszâg âllampolgârai szâmâra ez a lehetôség
mâr létezik (pl. a lengyeieknél).
Erôsen reméljiik, hogy a fentiekben leîrt indokolâs alapjân kérelmûnk pozitiv meghallgatâsra talâl.

Kuczka Margit:

URAMISTEN, MIVÈ LETTÛNK?
Férfiaink nem érik meg nyugdljas korukat. Asszonyaink nem
szûlnek. Reménytelen nôk a sztilés utâni pillanatban meggyiikoljâk
ùjszûlôtteiket...

Gyereklânyok âcsorognak az éjszakâban a kocsisoron, zsenge
lânyokat toboroznak kulfoldi kuplerâjokba. Fiatal fîùk egy tânyér
levesért és éjjeli szâllâsért âruljâk testiiket a pâlyaudvarokon ésa Dunaparti korzôn...

Tizenéves kamaszok brutâlis kegyetlenséggel mészârolnak le
ôregeket, de sajât cimborâikat sem kimélik. Fényes nappai egy vâros

szemelâttâra agyonvemek egy embert. Kommandôsok serege lôvi az
elmebeteget. Rendôrôk és vasutasok rugdosnak halâlra egyetemistât.
Kôvel zùzzak be a tôrékeny koponyât a vonatdobâlô, unatkozô,
magukra hagyott gyermekek. Mocskos utcékon, koszlott kapualjakban

az egyik nyomorult a mâsik nyomorultat megmaradt ôtven forintjâért
iiti le...

Idegenek hùzkodjâkki kertjeink zôldségeit, mâsok taroljâk le fâink
gyumôlcseit. Lopjâk autôinkat, kifosztjâk vikendhàzainkat, kiraboljâk
lakâsainkat....

Lelôvik a papokat.

Lopjâk a vasùti sorompô jelzôberendezését és halottakat gôrget
maga elôtt a vonat. Riihes, tetves, tiidôbeteg emberek fagynak meg

bokrok aljân, hidak alatt, sôtétlyukakban...
Szétszôrt szemetet hintâztat a szél, a kukâkat tùrô szerencsétlenek
egy falâs étel, pénzzé tehetô ûvegek utân kutatnak. Fôldestôl faljâk fel

az éhezôk a kifosztott raktâr krumplijait. A gyertyafény mellett tanulô
kisdiâkok kizuhannak az éhségtôl az iskolapadbôl...

Sîrô ôregasszonyok alkudoznak a patikâkban, hogy meghalt féijiik
mâr fel nem hasznélt, de méregdrâga gyôgyszerét visszavâlthassâk...

Teljes csalâdok maradnak munka és megélhetés nélktil... mâr
kikapcsoltâk a gâzt, a villanyt, most elârverezik fejùk folùl a tetôt, mert
a bankok egyoldalùan môdositanak szerzôdéseket. Par szâzas
kistelepiilések majdnem minden munkakorù embere munka nélkul...

Lakôtômbôk teljes hâzsorait fenyôgerendaerdôk tartjâk az ôsszeomlâstol...

Szxilôk kônyôrôgnek aprôhirdetésekben, hogy halâlos beteg gyermekûket megmenthessék...
Nincs becsulete sem az adott szônak, sem az îrâsos szerzôdések-

nek. Gengszterek fosztjâk meg az embereket megtakaritott pénzûktôl,
hajszoljâk csôdbe a kényszerbôl kisvâllalkozôvâ letteket. Jogerôs birôi
Itéleteket senki nem hajt végre.

Kinyitott tenyerû asszonyok és gyermekek kolduinak aluljârôk
kôvén, utcasarkokon...

Az iskolâbôl kikeriiltek tômegei cél, értelem, munka nélkul
tengôdnek.

Fogyatékosokat Itélnek halâlra, ôrôklétig szobafogsâgra, csôkkentve, megvonva tâmogatâsukat.

Bezârt kônyvesboltok, mûvelôdési hâzak, kônyvtârak helyén peep
show-k, autôszalonok, bankok nyîlnak. Megalâzott tanârok, orvosok,
mûvészek, kutatôk vergôdnek kiszolgàltatottan...
Védteleniil âllunk a vilâgban, mikôzben fegyveres bandâk busz-

megâllôt, hâzat, templomot robbantgatnak kôrûlôtttink, de nekiink egy
késûnk sem lehet...

Mâr rokonainkkal és barâtainkkal sem talâlkozhatunk: két busz-

jegyért egy kilo kenyeret kapni. Megfizethetetlen a vonatjegy, a posta,
a telefon kapcsolattartâsaink igyvâltak lehetetlenné.
Beomlanak a bânyâk, ôsszedôlnek az iizemcsamokok, rozsdâsodnak a gépek, pipacsot nôvel a szântôfôld, a hâzakrôl hâmlik a
vakolat, az egyetemi tanâr fejére râzuhan a mennyezet - és kosz és
mocsok mindenutt.

Orvosok, mezôgazdâszok, biolôgusok, tanârok és mémôkôk
menekiilnek kiilfbldre vagy diplomâjukkal havat lapâtolhatnak, mint
egyszer, régen...

Dôghùson élnek csalâdok. Nyolcezren âlltak sorban karâcsonykor,
szakadô esôben tâl nieleg levesért a Petôfï Csamok elôtt...
Szâzezrek vacognak futetlen szobâikban. Két és fél milliô nyugdijasnak mâr kenyérre és tejre sem fiitja. Hâromszâzezer a veszélyeztetett gyerekek szâma. A betegek harminc szâzaléka mâr nem tudja
kivàltani a gyôgyszerét...

Adôzott jôvedelmûnkbôl csillagészati ôsszegû târsadalombiztositâsi jârulékunk ellenére fïzetjiik a kiilônféle orvosi ellâtâst, mert nem
akarunk mi is a kôrhâz elôtt megdôgleni, és adôzott jôvedelmûnkbôl
tanittatjuk - amig tudjuk - gyermekeinket...és fïzetjiik a biztositâsokat,
de pénztinkbôl sem kifosztott lakâsunkra, sem ôsszetôrt, ellopott
autônkra, sem aszâly és belviz sùjtotta vetésiinkre nem futja...
Es mâr riogatnak; befizetésiink a nyugdijra sem lesz elég, és azt
mondjâk, aimyit kapunk majd végigdolgozott, tônkretett életiink utân,
amennyit mi, ismét csak adôzott jôvedelmûnkbôl megtakarithatunk
magunknak... és dolgozhatunk, mig bele nem halunk, mert hiszen
Eurôpâban is sokâig dolgoznak az emberek...

Fôlszâmoljâk a kôrhâzakat, iskolâkat, szinhâzakat, mûvelôdési
hâzakat, szélnek eresztik a tanitôkat, orvosokat, âpolônôket, kutatôkat,
kônyvkiadôk dolgozôit, nincs sztikség râjuk sem...
Es iszunk, kâbitôszerezunk és gyilkoljuk magunkat, ha mâr nem
megy tovâbb.

Es mindez még nem elég.

Megfélemlitve, megzsarolva éliink, mert van még munkahelyiink,

hât hallgatunk. És hogy még ki tudjuk fizetni a szâmlâinkat, hât
éheziink...

és

lemondtunk mâr

mindenrôl:

ùjsâgrôl,

kônyvrôl,

szinhâzrôl és mozirôl, mâr csak a puszta életiink maradt. És teljesen
magunkra maradtunk.

Véletleniil sem szôlalunk meg, mert nem akaijuk, hogy azoïmal
nacionalistânak, sovinisztânak, fasisztânak, antiszemitânak kiâltsanak

ki... mert biintetleniil vâdolhatnak és bélyegezhetnek meg.
De épiil és szépiil az orszâg.

Csillogô mârvâny- és iivegpalotâkat emelnek az egyre szaporodô
bankok, a biztositôk, a târsadalombiztositâs, a kûlfoldi ûzletemberek, a
zavarosban halâszô vâllalkozôk...

Business centerek tarkitjâk ùtjaink szélét, s még az sem baj, ha
mellettiink 50-100-150 éve allô, soha nem tatarozott hâzak —emberek

lakâsai -omlanak ôssze, mint a kârtyavâr... hadd hulljon a férgese.
Tôbb tizmilliôs autôcsodâk elôl ugrândozunk, hogy a milliônyi
kâtyù szennyét ne rânk frôccsentsék...

És nézziik a tévé reklâmjait, hogy ez vagy az az autôcsoda mâr
igencsak olcsô, egymilliô-kilencszâzezerért kaphatô, meg hogy étkezzunk egészégesen, koleszterinmentes étolajjal fôzzùnk -, de mâr zsirra
sem fiitja...

Azt mondja a nagyobb kormânyzôpârt (volt) alelnôke a râdiôban,
hogy ô a birodalmât épitgeti - igy birodalmât - és hogy tôbb, mint
egymilliârddal tâmogatta a pârtjât.

És olajgate és vém- meg adôcsalâsok, bûntetleniil vagy rôhejes
biintetéssel.

Ûj médiamogulok és sajtômonopôliumok ... Magânkastélyok a
magânositott tiszta levegôn... Operabâlok, Vâllalkozôk bâlja, belteijes
exkluziv rongyrâzâsok egyenes adâsban a televiziôban, vakulj magyar,
nézd az élelmeseket, akik idôben „tudtak vâltani"...

És tudjuk; a mi pénziinkbôl buliznak egy amerikai film forgatâsânak uriigyén, mikôzben ingyen adtâk el a vârost, mert hiszen minden

eladô..., de csak mert mi kimaradtunk belôle, hât ne tiltakozzunk, hogy
herdâljâk a pénziinket... egy orszâg kukkolhatja a adagok és a hatalom
pénziinkbôl rendezett mulatsâgait, féktelen, gâtlâstalan tobzôdâsât...

Milliôs havi fizetések...Magântestôrségek és fegyveresek védik a
vériinkôn hizottakat... Éjszakai kifizetések a haveroknak a csôd elôtti
pillanatban... Szâmolatlan milliôkvégkielégitésekre... A drâga telkeken
âllô kôrhâzakra, iskolâkra, szinhâzakra is szemet vetett mâr valaki. És

nem akad szinte egyetlen boit sem, amelynek a feliratât érthetnénk is,
idegenek lettiink sajât honunkban.

Ûgyvédek segitségével fosztjâk ki a kârpôtoltakat.

A parlament urai - képviselôink! - megszavazzâk sajât javadalmazâsuk harminc szâzalékos emelését... és a Fôvârosi Ônkormânyzatban arrôl folyik a vita, ki melyik igazgatôtanâcsban kapjon helyet -

és pénzt természetesen. A mi béreink pedig rohamosan csôkkennek és
évrôl évre kevesebbet émek a szâguldô inflâciôban...

A mindent elboritô nyomor a tarsadalom védtelenjeit érinti elsô-

sorban: a gyerekeket, az ôregeket és a fogj'atékosokat. Ôk azok, akik
itt, ebben az orszâgban nem szâmitanak, nekik még és mâr fizetnunk
kellene, el kellene tudnunk tartani ôket emberhez méltô môdon, de mint mondjak - az orszâg nehéz helyzetében nem engedhetjiik meg azt
a luxust, hogy hasznot nem termelôkkel foglalatoskodjunk.

A hàborù utân a romokbôl két kézzel kapartâk ki az orszâgot és
épitették ùjjâ a ma mâr haszontalannak tartott milliôk, a kôkemény
terror és diktatùra idején, erejtik végsô megfeszitésével, munkaerejiik

végsô kizsigerelésével, mikôzben sziiltek, mert tôrvény kôtelezte râ

ôket. És éheztek a gyermekeikkel egyiitt. Szândékosan tartottâk
alacsonyan a béreket, mert ,jô" Râkosi elvtârsunk szerint âllampolgâri
jogon jâr majd lakâs, iskola és orvosi ellâtâs.

Ma mâr semmi nem jâr âllampolgâri jogon, de a bérek ma is
szândékosan alacsonyak, mert csak a nyomorgô, a vegetâlâs szintjére
kényszeritett, tudatlan milliôkat lehet félelemben tartani, csak belôlûk

lehet ismét rôghôz kôtôtt rabszolgâkat csinâlni. (Menj, keress munkât
mâsutt az orszâgban - mondjâk, de tudjâk, hogy ez lehetetlen, hisz ki
venné meg az elvândorlô lakâsât a katasztrôfa sùjtotta, munkanélkiiliséggel megvert orszâgrészeken?)

Nemzedékek épitették fel ezt az orszâgot. Emîékeznek? A pénztelenség és az épitkezés gyorsitâsa miatt erônkôn feliil kôtelezôen
jegyeztették a békekôlcsônôket... Emîékeznek még ugye, az „ônkéntes
târsadalmi munkâkra kényszerittet orszâgra, ahol még a gyerekeknek is
dolgozniuk kellett? Emîékeznek a kûlônféle pârtkongresszusok és
mindenféle jubileumok alkalmâbôl meghirdetett ingyenes „kommunista mûszakokra" és „felajânlâsokra? „Tied az orszâg, magadnak
épited" - mondtâk, de ezt csak mi felejtsiik el? Ermyirenem a mienk ez
az orszâg?

És miért csak mi emlékezziink a két ùrra a vadkapitalizmus
idejébôl, akik valami olyasmit irtak: ahhoz, hogy a tôkés extraprofitra
tehessen szert, a végsôkig ki kell zsâkmânyolnia a munkâst. Ehhez
hârom dolgot kell biztositania: lakâst, ahol a munkâs megpihenhet
valami étket, hogy munkaereje ne csôkkenjen, és valami gônc is kell,
hogy mezitelenségét a robotban eltakarhassa.

Hozzâjârulâsunk és beleegyezésunk nélkiil adjâk el ma bagôért
kôzôs munkânk kôzôs eredményét ugyanazok, akik az orszâgot az

adôssâgcsapdâba hajszoltâk, s vândorol kûlfoldi bankokba magânszâmlâkra és kiilfbldi zsebekbe a hozadék...Pedig a kôzôs vagyonbôl a
lenézett milliôknak is jâr, hisz mi épitettuk ezt az orszâgot, mi, akiket
ezerszer alâztak meg, ezerszer toroltâk meg rajtunk, ha fejiinket éppen
hogy felemeltiik, mert mi voltunk, mikôzben az eladôk - ha tehették -

kulfbldôn tanultak vagy dolgoztak vagy élték a kivételezettek életét.
Kiilfbldieknek adjâk el nemzeti vagyonunkat, s mert e kulfoldnek

tartozunk, azonnal vissza is adjuk a beszedett pénzt...

Es nekiink mivel tartoznak, egyetlen és megismételhetetlen

életixnkért? A kisérletekért, amelyeket rajtunk végeztek és végeznek?
Milyen orszâgban élûnk, Uramisten, ahol az elsô szabadon vâlasz-

tott kormâny miniszterelnôkét a vesztesek nyiigati tâmogatôikkal a
hâttérben titkos paktumra kényszerlthetik..., milyenben, Uramisten,
ahol a minisztereinôkôt a kisebb, koalieiôs partner megzsarolhatja?
Senki, egyetlen part, képviselô, âllami vezetô, munkàltatô nem

kapott jogot arra, hogy emberek szazezreit a végsô reménjdelenségbe,
kilâtâstalansâgba hajszolja. Senki nem kapott jogot arra, hogy az
alkotmânyban biztositott jogunkat, a munkât, elvegye tôliink. Senki
nem kapottjogot arra, hogy halâlba hajszolja a kétségbeesetteket.
A pénz és a hatalom birtoklésa nem jogosit fel senkit mâsok megalâzâsâra, kiilônôsképpen nem a védtelenek meggyalâzâsâra. Milyen
mélységesen mély megvetéssel tudjâk mondani pârtoktôl fuggetleniil az
ârmânyosan hatalomban levôk: „vesztesekkel nem lehet csatât nyemi",
meg hogy „a magyar târsadalomnak a kreativ emberekre kell

tamaszkodnia, akik nem Tiborc csapatâba tartoznak"..., a „szegények
irigységérôl" szônokolnak, a fél orszégnyi elszegényedettrôl - Tiborc
csapatârôl-, vâlasztôkrôl beszélnek, undorkodva...

Az alkotmâny kimondja: mindenkinek joga van a munkâlioz. És
kimondja: mindenkinek joga van a szociâlis biztonsâghoz.

És azt is kimondja: mindenkinek joga van ôregség, betegség,
ârvasâg, ônhibâjân kiviil bekôvetkezett munkanélkxiliség esetén a
megélhetéshez sziikséges ellâtâshoz.

Éskimondja: mindenkinek joga van a mûvelôdéshez.
És kimondja: mindenkinek joga van az élethez és emberi méltôsâghoz.

És kimondja, hogy senkit sem lehet embertelen, megalâzô elbânâsnak alâvetni...

És kimondja: hogy minden gyermeknek joga van védelemre és
gondoskodâsra, amely megfelelô szellemi, testi és erkôlcsi fejlôdéséhez
sziikséges.

És kimondja, hogy az âllamnak kôtelessége intézkedéseket hozni
az esélyegyenlôtlenségek megsziintetésére.

És kimondja; a tôrvény teljes szigorâval kell eljâmi ésbûntetni kell
azt, aki embereket hâtxânyosan megkiilbnbôztet.

Mert ne meije senki azt mondani, hogy az éhhalâlhoz sok, megélhetéshez kevés nyugdij szociâlis biztonsâgot jelent..., ne meije senki
mondani, hogy az elnyomoritott, utcâra kirakott csalâdok gyermekei
védettek és a szédelgô, éhezô gyermekek testi, az iskolâkbôl kiszorulôk szellemi és a totâlis erkôlcsi fertôbe taszitottak erkôlcsi fejlôdése

biztositott..., és senki se meije azt mondani, hogy nem megalâzô eljârâs szociâlis segélyekért kuncsorogni, egyetlen tâl levesért sorba âllni
vagy ingyenes orvosi ellâtâst biztositô szegénységi bizonyitvânyért
koldulni.

Ne merje senki azt mondani, hogy nem embertelen elvenni a
munkâhoz valô jogot, hogy emberhez méltô a szeméttelepre szâmûzôtt
csalâdok élete... Senki ne meije azt mondani, hogy nem tipomak bele
az emberi méltôsâgba, amikor csemegéznek a munkavâllalôkkôzôtt: te

férfi vagy, te nô, te fiatal, te ôreg, tehât nem kellesz... Senki ne meije
mondani, hogy nem embertelen, amikor hajléktalanok ezrei kôszâlnak
az utcâkon... és hogy nem embertelen, amit az ôregjeinkkel, a
gyerekeinkkel és a fogyatékosainkkal tesznek.

Nem hiszem, hogy ôk kevesebbet émek, mint a milliârdos pâitvezérek, a bankârok, a csalafinta vâllalkozôk vagy sztâmak kikiâltott
ùjsâgirôink.

Hol vannak a Liechtenstein alkotmânyos berendezésérôl oly

pontosan eligazitô alkotmânyjogâszok, akik felszôlalnân^ a védtelen
milliôk alkotmânyos jogainak védelmében, és hol vannak az ûgyvédek,
akik vâllalnâk iigyuket a birôsâgon, és hol vannak a birôk, akik soron
kiviil târgyalnâk a kisemmizettek pereit, és hol vannak a problémaérzékeny ùjsâglrôk, râdiôsok és tévések, akik lelepleznék megnyomoritâsunk folyamatât, és - ki nem merem mondani a szôt - a nép mellé
âllnânak..., és miért nem szôlal meg a Demokratikus Charta sem, hisz
itt egy egész orszâg egyszerre mâs...

Magunkra maradtunk hât mi, tizmilliônyian. Csak magunkra
szâmithatunk. Nem szabad félniink. Mindenkit nem lehet kilakoltatni.

Mindenkit nem lehet bebôrtônôzni. Mindenkit nem lehet kerékbe tômi,
16 farkâhoz kôtni, folnégj'elni. Mindenkit nem lehet birôsâg elé âllitani
sem.

De ki kell mondanunk végre: mâr nincs mirôl lemondanunk...
ennyi volt. Elég volt. Nincs tovâbb.

Dr. Vitéz Ferenc pûspôk (Perth Amboy, NY)
novellàjàt olvassafel (Somogyi Lél)

Kozérdekû kôzlemények
Dr. Varga Làszlô (Budapest):
FELSZÔLALÂS AZ ENSZ EMBERIJOGOK

EGYETEMES NYILA TKOZA TÂNAK
50. évfordulôja alkalmàhôl
Dr. Varga Lâszlô, a Fidesz képviselôcsoportja részérôl: Elnok
Asszony! Tisztelt Orszâggyûlés! Amiôta ember él a foldôn, az ember
jogaiért, boldogulâsâért folyamatosan harcolnak, ugyanùgy, mint az
elnyomôk ellen. Az ember boldogsâgâért folytatott kiizdelembôl
kiemelném a kereszténységet, amely meghirdette az Isten elôtti
egyenlôséget és a târsadalmi békét szolgâlo felebarâti szeretetet. Amig
a kereszténység tâbora nôtt, sajnos az emberek egymâs kôzôtti
egyenlôsége és jogainak az elismerése sokat késett. A XVII. és XVIII.
szâzadban Grotius Hugo nevéhez fïïzôdô természetjogi iskola neves

tudôsai, Hobbes, Keresztély, Kant azon fâradoztak, hogy az ember
természetébôl levezessék az ôrok érvényû jogokat. Sajnos, nem tudtak
megâllapodni abban, hogy az embemek melyek azok a tulajdonsâgai,
amelyek az ôrok érvényû jogokra alapozhatôk s ezért nem tudtak egy
egységes, ôsszefoglalô jogi kodexet kiadni.
A XVIII. szâzadban mâr megnyîlik az igény erre. Meg kell
emlitenem az ônodi orszâggyûlés I707-es hatârozatânak 2. szakaszât,
amely mâr a szabadsâgjogokrôl beszél, és igényli aimak érvényesitését.

Két nagy okirat szûletett me^ a XVIII. szâzad mâsodik felében, az
egyik az Amerikai Egyesûlt Allamok fuggetlenségi nyilatkozata 1776.
jùlius 4-én, amely mâr felsorolja a Teremtôtôl kapott jogokat, a mâsika
francia nemzetgyûlés ûnnepélyes nyilatkozata 1789. augusztus 26-ân,
amely tizenhét szakaszban foglalja ôssze az emberi jogokat. Mindkettô
tôrténelmi okirat, azonban mégiscsak az érintett orszâgok polgâraira
vonatkozott, annak ellenére, hogy hatâsuk messze-messze tùlteqedt Eurôpân tùl - minden kontinensre.
Az Egyesûlt Nemzetek Kôzgyûlésének 1948. december 10-én kelt

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata az elsô, amely a vilâg minden
polgârânak szôl, erre emlékezûnk. A nyilatkozat - amelyet az emberi
jogok bibliâjânak neveznek - elsô szakaszâban ûzen mindenkinek, de a

kormânyoknak is, nemcsak a polgâroknak, hogy minden ember

szabadnak, méltôsâgban és jogban egyenlônek szûletik, fel van ruhâzva
értelemmel és lelkiismerettel, és egymâs irânt a testvériség szellemében
kell cselekednie. Ebbôl a tiszta forrâsbôl erednek az ember jogai.
Megemlîteném elsôsorban a véleménynyilvânitâs szabadsâgât, amely
az embemek megadja azt a lehetôséget, hogy belsô értékét, gondolatât
kifejezheti, megbecsûlést szerez a târsadalomban, ôntudatât emeli és az
orszâg szerves részének érzi magât, mert teljes jogù.
Ugyancsak fontosnak tartom megemliteni az esélyegyenlôséget,
amely nemcsak az orszâg kulturâlis, gazdasâgi fejlôdését seglti, de az
Eurôpai Uniôba meneteliinknek is fontes feltétele. Ugyancsak
jelentôsek a nyilatkozat 23. szakaszéban emlitett szociâlis igazsâgok,
szociâlis jogok, amely szakasz kimondja, hogy minden embemek van
joga dolgozni, és biztositani kell, hogy munkabérébôl a csalâdja és
ônmaga emberi életét biztositsa.

Igen Tisztelt Orszâggyûlés! Sziikségesnek tartom megjegyezni,
hogy amelyik ember a munkabérébôl tisztességesen megél, amelyik
ember ki tudja fejezni a gondolatât, abban ôrôm van. Az ôrôm a lélek
derûje, és erre nagy sziikség van 40 éves elnyomâs utân, amikor
szellemiségtinket, a szellemi szabadsâgot fogsâgban tartottâk, sôt megsemmisitették, és sajnâlatosan a târsadalom szâmos teriiletén a selejt
ârvize ôntôtte el az orszâgunkat.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatânak ugyancsak fontes
része az, hogy ennek a megvalôsitâsâra tôrekedjiink. A tôrekvésnek és
a nemes céloknak a megvalôsitâsâhoz csakis a vezetôk nemes el-

hatârozâsa és a polgârok egyiittmûkôdése sziikséges. Az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata erre is megadja az irânytût. Azt mondja, hogy
minden ember értelemmel és lelkiismerettel van felmhâzva. A lelki-

ismeret - véleményem szerint - a kôzélet egyik legdôntôbb tényezôje,
hogy dôntésunket a lelkiismeret kôzbenjârâsâval, segitségével hozzuk,
amely minden alkalommal a nép és a kôz érdekében âll. Abban az
esetben, ha a dôntés a hatalombôl ered és kizârôlag a hatalom
megszerzésére irânyul, kegyetlen lehet, kiméletlen, sôt emberirtô.

Eurôpa nagy âllamférfïât, Winston Churchillt érdekelte ez a kérdés,
és amikor târgyalâsban volt Roosevelttel és Sztàlinnal, - ahogy az
életrajzâban iija, amelyért irodalmi Nobel-dijat kapott - egyszer
odafordult Sztâlinhoz és azt kérdezte: „Miért kellett 5-6 milliô embert

meggyilkoltatni"? Sztâlin igy vâlaszolt: „A rendszer fenntartâsa végett

sziikséges volt". Ô volt a kommunizmusnak és az ùn. szocializmusnak
33 éven ât a vezére.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata ugyancsak utat nyit arra
is, hogy âtgondoljuk: az egymâs irânti testvériség szelleme és
megnyilatkozâsa nélkiil nem lehet a kôzéletben eredményeket elémi és
târsadalmi békét létrehozni. Abban az esetben, ha ezeket mind

szâmitâsba vessziik, akkor talân megértjiik azt, hogyan és miképpen
sziiletett meg ez a csodâlatos tôrténelmi okirat, az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata. Ennek a létrehozâsâban ott volt a politikai
âmyalat minden szine, a hivôk és a hitetlenek, a radikâlisok, a
klasszikus liberâlisok, kereszténydemokratâk, szociâldemokratâk ott
voltak a nihilista liberâlisok is, akikrôl Dante azlsteni szinjàtékban azt
iija, hogy nem kellenek se Istennek, se ôrdôgnek, de mégis felismerték
azt, hogy egyutt kell dolgozni a mâsodik vilâghâborû okozta borzalmas

szenvedések utân. És gondolva arra, hogy mi is 40 éves nagyon nagy
szenvedés utân kezdtiik meg a szabadsâg életét, ùgy érzem, csak
olyanokkal lehet ùj vilâgot létrehozni, akikben a lelkiismeret dolgozik
és egymâs irânt gyakoroljâk a testvériség, a keresztény felebarâti
szeretetet.

Igen tisztelt Orszâggyûlés! Az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozatànak harminc szakasza és az abban foglalt jogok - Eôtvôs
Jôzsef szavaival élve - nemcsak a kôvetkezô évszâzad, hanem évezred

sot évezredek uralkodô eszméi lesznek. Éppen ezért errôl a helyrôl
javasolom, hogy minden év december 10-én âllami, ônkormânyzati,
egyhâzi vagy magâniskolâkban emlékezzenek meg a Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatârôl, és az iÇùsâg ismeqe meg jogait, hogy
miképpen lesz teljes jogù, de azt is, hogy gyakorolnia kell mâsokkal
szemben a testvériség szellemét, mert nemcsak teljes jogânak kell
lenni, hanem teljes embernek is - enélldil pedig nem lehet!
Ma, ezekben a napokban, amikor emlékeziink az Egyesult
Nemzetek 185 tagorszâgânak orszâggyûléseiben, és az Interparlamentâris Uniô 130 tagjânak Moszkvâban hozott hatârozatâval iinneplik
ezt a napot, amely ùgy érzem, az emberiség tôrténelmében az egyik
legnagyobb, és mi, akik itt uliink kulônbôzô pârtokbôl, nem egy nemes
elôjâtékkal ma, mégis ùgy érzem, abban el kellene hatârozni
magunkat, hogy mindnyâjan, akik itt iilûnk, és akik kulônbôzô
ônkormânyzatokban a kôzért dolgoznak, valôban azon fâradozzanak,
hogy minden magyar polgâr érezze azt, hogy méltôsàgban és jogban

egyenlô. Érezze azt, hogy a belsô értékeit kifejezheti és megbecsûlést
kap, érezze az esélyegyenlôség lehetôségét, hogy orszâgunk valôban
fejlôdjôn, és nem utolsôsorban ùgy érzem, arra kellene iiimepélyes
fogadalmat tennunk, hogy mindent megteszùnk azéri, hogy hazânk, a

sokat szenvedett, rengeteg megprôbéltatàson àtment, tisztességes és
becsiiletes népiink minden polgâra emberhez méltô életet éljen.

Kôszônôm. (Taps a kormânypârti padsorokban és a MIÉP padsoraiban. Szôrvânyos taps a MSZP padsoraiban.)

grôf Széchényi Agost (Bées, Ausztria):

TÔRTÉNELMI TÉNYEK
1 és Vi milliô tonna sertéshùst târol az „EU" fagyasztôiban

haszontalan! Egyesek az oroszoknak szeretnék ajândékozni, a téli inség
elkeriilésére, - de azok nem biijâk sajât ônmagiiknak elhozni. 580.000
tonna marhahùst târol az osztrâk hûtôkben, 70.000 tonna sertéshùssal.

A gabonaârak majd a felére zuhantak 1 év alatt!
Gépekkel, mérgekkel, gaz- és élôcsira-pusztitôkkal, (herbicid,
fungicid, bactericid, ôstrogének stb.) mûtrâgyâkkal folytatunk drâga,
megfizethetetlen tômegtermelést - a parasztsâg, lakossâg és az âllam
rovâsâra! A népek majd milliôs gettôkba „landolnak" a vârâsok kôré!
Nyomortanyâkba !

Azokat a proletârokat és polgârokat, akik râszabaditottâk a
magyarsâgra ezt a poklot - âtok kîséije mindôrôkké! 1944 elôtt
majdnem ingyen termeltunk! A semmibôl! A jelen ârak negyedéért!
Valutâk nélkiil!

Vissza kell âllitani reprivatizâciôval a jogfolytonos tulajdonviszonyokat Enélkiiljogàllam nincsen, csak orszâgos orgazdasâgra épiilt
„rablôbarlang"\ Idegen, spekulativ dôgkeselyûk uralma!. - GrôfTeleki
Pâl halâlâval szûnt meg nâlunk a jogâllam! Azôta nincsen!

A parasztsâg az 1947-es birtokviszonyokat kivânja vissza! Jâr
nekik! Mi birtokosok lemondunk a fôldreformmal szocializâlt, azaz

személyeknek juttatott foldekrôl, de visszakôvetelunk minden kommunizâltat in natura! A szétporlasztott orszâg tôbbi tulajdonjoga is
visszajâr - részben! 99 évig tarthat tulajdon Angliâban (Szuez, Hong-

Kong, ôrôklakâsok). Azutân visszahâramlik az eredetben Jogosra. Ha
egy 5 milliôs ôrôklakâst 500.000-ért fiiserâlt el a kôz, akkor az 10 év
mùlva esik vissza a jogos tulajdonosnak. Ugyanez a jog jâr a szétfrôcskôlt magân- és âllami iparnak is!

Ûjra kell gyârtani kévekôtô és marokrakô aratôgépeket, amelyeket
2 16 el birt hùzni! A kepékbôl rakott keresztek 2 hétig maradnak a
tarlôn. Viaszosérésben vâgtunk vele szalma, tôrek pelyva takarmâny-

értékû maradt. Ûjra kell gyârtani a szériin cséplôgépeket. Szériin avagy
udvarban kerekes traktor avagy villanymotor hajtâssal. Igy a paraszt
szâraz gabonât kap sajât padlâsâra, amit rostâlhat, és akkor adja el,
amikor ara van. A kézzel mûvelt kukorica meg a gôréban telel, a szâra
pedig takarmâny! Mindezzel tôbb, mint dupla termést kapunk!
A mai ipari termelés minden mellékterméket elpusztlt avagy

szétszôr, eszeveszett pôkhendi pôfetegként. Valamikor pâcoltunk,
mivel szalmatermésunk nagjjât feletettiik. Ez mâsodik termés volt.
Vissza kell âllitani a részes munkâkat, hogy a vidék nincstelen

népe is terményhez és takarmânyhoz jusson. Részes: aratâs, cséplés,
kaszâlés (lucerna, here, biikkôny), kukorica, burgonya, répa, részes
nâdvâgâs és famunkâk! Aratôknak és summâsoknak a tavasz, nyâr és

ôsz âllandô munkât adott nagyobb uzemben. Bzek eredményét télen, a
jôszâgtartâs nyùjtotta, disznôtorokkal, eskiivôkkel és gôrbe napokkal pihenéssel.

Vissza kell âllitani a természetbéreket! A konvenciôt, ami nemcsak

a cselédnek, de a gazdatisztnek, orvosnak és âllatorvosnak is jârt! Vele
az asszonyok gazdâlkodtak tovàbb. Azok tehenet, sertést, kacsât,

pulykât, baromfit és gyermekeket neveltek. 4-6 gyermek nôtt fel
àtlagosan csalâdonként! Hogy a Kârpâtok ôlén ma még magyarsâg van
-, a volt cselédség érdeme. A vârosok apadtak, a kisgazdâk egykéztek,

hogy fôldjiik ne osztôdjon. A munkaviszonyban nem âllô
cselédasszonyok tartottàkfenn az orszâgot (népességét)!
Semmit sem dobtunk el! Gaz, csâdé, pozdoga, izék, kâka, nâd a

bùbos kemencékben ârasztott jôsâgos meleget és kenyérsûtést is
végzett!

Ezt az egészséges életet - a természet ôlén, ahol nem a fôld volt

érték, de a jôszàg - verte széjjel a kommunista ârmâny; erkôlccsel,
Istennel, tisztességgel, becsiilettel, ember- és honszeretettel egyiitt!
Olyan nép, aki vérbeli vezetôrétegét kiokâdja sajât ônmagâbôl vagy 200.000 honpolgâmak nem adott otthont, sem vagyont, sem

megélhetést -, nem érdemli meg, hogy jôvôje legyen! De -amire erre
râjôn - késô lesz!

130 élô Széchényi van ma, szétlôttyentve szanaszéjjel a vilâgon. -

A mi nevunk végett. Megtiltjuk az orszâgnak, aimak hasznâlatât. Ne
éktelenkedjék tôbbé szitokként!

Semlegesen, a NÂTO és EU nélkiil a Kôzel-Kelet a piacunk: a
Dunân!

Amikor Kâdâr Jànos szâzakat végeztetett ki a forradalom utân,
ezreket bôrtônzôtt be és kinoztatott meg - vagy 300.000 embert hajtott
ki az orszégbôl -, akkor mindezt nem a magyar nép megbizàsàbôl tette,
hanem orosz parancsnokai szolgàlatâban!

A magyar nép ezekért a tettekért nem felel

Amikoris ugyanez a Kâdâr folyamatosan 22 milliârd dollârt vett

kôlcsôn nyugati spekulânsoktôl, akkor ezt sem cselekedte a magyar nép
megbizàsàbôl, hanem orosz urai kommunista parancsâra. Ezekbôl a
nemzetkôzi kommunizmus nagyban részesedett! Azok viszont, akik

ezeket a pénzeket adtàk — a kommunizmus erôsitését szolgàltàk —,
pontosan a magyar nép érdekei ellenében cselekedtek!

Mârmost ezekért a kôlcsônôkért sem felel a magyar nép! Ezekért
felelôssé nem tehetô, mivel nem ô vette fel ôket, és csak részben
részesûlt belôliik.

Azok pedig, akik egy kommunista orszàgnak - aminek a programja a kapitalizmus megbuktatàsa - milliàrd dollàrokatfektetnek be,
azt a sajàt rizikôjukra tették, és vele masszivan vétkeztek az „ emberi
jogok" és „emberi szabadsàgok" kodiflkàlt tételei ellen!
Nemzetkôzi bûnôzôk, akàr bankok, akàr magànosok!
Ezek a kôlcsônok a magyar nép szàmàra semmisek. A kamataikkal

egyutt tôrlendôk - népszavazàs és nemzetkôzi birôsàg àltal!

De ezektôl szabadulni nem tudunk, ha a jelen globâlis bankokra
Nyugathoz csatlakozunk „Eir'-ban vagy „NATO"-ban.
Ha a jelen nyugati internacionàlis pénzmaffiàk-hoz kôtjiik
magunkat, ezektôl az adôssàgoktôlsohasem szabadulunk, és majd ezek
semmisitik meg az orszàgot!

1.) A szittyâk (szkitâk), himok, avarok, kazârok, bulgârok,
hungârok, kotunok és sumerok ôshazâja: az Indus vôlgye. Az ôsi
Szakisztân (Sistân)= a mai Pakisztân! Az Indus menti csodâs ôsi
vârosok és „necropoIis"-ok (temetôvârak) igazoljâk ezeknek a
népeknek ôskultùrâjât.

2.) A sumerok hajôs népek is voltak. Az Induson csônakâztak le és
foglaltâk el a mai Madagaszkârt, s az Euphratesz és Tigris mezopotâmiai folyôk termékeny torkolatait. Itt azonban kelet-szemita népek

térségébe hatoltak be. Vârosokat és vâroséllamokat alakîtottak itt,
amelyeknek szôvetségét ôsszességben ,JCiengira"-nak neveztek.
(Wengria). fKrisztus elôtt 3000-2500-ig.) Bahrein szigete volt itt a
tengeri kôzpontjuk. Theokrâciâkat (istenes âllamokat) alakitottak. Szent

Hâromséguk is volt: An, (Anu) a vilâgot teremtô ésfenntartô ôrôk Isten
(Még ma is az ôrmények mâsodneve). Samash volt a nag^istentik, az
élet fenntartôja és Ea volt a fold istennôje, a fôldi élet felelôse. Maga
An passziv szellem volt, helyette tôrvényei uralkodtak. Minden vâros
kulôn védôszellemet, istenséget vâlasztott magânak a Szent Hâromsâg
egyes tulajdonsâgaival, de azoknak alâvetve. Egy istenhivôk voltak,

ùgy, mint a hinduk is: Brahma, Shiva, Vishnu Szent Hâromsâggal és
vagy 3 milliô istenséggel (ôrôk, szellemek, szentek). Mindmâig
egyistenhivôk sokadalmukban.

3.) Sargon 2500 Kr. e., az elsô szemita istenkiraly, ùgy halâsztâkki

a Tigris folyôbôl, mint késôbb Môzest a Nilusbôl. Ô alapitotta meg az
Akkàd kirâlysâgot és tilt râ a sumer laza szôvetségû vârosâllamokra.
Ettôl kezdve éltek a sumerok a kelet-szemitâkkal „symbiosis"-ban
(egyiittesen), kôzôs àllamban.

4.) A kultùra a sumeroké maradt. Magukkal hozték - a Kinâban

még mâig is fennmaradt - a képirâst, amely az agyagtâblâkon ékiréssâ
alakult. Ok maradtak a tudôsok, imokok, papok, csillagâszok, hajôsok,
kereskedôk, folyamszabâlyozôk, ôntômémôkôk, épitészek, âllattenyésztôk, - amig a szemitâk alkottâk a katonai védelmi szervezetet és békét szâmukra.

5.) Az Indus vôlgye az agglutinàlô nyelvû népek bôlcsôje, -az

ôssumer haza. Észak felé, Észak-Irânon ât sokan tâvoztak innen EuroAzsiàba. A szkitâk, a hunok, az avarok, kazârok, bulgârok, hunkârok, a
szâkok, kunok, dâkok, besenyôk, - mindmegannyian torok nyelvû
népek vezérrétegûkben. De mindig is, mindenùtt, soknépû orszâgok
urai. A cigânysâg is pakisztâni indus ôsnép, akik a hun-tôrôkséget
mindenhova kôvették, sot utânuk és velûk, északrôl és délrôl is.
Spanyolorszâgba is elérkeztek.

6.) A szkitàk mér 2000 kôriil (Kr. e.) laknak a Kaukâzus térsége
fôlôtt, kurgânjaik (fôldvâraik) a Kârpâtok medencéjébenis épùltek.- A

finnek is sumerok. Suomi a nyelvôk és az orszâguk. A hunok mâr
(Kr.e.) 1200-ban a lakhatô Âzsia urai, ahoiman (Kr. e.) 800-ban foglaljâk el Japânt és alapitjâk ott a yomoni kultùrât, ami szintén suomi,
azaz sumer kultùra. - A japânok mâig tartjâk veliink a rokonsâgot és
talân, mint szigetorszâg, legjobban ôrizték meg - még ma is - kôzôs
szavainkat. A mongolok uralma is agglutinàlô nyelvû nép uralma volt,

ami hatâsâban és befolyâsban Kinâra is kiteijedt. (Azok is rokonok!)

Attila Nagyôrményorszâgbôl a keleti gôtokat hozta Eurôpâba, ami
szintén

sumer

szô

(erep,

sôtét,

Nyugatot

jelent)

Elfoglalta

Spanyolorszâgot is, ahova a katalânok (alànok) és baszkok (Icaukâzusi
ôrmény rokonnép) jutottak el elôfutâraiként. Az avarok a sziâvokat
hoztâk be Eurôpâba „Minden szlâvok urai" voltak. A cseh âllamcimer
még ma is a sumer orosziân, két farokkal (flagellum), ami a kagân és a
,jugurus", azaz jogaros kettôs hatalmât jeizi. A mai bulgàr cimer is az
azonos sumer orosziân, de csak egy farokkal, mivel a Chân egymaga
uralkodott. A hunkàr-hunok cimere viszont mâr 7 sumer orosziân, a

vérszerzôdés folytân, ami 7 fuggetlen hun fejedelem szôvetsége.
7.) Hunkàrorszâg, latinul Hungària, hunok alapitotta soknépu
orszâg. Tôrôk vezérnyelvû, szâkok, szâk tâjszôlâssal. Vajk orszâgât II.
Szilveszter pâpânak tulajdonba adta, amit az koronâval fogadott el.
Hungària ezzel latin pàpai hûbér lett: a Szentszék âltal jôvâhagyott és
védett koronâzott keresztény kirâlysâg. Mint semleges orszâg, igy az

Ârpâdok alatt 300 évig vâlasztotta széjjel a bizânci és a német-rômai
csâszârsâgokat, amivel megôrizte az âltalânos békét és a Szentszék
fuggetlenségét biztositotta. Ez a Hungària, mint soknépu orszâg, 1920ban szûnt meg. Magyarorszâg 1920-ban a trianoni békeparanccsal jôtt
létre! Azelôtt nem volt, bârmit is meséljenek a tôrténetkônyvek. "H"

betû ékeskedik még ma is az autôkon, A hon'àtok avar szlâvok. A

bulgârok jô részét a keleti egyhâz szlâvositotta el. A dâkok is
honfoglalôk és a besenyôk is. A Lech-mezei csata utân Regensburgban
kivégezték a 3 tâmadô vezért: Bulcsut, Dâkot és Szàkot. A besenyôk
(bissumeni, valahi) csak fejedelmtik, Tonguzôba lâzadâsa utân
szôrôdtak szét az orszâgban. Innen a Balogh-ok (Valahok), olâhok,

românok egész névsora. A Felvidéken olâh kôzségek is voltak, Soltész
birâikkal. A magyarok, médek (mada, madari) kurdok! Mâr Attila alatt
is "kard"-ok voltak, mint harcosai. Protoméd a legkôzelebbi rokon

nyelvtink. "Sabartoi asphaloi", subartu-i szabadok, a szavârdokkal
egyetemben, akik szintén médek.
8.) A hlres tibeti "Ge-sar" hunkirâly (hatalmas eposz van rôla) Kr.
u. 1000 kôriil Indiâbôl 108 „pandit"-ot hozatott (Buddhista hittéritôk),

mind a 108 fejedelemsége szâmâra egyet. A hunkârok honfoglalâsakor

is 108 fejedelmi nemzetség érkezett (De genere csalâdok). Ôk voltak a
hun-tôrôk vezetôréteg magjai, kiilôn foglalvânyokkal. - Mig az
Ârpâdok a szâk-tôrôk tâjszôlâst beszélték, a kunok a kôzel rokon
kotun-tôrôkôt. (Szintén mohamedânok voltak) A szâk-kotun ôtôrôk
nyelvek (sakisch-khotanesisch) ôbuddhista szôvegekben megleltek. A
legtôbb agglutinâlô nyelvû népnél mâr csak a nyelvtan azonos.

9.) Az orszâgos rendek a Jagellôk alatt a "Szentkorona tanât" azért

âllitottâk fel, hogy a Szentszék utân, ne idegen kirâly legyen az orszâg
tulajdonosa, hanem fiktiv alapon - a korona-, az aranybulla koniuciusi
alkotmânyânak megtestesîtôje. (A "ius resistendi", azaz, az ellenâllâs
jogâval) A Szilveszter-korona eredetileg Cfirôbry Boleszlô lengyel
fejedelem fejére lett méretre szabva, aki Gôliât volt. A hnngâr
kiildôttségnek - mivel mâs nem volt -, nem lett megrendelve, II.
Szilveszter ezt a koronât adta ki, ami minden normalfejre 12 cm-el tûl

bô! Képeken is inegtalâljnk ennekjelzését: "V" formâban. Luxemburgi
Zsigmond hungâr és cseh kirâly, vâgatta râfôldémnek a II. Géza him
kirâlynak adomânyozott gôrôg, diszes, epitafos koronât, mikor németrômai csâszâr lett és csukott koronàra lett jogal Ez a Kârpâtok népei
szâmâra csak szomorùjâték! Két eredeti korona megsemmisitése! Csak
az eredeti, alsô, sima ràf - a levàgott feltétjeivel, 12 cm-es tûl bôségével, az a Szilveszter korona -, amit a pâpa a hunoknak adott és ami
ôket mint hubéreseket a Kàrpàt-medence minden népével egyiitt a
Szentszékhez kôtôtte! Ha ezekhez a hun alapokhoz térunk vissza,
lehetséges jôvô mindannyiunknak a Kârpâtokon belûl, - keresztény és
hun nemzeti alapzattal -, ktilônben a szerb utat jâijuk, és sajât
ôiunagunk ônkiirtâsâval foglaikozunk!
10.) ,Jv[agyar Szentkorona" nincsen! Csak hungâr korona van!

Ami egyben az ezer évig târsult népek hûbéribiztositéka is!
Azonos képletben is csak Hungâria Nagyasszonya van, aki egyben
a Kârpât-medence minden népének kirâlynéja! „Magyarok Nagyaszszonya" kizârâs, a târsult népek jogellenes kizârâsât jelentheti csak.
Egyben a Szent Istvân-i felajânlâs és hagyatéka csorbitâsa! A hunok
nak a kizârâsa is a Kârpât-medencébôl! A mai magyarsàg nemcsak azt
az ôngôlt kôveti el, hogy kizàrja a vele kôzôsen élt és kûzdôtt népeket,

de kizàrja és kidobja azt a hun szàrmazék fônemes vezetôréteget is,
amelyre a mûltjàt és jovôjét nélkuluk akarja felépiteni. Ez teljes és
meghibbant diszkriminâlâs! A sajât gyôkerek kiirtâsa!
A butasâgnak hatâra nincsen. "A butasâg ellen még az istenek is

hiâba kiizdenek"! De hogyan képes egy kiilônben intelligens nép, ilyen
sajât harakiri-re? Hisz nemcsak a hunokat, az ezer évig târsnépeket, de
még Hungâria Kirâlyné Asszonyât, a Boldogasszonyt is kizâijâk a
Kârpâtok-medencéjébôl! Ez meg mâr mefisztôi Istentagadâs!

Itt mâr sem ima, sem jô szô nem segit. Csak az, hogy ha a magyar
nemzet és nép kibùjik mâjus lO-én a karattyolô béka hâtsô része alôl!

Csapô Endre (Ausztrâlia):

A LIBERÂLIZMUS
TÛRTÈNELMIGARÂZDÀLKODÂSA
Mâr messze vagyunk attôl, hogy Magyarorszâgon érdeme szerint
tekintsenek az emigràciôra. Lassan, elszôrtan mâr megjelenik egy-egy

kônyv Magyarorszâgon is, ami kint megjelenve olvasmânyunk volt.
Ebbôl a termésbôl emeltem le egyet a napokban, olvasgatô kedvemben.
Màlnâsi Ôdôn tôrténelemkônyvében (A magyar nemzet ôszinte

tôrténete), a 19. szâzad gazdasâgi âtalakulâsârôl szôlô részben olyan
elemzésre akadok, ami a mai viszonyok jobb megértéséhez hasznosan
hozzâjârulhat.

„Magyarorszâgon - a liberâlisnak nevezett korszakban - az
érintetlenul âtmentett feudalizmus a liberalizmusnak csak torzképét

mutatja. A nagybirtok és nagytôke szerelemmentes érdekhâzassâgâbôl
csak a feudâlkapitalizmus terhelt gyermeke sztiletik meg. A kôzjogilag

megszilârditott âllamba a kûlfoldi tôke teljes bizalommal ômlik. A
gyors tôkebeôzônlés az ôtéves pesti tôzsdén mâr 25 bank szâmâra hoz
krachot (1869). A nagy griindolâsi lâz az 1873-as vilâgâlsâgban a pesti
tôzsde szâmâra 55 milliô forint ârfolyamveszteséget idéz elô. Kôzben a
londoni Rotschild-hâz veszi ât centralizâlt nemzetkôzi hitelhâlôzatok

irânyitâsât és Bécsen kereszttil Magyarorszâg a „City"
kamatgyarmatâvâ alakul. A polgârosulâs elmaradottsâga a kapitalizmus szâmâra olyan mohô érvényesiilési lehetôségeket biztosit,

amelyek eleve kizâijâk azt, hogy Magyarorszâgon a tôke a nemzet
egyetemes érdekeit szolgâlhassa. A korszak végén 2033 banknak 14
milliârd aranykorona bevallott vagyona van, a nemzeti vagyon
negyede.

A nagymérvû tôkebeôzônlés kôvetkeztében a magyar ipar a korai
kapitalizmus fejlôdési szintjének âtugrâsâval egyszerre a nagybankok
érdekkôrében nagyiizemesiil. Néhâny nagyiparos csalâd kivételével az
ônâllô iparosok gazdasâgilag elvéreznek. Az ùj gazdasâgi erôk
szétfeszitik a kisipar laza kereteit, a céheket. A gyors tôkeakkumulâlâs, a gyâripar lendûletes fejlôdése a munkapiacon hatalmas
kinâlatot teremtett és a pauperizâlôdâs a meghâromszorozôdott ipari
munkâsokat a liberalizmus természetes târsadalmi vetiiletébe, a
szociâldemokrâciâba terelte".

A kép ugyebâr eléggé âmyalt, szinte érezhetô, hogy az a „boldog
békevilâgnak" nevezett korszak csak a vilâghâborùhoz és annak
kôvetkezményeihez viszonyitva volt boldog, de a kort kevesek

kibontakozô pazar gazdagsàga és tisztes gazdâlkodô, szorgalmas
csalâdok szâzezreinek adôssâgba, majd nincstelenségbe nyomorodasa
jellemzi, és mâig érzékelteti a kivândorlâsi statisztika.
Egy mâsik kônyvet nyitok ki. Prohàszka Ottokàr pûspôk, akinek
idén, âprilis 2-àn lesz halâlânak 70-ik évfordulôja, 1897-benigy kiâlt a
pusztâba:

„Mit ér a politikai szabadsâg, ha nincs mit enni? Mit ér a
tesh'ériség, ha egyik testvér leeszi a pecsenyérôl a hùst, s a mâsiknak

odadobja a csontot? Mit ér az egyenlôség, ha az egyik fogpiszkâlôra, a
csipkére tôbbet kôlthet, mint a mâsik lakâsra, élelemre, csalâdra?

A munkâs ne legyen kifacsart citrom, aki miutân beleôregedett a
munkâba, koldusbothoz njTiljon! Milliô és milliô embert nem szabad
gondozatlanul hagyni, a vâltozô bérek lutrijâra bizva sorsukat.

A kisgazdânak elzûllését lâtja a kôzvélemény, tômegesen vândorol
ki Horvâtorszâgba, Româniâba, Szerbiâba. Ott pusztul idegenben, a
haza egy lépést sem tesz értiik!

Zsandârt a szociâlis bajokra! - ez nâlunk az âllambôlcsesség!
Azért kell a szocializmus, vagyis târsas szôvetkezés, mert az egyes

ember meg nem âllhat, s elfiijja ôt a gazdasâgi verseny. De azért is,
mert az embert târsadalomba teremtette az Isten!

Végre lâssâk be, hogy nem a bankok, hanem a nép, s nem az

értékpapir, hanem a munka a nemzetnek az ereje".
Nem hiâba adta a Prohâszka-kôtetnek Buenos Aires-i kiadôja ezt a

cimet: Prohàszka, a napbaôltôzôtt forradalmâr. Ha Prohàszka mûveit
ma nem tanitjâk a szociolôgiai és kôzgazdasâgi tanszékeken, attôl ezek
a szakâgak lesznek szegényebbek.
Valôban a liberalizmus pusztitô hatâsù tôrténelmi jelenségként

mûkôdôtt Magyarorszâgon, ahol a Habsburg elnyomâs és a szabadsâgharcot kôvetô megtorlâs kifosztotta, tehetetlenségre kârhoztatta a
magyar târsadalom kôzéprétegeit, azt a réteget, amely'ellenâllt a
hôditâsnak.

A merkantilista libelarizmus immâr a bécsi udvar

szolgâlatâban gyarmatositott annak a népnek az orszâgâban, amelynek
nemessége az eszményi liberalizmus zâszlôjât lengette 1848-ban.
A merkantil-liberalizmus a nemzeti védekezést meggâtolta az
Eurôpaszerte kibontakozô nemzetkôzi munkâsmozgalom magyarorszâgi megjelenése, amit valôjâban a nemzetkôzi nagytôke alapitott és
irânyitott. Intemacionalizmusâval alapvetôennemzetellenes, kûlônôsen
Magyarorszâgon, ahol oly élesen mutatkozott meg a kapitalizmus

idegensége, nemzetkôzisége. Ebben a folâllâsban a nemzetellenes tôke
a nemzeti tôrekvések és vâllalkozâsok ellen szervezte a magyar

munkâssâgot - végeredményben a magyar nép ellen.
Ehhez hasonlôan szervezte meg a nemzetkozi nagytôke a KôzépEurôpa elleni szôvetséget az elsô vilâghâborù tervéhez és végrehajtésâhoz, majd az egész Eurôpa folôtti hatalma érdekében - a
Szovjetuniô létrehozâsâval és tàmogatâsâval - a mâsodik vilâghâborùt.
E két nagy vâllalkozâsnak a termését most takaritjâk be. A magyar nép
sorsa, hânyattatàsa ebben a nagy tôrténelmi gyùjtogatâsban és
tûzkârban alakult azzé, amiben ma vergôdik.

Most zârult be az a kôr, ami szétszakitotta a nemzetet, most borul
ôssze a politikai kapitalizmus a politikai szocializmussal. A munkâsnyùzô kapitalizmus azokkal, akik a munkâshatalmat hazudtâk!
Egyugyanazon ômaguk - egymâs ivadékai. A dolog mâr ott tart, hogy
ebbôl csak rabszolgalâzadâssal lehet kimenekiilni.

A magyar târsadalom az elmùlt 150 év sorân nagymértékben
megvâltozott. A korszak elején még hâromnegjedrészben fôldmûvelô
târsadalom, a korszak végén, napjainkban hâromneg>'edrészben
bérmunkâs. Ez a vâltozas az ipari forradalom nyomân mâsutt is hasonlô
képet mutât, azonban nâlunk nem az agrârproletâr sorbôl valô

kiemelkedés, hanem az ipari proletâriâtus létrejôtte az eredmény.
Nâlunk nem tudott kialakulni példâul - akâr az osztrâkokra is jellemzô
- jômôdù paraszttârsadalom, iparostârsadalom és kôzéposztâly,
amiben môdos vâllalkozôk és mûvelt szellemi foglalkozâsùak széles
rétege egyiittesen képezi a jômôdù polgârsâgot. Nâlunk ezt a fejlôdést
ùgyszôlvân minden akadâlyozta a mùltszâzadi szabadsâgharc ôta. Ez a
tehetséges nép csak vergôdik azôta is és ebben az évszâzadban
hùszévenként éri halâlos népgyilkos csapâs, aminek hatâsaiban a belsô
férgeknek is nagy szerepe van. Egy norvég miniszterelnôkrôl, aki
hazâjât idegen hatalomnak kiszolgâltatta, megvetô jelzôként maradt

fenn a Quisling név a politikai szôhasznâlatban. Hâny magyarorszâgi
miniszterelnôkôt lehet e jelzôtôl mentesiteni az utôbbi kôzel fél
évszâzadban?

Tiborc népe lett ùjra a magyar. Ha râbredne, hogy mindazok a
szôlamok, amikkel szâz éve a magyar munkâssâgot széditették, igazân
csak most vâltak igazzâ és érvényessé, akkor talân megfogalmazna
valamit a kapitalista kizsâkmânyolâs ellenében. De ma mâr mâsok
fogalmaznak helyette, és az ô fajta ébrenlét is kellene, amiben felismeri
a maga és osztâlyos târsai érdekét. Példâul azt - ami egyébként a
napnâl is vilâgosabb -, hogy a munkâspârtok és a munkâsszervezetek

valôjâban a kizsâkmânyolô, nemzetkôzi és nemzetellenes kapitalizmus
létesitményei, és amiôta népszavazéssal is eldôl a hatalom mibenléte,
ezeknek a pârtoknak a gj'ôzelemre juttatâsâval segitik a szavazôk a
hurkot a sajât nyakukra kôtni.
Ma Magyarorszâgon a legszélesebb, legnépesebb târsadalmi réteg
a munkâssâg. Az âltalânos vâlasztôi jog jelenlétében ez a réteg dônti el
a kormânyhatalom kérdését. Ha ez a dôntô tobbség nem a nemzet
tôbbségének a javât szolgâlô kormânyzatot emeli a hatalomba, akkor

valahol valami nagy baj van. Ha a jelenlegi munkâsellenes, nemzet
ellenes és kizsâkmânyolô tôkét tâmogatô kormâny ellenzéke nem
ennek a széles târsadalmi rétegnek a megszervezésében lâtja nemzeti
feladatât, akkor nemcsak téves ùtra lépett, de eredménytelenre is.
A mâsik baj az ellenzékkel az lehet, ha a radikâlis nemzetel-

lenességgel szemben nem szegez radikâlis nemzetmentô politikât.
Nincs felmentés az alôl, hogy valaki ne lâtnâ meg a nemzetellenesség
tényeit egyazon személyeknél, egyazon rétegnél, azok szervezeteiben,

^ik az 1990-es évek elôtti egész 45 évben is szûnteleniil a hazât
ârultâk. Ugy bizony, a parlamenti demokrâcia nem bizonyul csodaszemek. Tôbb pârt is végezhet egypârturalmat, koaliciô is mûkôdhetik
egypârtdiktatùraként, parlamenti szinjâtékkal felcicomâzva is.
Azok is felelôsek, akik a mai munkâspârtokban a munkâsok

érdekeit vélik védelmezni. Akik magukat szocialistânak tartjâk vagy
nevezik. Furcsa jâtékot ûztek ezzel a szôval kezdettôl fogva ezidâig, de

a fogalomhoz annyi tartalom kell, hogy tapadjon még, amiben
észrevehetô a kormâny és pârtjainak antiszociâlis viselkedése és
szerepe.

Természetesen vannak jelek - furcsa lenne, ha nem volnânak - a

felébredésre a Magyar Szocialista Pârton belûl is. Bâra pârttagsâg még
nem morajlik (ez nem tulajdonsâga a mi népiinknek, inkâbb tûr, hallgat,

de majd ha betelik a pohâr, akkor kiborltja), a pârt vezetôinek kôrében
hagyomânyos szolgalelkûséget itt-ott mâr megtôri egy-két lâzadô hang.
Ez mâr valamit jelent abbôl a sztikségszerûen bekôvetkezendô
pârtszakadâsbôl, ami csak azért késik, mert a hatalomban âllô pârtban
még csendben lehet tartani az elégedetlenkedôket.

Évek 6t halljuk, hogy belsô kritika éri az MSZP vezetôségét, a
kormânyban viselt szerepét, a pârt elvi alapjairôl valô letérését. Ûgy
tûnik, a pârtfegyelem csak késlelteti az esedékes pârtszakadâst, amit
azért elôrehozhatnak olyan problémâk, mint amivel most a kormânynak szembe kell néznie a kistermelôk tiltakozô kampânya sorân.
A kérdés elôjôtt az MSZP vâlasztmânyi iilésén, ahol - a jelentések

szerint - „a testulet megâllapitotta: a tôrvények és a kapcsolôdô
rendelkezések szamos pontjâval szemben jogos az érintettek elégedetlensége és tiltakozâsa". Ki tudja, a jogosan tiltakozôk kôzôtt hâny
olyan van, aki az MSZP-re szavazott hârom éve és egy év mùlva
biztosan mâs pârtra szavaz majd.
Tovâbbi idézetek is tanulsâgosak az MSZP vâlasztmânyi ùlésének
hangulatârôl:
„Tôbben aggodalmuknak adtak hangot, hogy a jôvôbeni nyugdijasok valôban megkapjâk-e majd jârandôsâgukat. Attôl tartanak
ugyanis: a pénztârak kockâzatos befektetésekbe vâgnak. A miniszter
igyekezett eloszlatni ezeket az aggâlyokat". Ez az idézett rész arra utal,
hogy most mâr a nyugdijpénztârakat is privatizâlni akarjâk. Itteni
gyakorlatbôl jôl tudjuk, hâny magânnyugdijintézet ment tônkre - rossz
igazgatâs miatt vagy feltehetôen szândékosan és programozottan -,
sokezer nyugdijas kârâra, és ilyen esetek miatt mégis csak az âllami
nyugdijintézetnek kellett ellâtni a feladatot, mert hiszen a nyugdij-iigy
széleskôrii târsadalmi ellâtottsâgot szolgâl, és annak zavarai orszâgosan
bajokat idézhetnek elô. Erre Magyarorszâgon - ahol ma semmi nem âll
szilârd talajon - a miniszter eloszlatja az aggâlyokat.

Horn Miklôs, az MSZP vâlasztmâny tagja a Magyar Nemzetnek
elmondta: „A tanâcskozâson sokan elemezték a politikai helyzetet és
kritizâltâk a kormâny tevékenységét", majd kifejtette; az MSZP és a
koaliciô tâmogatottsâgânak csôkkenése részben a sziikségszerû
megszoritâsokra vezethetô vissza, ugyanakkor a kormâny nem mondja
ki nyiltan, hogy nem sikerult visszaszoritani a feketegazdasâgot, s nem
néz szembe azzal: a kôzvéleményben megnôtt a bizalmatlansâg a
politikai elittel szemben, éppen ùgy, mint az elôzô kormâny idején.
Korrupciô vâdja lengi kôriil a jelenlegi vezetôséget, ami nôveli a
bizalmatlansâgot. Stilusbeli fordulatra van szukség a part és a kormâny

tevékenységében. Le kell vonni a kôvetkeztetést: személyi vâltozâs
szukséges a legfelsôbb szinten. Hom Miklôs egyetért a vâlasztmânyi
iilésen felszôlalô Vitânyi Ivânnal, aki szerint nem egyediil Békesi
Lâszlô veti fel a személyi kérdéseket. A vâlasztâsokra késziilve
megkeriilhetetlen, hogy ùj miniszterelnôkre van szUkség. Vitânyi Ivân
az iilésen kitért arra is, hogy a pârttagok tôbbsége érzi a fordulat

sziikségességét, ugyanakkor tart is ettôl, mert ez vitâhoz vezet, és el
kell keriilni a veszekedôspârt, valamint a széthùzâs lâtszatât is.

Amint lâtjuk, még erôs a pârt irânti szolidaritâs, de mâr lâtszik a
jôvô évi kudarc. Akkor lesz majd csak igazân tôbbféle szocialista pârt,
amikor kiesik a hatalombôl, és mâr megmutatkozik a rossz politikai és

garâzdasâg kudarca. Valôjâban azonban a „szocialista" part bomlâsa
sem tartozik a kônnyû jôslatok kôzé, mert ez a szervezet is messze van
attôl, amit politikai pârtnak nevezhetiink a szô nyugati értelmében.
Ennek a pârtnak a '90-es vâlasztâson a negj'edik hely jutott, 33
képviselôje keriilt a parlamentbe 535.064 szavazattal. (MDF: 165

képviselô, 1,214.359 szavazattal.) Négy év mùlva viszont 209
képviselôvel lett a legnagyobb parlamenti erô, 1,781.504 szavazattal.
(MDF: 38 képviselô, 633.770 szavazattal.) Valôsâggal helyet cserélt a
két part.

A '90-es „szocialista" szavazatmennyiség valôszinûleg csupân a
part irânti érzelmekre utal, és itt inkâbb az MSZMP-re kell gondolni,
amelynek szimpatizânsai viszont megoszlottak tôbb pârtban, pl. erôs
részvétellel az SZDSZ-ben. Az MSZP '94-es 1 milliô 246.440

szavazôtôbbletét a megvâltozott politikai és gazdasâgi kôriilményekbôl
kiâbrândultak és csodavârôk tômege tetteki.
'98-ra az lesz a kérdés, ebbôl mennyi lesz a kiâbrândult, és
szavazataik hova mennek. Nagytômegû kiâbrândult rétegre valôban

szâmitani kell, és az megtépâzza majd minden bizonnyal az SZDSZ
szavazôtâborât is. Az SZDSZ-re szavazôk szâma '90-ben 1,50.799 volt,

'94-ben 1,065.889. Minden logika szerint '98-ban itt iszuhanâsnak kell
jônnie, bâr az SZDSZ mindent eUcôvet, hogy ne „egyutt vigyék el a
balhét" - ahogy a miniszterelnôk veretesen kifejezte magât.
Azt mondjâk, '94-ben az emberek nem valamire, hanem valami

ellen szavaztak. Ha igy van, akkor a szavazôk 53%-a az Antall-

kormâny idején nemzeti, keresztény, demokrata jelszavakkal âlcâzott
liberàlis rablôgazdàlkodâs ellen szavazott. Illetve annak kôvetkezményei ellen, és nem lâtvân a kulisszâk môgé, azokat vâlasztotta meg,

akik a fenti diszitô motivumok môgôtt a régi bolsevista gârdât
âtmentették és a liberàlis kapitalizmus tôrvényességével megszerezték
maguknak az âllamvagyont. Ebbôl persze a kôznép csak a maga élete
romlâsât lâtta, mint ahogy a kôvetkezô vâlasztâson is nem annyira az
orszâg âllapota, mint az egyéni kârosodâsuk lesz a dôntô elem. A
liberàlis rablôgazdâlkodâs 1994 utân folytatôdott még nagyobb

iramban. Ha van kôvetkezetesség abban az 1,246.440 szavazatâtcsuszâsban, akkor ez a mennyiség ùjra elvândorol a kormânytôl,
megtoldva az SZDSZ veszteséggel.
A politikai helyzet némi tisztulâsâra igazân csak az ex-kommunista pârtok bukâsa és szétesése utân lehet szâmitani. Ha politikai és
egzisztenciâlis kérdésekkel telitôdik a levegô, a pârtpolitikâra

leghajlamosabb réteg, a munkâssâg odasodrôdik, aboi hatérozott
kiâllâst lât.

Igaz politikai alternathât sajnos ma az ellenzéki oldalon sem
tudnak felmutatni. Hiszen mirôl is van szô? Râkényszerittették a
magyar népet a kollektivizmusra, amelyben minden az âllamé volt. No,
ez megbukott. Ezt kôvetôen akarta, nem akarta. jôtt a gazdasâgi
liberalizmus, amiben szétfolyt az âllam (vagyonâval eg>iitt) és a
munkâs kiszolgâltatottja lett a „piacnak", ami most mâr nemcsak
olcsôn dolgoztatja, de utcâra is teszi.

Igen, mâr sùgjâk, ott van a „harmadik ùt". amely valahol arânyt
tart az âilam és a tôke kôzôtt, és valahol érvénycsul a nemzeti kôzôsség
érdeke. Nem hinném, hogy ennek a megfogalmazâsa szinte bârkinek
problémât okozna. Csakhogy ott van a baj, hogy a gazdasâgi életben
(amelynek a politika csak fiiggvénye) erôk mûkôdnek. Ma
Magyarorszâgon nincs olyan gazdasâgi erô (ha lenne, mâr megmutatkozna példâul nemzeti sajtô létrehozâsâban), amely megmér-

kôzhetne az âllami vagyon kisajâtitâsâval gazdasâgi elitté vâlt
nemzetellenes gazdasâgi hatalommal. Olyan erôre lenne szûkség,
amely az elorzott nemzeti termelôeszkôzôket képes visszaszerezni a
nemzetgazdasâg részére.

Talân az egész nemzet koncentrâlt ereje, valamint nag>' orszâgos
felhâborodâs és talpraâllâs kollektiv tôrvénykezése még megmenthetné a helyzetet. De ki hirdeti ezt meg, és hol
tâjékoztatô eszkôzôk?

vannak hozzâ a

Dr. Varga Làszlô (Budapest);

MEGEMLÉKEZÈS MINDSZENTY JÔZSEF BÎBOROS

EUTÉLÉSÉNEK 50. ÈVFORDULÔJÂRÔL
50 éwel ezelôtt a Budapest! Népbirôsâg Olti-tanâcsa a katolikus
egyhâzfôt, Mindszenty Jôzsefhihoïos hercegprimâst az 1946. évi VII.
tôrvénycikk (I) szakasza alapjân, miszerint a demokratikus âllamrend
megdôntésére irânyulô mozgalmat kezdeményezett, szervezett,

életfogytiglani bôrtônre itélte, amit a felsôbirôsâg jôvâhagyott. Védôt
sem vâlaszthatott, akit kirendeltek, az inkâbb az iigyészt segitette, mint
a védelmet, igy védôbeszéd sem hangzott el.

De mégis elhangzott igaz, nem Magyarorszâgon, és nem 1949-ben,
hanem Franciaorszâgban a normandiai Caen-ben, egyetemi vârosban
1992-ben, ahova a Mémorial nemzetkôzi jogâszszervezet meghivâsâra

elmcntem, akik arra kértek, hogy mondjam el az elmaradt
védôbeszédet. Ennek a lényegét ismertetem.
A mâsodik vilaghâborù utân a megszâllô Szovjetuniô és az ôket

kiszolgâlô kommunista part fô tôrekvése volt a keresztény egyhâzak
mûkôdésének s a keresztény tanitâsnak erôszakos megsziintetése.
Ennek a keresztényiildôzésnek elsô âldozataMindszenty Jôzsefbiboros
herceprimàs volt, ôt kôvette Ravasz Làszlô reformâtus, majd Ordass
Lajos evangélikus puspôk, utânuk pedig jôttek és âldozatai lettek a
népirtâsnak papok, lelkészek, hîvek és nemzethez hû emberek és
polgârok.

En személyesen ismertem a biborost, tôbbszôr magâhoz kéretett,
politikai vitânk is volt, sot ellentéteink is. Felejthetetlen élményem
marad 1947 augusztus utolsô vasâmapja, a budafoki eucharisztikus
nap, ahol tôbb mint 15 ezer fô hallgatta a biboros szentbeszédét,

lelkesen kisérték megâllapitàsait, és szûnni nem akarô tapssal kisérték
azt a megâllapitâsât, hogy Isten ôvja meg hazânkat a materialista
vezetôktôl - ôrôk érvényû igazsâg.

Abban a megtiszteltetésben részesûltem dr. Nezgàl Lajos prépost
plébânos ùrtôl, hogy magam is beszédet mondhattam, amelynek alapgondolata Babits Jùnàs kônyx'e halhatatlan verse, ôt bibliai igazsâgâmik egyike volt: „Vétkesek kôztcinkos, aki néma".

A per jogi részével nem foglalkozom, mondtam, mert az erôszak

szâmûzi az igazsâgot és a méltânyossâgot. Mégis szôvâ teszek hârom
jelenséget, ami - ùgy érzem - fontos és tanitô jellegû.
Az elsô az, hogy a demokratikus âllamrend megdôntésére irânyulô

vâd azért nevetséges, mert ahol a polgârok nem gyakoroljâk emberi
jogaikat, a szôlâsszabadsâgot, egyesulési, gyiilekezési jogot, mârpedig
nem gyakoroltâk, ott demokratikus âllamrend nincs, ami pedig nincs,
azt nem lehet megdônteni.

A màsik, hogy a biboros és hat ârtatlan târsa igenis elmondtâk,

hogy beszélgettek a rendszervâltozâsrôl, illetve vârtâk a vâltozâst, és
errôl târgyaltak. Igen âm, de abban az idôben, akânnilyen fiircsân

hangzik ma az Orszâggyûlésben, ez is bûncselekmény volt. Az 1946.
évi VII. tôrvénycikk 2. szakasza izgatâsrôl szôl, s itt van a kis fiizet,
amit még a védôbeszédem idejébôl hoztam el magammal (felmutatja),
amely kimondja a jogg> akorlatban és magyarâzatban, hogy izgatâs
bûntettét kôveti el az, aki mâs elôtt kijelenti, hogy a rendszer neki nem
tetszik, és ez lesz még mâsképp is. Ez bûntett volt! Ugyanigy bûntett
volt tehât, amikor az emberek ôsszejôttek, beszélgettek arrol, hogy

vâltozâs lesz. Ez megtôrtént, de semmi mâs bizonyitékot a biboros és
târsai ellen felhozni nem tudtak, s elgondolkoztatô, hogy abban az
idôben, a szovjet megszâllâs alatt... - amely kûlônbôzôtt a tôrôk és
osztrâk megszàllâstôl, mert utôbbi kettô teriiletet és hatalmat akart, mig

a szovjet megszâllâs és a kommunista pârt az embert is akarta, annak
szândékâval, gondolatâval és cselekedetével, tehât megszâllâsa alatt
éltek, amely sajnos, a mai napig érezhetô.
Talân a harmadik jelenség a legérdekesebb, és talân a legvilâgo-

sabban mutatja a korszakot, hogy a birôsâg elôtt nem az Esztergomban
letartôztatott Mindszenty Jôzsef hercegprimàs àllt, hanem az orvosi
bea\>atkozàssal akaratàban és egyéniségében meggyôngitett személy.
Az nem a biboros volt, aki a birôsâg elôtt àllt!

Elgondolkoztatô, micsoda ôriâsi erô a hit és az igazsâg, hogy a
hatalmas Szovjetuniô, amely akkor a vilâg egyik nagyhatalma volt, s a
kommunista pârt, nem tudtak és nem mertek szembenézni a biboros
igazsâgaival.

Révfjy Làszlô (Leicester):

HOL VAGYISTVÂNKIRÀLY?
Egy régi kis ùjsâgnak a lapjai kerûltek kezembe. Meghatô
szeretettel és ôszinteséggel ir arrôl a nevezetes eseményrôl, amikor a

Szent Jobb meglâtogatta a visszatért Kârpâtaljât. Tudom, hogy most
sok becsûletes magyar embemek ôkôlbe szorul a keze, hiszen a csehek
âltal odaajândékozott Kârpâtalja a Szovjetuniôhoz keriilt, majd a
kommunizmus ôsszeomlâsa utân a kivâlt Ukrajna ôlébe hullott anélkiil,

hogy egy pillanatig is ez az 1,000 évig hûséges orszâgrész megillette
volna. Amikor jogosan felmeriilhetett volna a visszakôvetelése 1990
utân, az akkori meghunyâszkodott Antall-kormâny szégyenletes
alapszerzôdés keretében jôvâhagyta az elrablâs tényét, sot alâzatosan
megigérte; - a jôvôben sem lesznek teruleti igényeink Kârpâtaljât
illetôleg. Érdekes megemliteni ennek az alapszerzôdésnek a dicstelen

alâirôjât, aki ma a magyar kôztârsasâg na^kôveteként hetyeg az

Egyesûlt Âllamokban: Jeszenszky Gézânak hivjâk.
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„aranyvonaton" Beregszâszban, Ungvâron és Munkâcson.
Talân egy kis tôrténelmi visszapillantâs elôszôr a Szent Jobbrôl.
Szent Istvân 1038-ban hait meg. Temetése méltô volt a nagy

magyar âllamalapitôhoz. A fehérvâri bazilikâban balzsamoztâk be a

holttestét és egy mérvânykoporsôba betéve a Bazilikâban helyezték el
ôrôk nyugalomra. Késôbb - a feljegyzések szerint - 1061-ben pogâny
lâzadâs tort ki az orszâgban és ezért a bazilika vezetô papjai féltek,

hogy a tetemet megszentségtelenitik és ezért azt a padlô alatti
siruregben rejtették el. Itt volt 1083-ig. Valôszlnû, hogy ekkor vâlt

ktilôn a mumifikâlôdott tetemtôl a jobb kar. Az igazi ok inég ma sem
tiszta. Lehet, egyesek ereklyeszerzési akciôja kôvetkeztében, de az

biztos, hogy nem hivatalos egyhâzi eljârâsként. É1 egy legenda, amely
emllt egy Mercurius nevû szerzetest, akinek az angyal adta volna oda a
gyolcsos kôtegbe csomagolt kart azzal a kéréssel, hogy amlg arra

felszôHtâst nem kap, nem is nézheti meg, mi van a gyolcskôtegben. îgy
keiiilt a Szent Jobb a Berettyô menti apâtsâgba és ezt lâtogatta meg
Làszlô kirâly orszàgjârâsa kôzben 1084-ben. Mercurius apât felfedte
elôtte és ennek alapjân bûnbocsânatot nyert, mivel a Szent Jobbnak
baja nem tôrtént és ebben valami csodâra kôvetkeztettek. Azôta ez az

apâtsâg bùcsùjârô helységévé vâlt.
Zsigmond kirâly Székesfehérvârra vitte az ereklyét 1433-ban. A
tôrôk betôrése utân és a mohâcsi vész alkalmâval, amely 1526-ban volt,
a Szent Jobb ismét veszélybe keriilt. Miutân a tôrôkôk elfoglaltâk

Székesfehérvârt, a keresztény ereklyét elvitték titokban Ragùzâba.
Hosszù ideig az a tudat élt a magyarok kôzôtt, hogy Szent Istvân jobbja
nincs tôbbé, eltûnt vagy megsemmisûlt. EgyPray Gyôrgy nevû jezsuita
pap tudomâsâra jutott a szent ereklye holléte. Ebben az idôben Maria

Terézia uralkodott és mivel méltânyosnak volt mondhatô érzelme a
magyar nemzettel szemben, 1771-ben a Szent Jobb visszakeriilt

Magyarorszâgra és Budân, a Zsigmond kâpolnâban helyezték el szigorù
ôrizet mellett.

Ettôl az idôtôl kezdve a Szent Jobb a magyar nemzet jelképévé
vâlt. Tiszteletére minden év augusztus 20-ân kôrmenetet rendeztek,
emlékezve az elsô magyar kirâlyra, akit halâla utân, 1083. augusztus
20-ân avattak szentté. Ezt a napot iinnepeljiik azôta is, évszâzadok ôta.
A mâsodik vilâghâborù vérzivataros napjaiban a Szent Jobb ismét
ùtra kelt, hogy ne keriiljôn az istentelen kommunistâk kezébe. A
koronâzâsi jelvényekkel egyutt egy barlangban rejtették el az ausztriai

Salzburgban. 1945-ben tért vissza a budavâri kôrmenet idejére.
Mindszenty Jôzsefhihoros kétéven keresztûl vezette szâzezres tômegek
kiséretében a kôrmenetet. de 1948-ban sùlyos politikai elnyomâs miatt
a Szent Jobb a budapesti bazilikâban maradt.
Negyven évnek kellett eltelnie, hogy 1988-ban, Szent Istvân
halâlânak 950. évfordulôjâra ùjra diadalmasan, hasonlôan az 1938-as
iinnepségekhez, megkezdhesse a Szent Jobb orszâgjârâsât.

1939 mâjusâban keriilt sor, hogy a Szent Jobb ciment Magyar-

orszâghoz visszacsatolt leriiletre és az ott élô magyarok Ungvâron,
Munkâcson és Beregszészon tanùi lehettek a tôrténelmi jelentôségû
eseménynek.

Mâjus I4-én érkezett az „aranyvonat" a Szent Jobbal a beregszâszi
vasùtâllomâsra. Az erekiyét az akkoii hercegprimas, SerédyJusztiniàn,
valamint szamos egyhâzi személyiség és a diszes koronaôrség kisérte.

A megmaradt emlékek és a még élô szemtanûk szerint szem nem
maradt szérazon, amikor a felcsendiilô himnusz hangjai mellett
iinnepélyesen fogadta a vâros hivatalos kiildôttsége a Szent Jobbot.

Egy megsârgult menetrendi kivonat ismerteti, hogy mâjus 14-én,
vasamap és mâjus 15-én, hétfon, hogyan kôzlekedett az „aranyvonat".
Minden âllomâson, ahol âthaladt, lelassltott vagy rôvidebb ideig
megâllt.

Emlékezzùnk vissza ezekre a helyekre és neveikre, hiszen ma mâr

az ùj elnevezések semmit sem mondanak nekiink. Sorrendben irom le,
ahogy a menetrend is kôzli: - Csap, Szûrte, Kincsestanya-Homok,
Ungvàr, Eszeny, Bàtyu, Szernye, Barkaszô, Mezôterebes, Vàrkulcsa,
Munkâcs, Bôtràgy, Beregsomlyô, Mezôkàszony. Nagybégény,
Beregszàsz, Nagylégàny.

A helyi ùjsâgok idôben rôpltették szét a lilrt az „aranyvonat"
érkezésérôl és igy azok a vârosok és helyek, ahol a vonat megâllt, volt
idejiik kellôképpen felkészûlni a fogadtatâsra. Ungvâron, Beregszâszon, és Munkâcson, - ahol hosszabb ideig âllt -, a vârosok a kopott
hâzakat renovâltâk, az utcâkat feldfszitették. Az akkori krônika igy ir
errôl a nagy naprôl:

„Szent zâszlôk alatt, âjtatos énekszôval processziôk jôttek, levente

alakulatok léptei dûbôrôgtek, gyermekek mosolyogtak, diszes
magyarruhâs férfiak, nôk szines tômege hullâmzott és amire a délutân
szûrkulni kezdett, a fényârban tiszô ùtvonalon sisakos honvédek âlltak

sorfalat". (Beregszâszi beszâmolô)
Az akkori polgârmester igy ûdvôzôlte

tôbbek kôzôtt a

megjelenteket:

- „Àrpâd-hâzi ifjti kirâlyok âltal alapitott ôsi Beregszâszban, ahol
az egyhâz mindig meleg otthonra talâlt, magyaros szeretettel udvôzlôm

Ôeminenciâjât (Magyarorszâg hercegprimâsât). Soha el nem mùlô
mély hâlâval kôszônjùk, hogy a Szent Jobbot elhozta hozzânk"...
Azutân elindult a diszes menet Beregszàsz kôzpontja felé. Elôl a

katonazenekar haladt, utâna egy szakasz katona. Ôket kôvette a

testôrség és a hivatalos kisérôk sokasâga. A vârosi vezetôk az ereklyét
rejtô diszes szekrényke mellett vonultak. Majd utânuk jôttek a
rendôrôk,
iskolésgyerekek, diszmagyarba ôltôzôtt kislânyok,
cserkészek.

Diszes

nemzeti

ôitôzetben vonultak fal

a

felvidéki

ruszinok. A rômai katolikus templom elôtt az itt felâllitott emelvényen

helyezték el a Szent Jobbot. Ezen a helyen, a Râkôczi Ferenc téren,
Beregszâszon, rôhatta le a vârcs és kômyékének lakossâga a szent
ereklye elôtt tiszteletét. Az akkori fôesperes meghatô beszédét kônnyes
szemekkel hallgatta a nagyszamù, jelenlevô kôzônség. A Szent Jobb
bemutatâsa mély nyomokat hagyott a lakossâg emlékezetében.
A még ma is élô szemtanùk biiszkén gondolnak vissza erre a
tôrténelmi eseményre, hiszen ôszintén és elkôtelezetten mutattak kl
hovatartozâsukat, és ôntudatukat mélyen megerôsitette ez az iinnepi
szertartâs.

Valahogy igy ér véget a régi kis ùjsâgnak a beszâmolôja a Szent
Jobb diadalmas ùtjârôl a Kârpâtaljân, kiemelve a beregszâszi
iinnepséget.

Befejezéstil a leirtakhoz csupân annyit: Aki fïgyelmesen elolvasta
az akkori feltiintetett helységek, vârosok neveit, jusson eszébe, hogy a
tôsgyôkeres magyar elnevezések ma mâr nem léteznek. Ha valaki igy
imâ le az oda szôlô levelének boritékjâra a helység, vâros nevét, biztos
vagyok beime, mint „ismeretlen" jelzéssel kuldené vissza a posta, ha
egyaltalân visszakûldené.

Nekiink, magyaroknak és az 1,100 éves hazànak, amelyhez tôbb,
mint ezer évig tartoztak ezek a vârosok, falvak, telepiilések, ma mâr
semmi jogunk nincs. Sot, amikor erre lehetôség volt, a jellemtelenek és
a hazaârulôk kézdôrzsôlô mozdulatâval tagadtâk meg aimak
lehetôségét, hogy békés ùton, megértô tanâcskozâsok alapjân
visszatérjen az anyaorszâghoz az ôsi fôld.

Ezeknek a mai politikusoknak - akik a hatârok békés ùton valô és
fôleg magyarok âltal lakott teriiletek visszatérése ellen tiltakoznak és
hallani sem akamak az ilyen târgyalâsokrôl, még akkor sem, ha a mâsik
fél erre hajlandônak mutatkozik - csupân az a vâlaszom: legyenek
âtkozottak és kitagadottak a magyar nemzetbôl.

dr. Bakos Gyula.
VALAKIK HAZUDNAK

A XX. SZÂZAD A STA TISZTIKUSOK SZÀZADA
Soha még olyan nagyméretû agymosâs nem folyt az emberiség
életében, mint a XX. szâzad sorân. A hatalomra keriiltek mindig
vigyâznak arra, hogy népszerûségiik egyediilâllô legyen az emberek
szemében. Akik valôban népszerûek voltak, azoknak kônnyû dolguk
volt, de akiket gyûlôltek az embeitômegek, azok felhasznâltâk a
rendelkezésiikre âllô hatalmi eszkôzôket arra, hogy népszerûségiiket
megalapozzâk vagy elhitessék kôvetôikkel.

Mâr Napoléon megâllapltotta, hogy „egy ùjség tôbbet ér, mint
100.000 szurony", pedig Napoléon messze volt a mai kor
propagandagépezetének hatalmâtôl. Szâzadunk sorân ùjsâgok,
ùjsâgirôk, késôbb râdiôk, legutoljéra pedig a televiziôk befolyâsoltâk és
dôntôtték el azt, hogy mi a jô és mi a rossz, mi az elhihetô és mi a
hihetetlen.

A vasdiktatùrâban élô kommunistâk is ûgyeltek arrà, hogy
vezetôik népszerûnek tûnjenek fel és a „vâlasztâsokon" bizonyitsâk a
nép akaratât. Kôzulûnk sokan emlékeznek még a 99.9 %-os elsôprô
kommunista gyôzelmekre, amikor a Part és annak vezetôi és politikâjuk
szentesitve lett a "szavazôk" âltal.

Azok szâmâra, akik még nem éltek akkor vagy talân nem
kommunistâk âltal megszâllt orszâgban éltek, leirom az 1949-es

magyarorszâgi "vâlasztâsok" âltalam megtapasztalt tôrténetét.
Fiatal egyetemistaként azon vitatkoztunk évfolyamtârsaimmal,
hogy érdemes-e a rendszer emberei ellen szavazni, hiszen a
végeredményt ùgy hozzâkki, ahogyakaqâk. Tizenôt évfolyamtârsamat
meggyôztem arrôl, hogy azért kell a rendszer emberei ellen
szavaznunk, hogy a lelkiismeretiink tiszta maradjon és szavazatunkkal
ne szentesitsiik a rendszer âltal elkôvetett gyilkossâgokat,
gazemberségeket és bûnôket. A szavazôterembe lépve, megkaptam a
szavazô lapot és a hârom kijelôlt elvtârstôl megkérdeztetrt, hogy
"hogyan lehet a hivatalosan kijelôlt képviselôk ellen szavazni"? A
bizottsâg tagjai zavartan néztek egymâsra, mert bâr mâr délutân 1 ôra
volt, de ilyen kérdést még senki sem intézett hozzâjuk. Végiil én
segitettem ki ôket a zavarbôl, mert észrevettem, hogy a szavazôlap
aljân egy egészen kicsi kôr van és mellette a lehetô legaprôbb betûkkel
a szôveg: "aki a hivatalos nevek ellen szavaz, az hùzza ât a kôrt".
Tekintettel arra, hogy szavazô fulke nem volt (miért is lett volna egy

titkos szavazasnâl?), az elvtérsak szeme elôtt hùztam ât a kôrt és adtam
le szavazatomat a rendszer emberei ellen. Ugyanezt tette utânam

pontosan még
15 évfolyamtârsam. Meggyôzôdésem szerint
szavazôkôrzetiinkben
a
radio
példaként
emlitette
meg
szavazokôrzetunket, aboi "még a betegek is elmentek, hogy a rendszer
embereire szavazzanak és aboi egyeUen ellenszavazat nem volt". A
râdiôban és mésnap az ùjsâgokban hatalmas hazug propaganda induit
meg az emberek meggyôzésére és a vilâg félrevezetésére a nagy
kommunista gyôzelemrôl (az elôzô vâlasztâsokon elszenvedett
kommunista veszteségek palâstolâsâra). Az akkori hazugsâgtechnika
szerint utôlag igazoltâk a hazugsâgokat és azt kurtôlték és ismételték
szakadatlanul. Talân a végén maguk a meggyôzôdéses kommunistâk is
elhitték, hogy ôk milyen népszerûek a tômegek elôtt. A Kommunista
Part megmagyarâzta bizonyitvânyât a vilâgnak.

1949 ôta nagyot valtozott a vilâg. Kôszônet Gallup ùmak és a
mindent megmagyarâzô statisztikusoknak, most mâr elôre meg lehet
âllapitani a vâlasztâsi eredményeket. Nem is kell vâmi arra, hogy a nép
leszavazzon. A propaganda gépezet emberei mâr készen vannak a
szavazatokkal, mielôtt az elsô szavazô belépne a szavazô fulkébe. Ezt a

csodâlatot môdszert az Egyesiilt Âllamokban mârolyan tôkélyre vitték,
hogy hivatalosan kellett leâllitani a televiziôs hâlôzatok "bevâlt

jôslatait", mert a leadott gyôzelmi jelentéseket a szavazô fulkék
lezârâsa elôtt ôrâkkal jelentették és igy nagyon sokan el sem mentek
szavazni, hiszen "ùgy is mindegy mâr".

Tôbb, mint egy teljes esztendeje folyik az agymosâs és az iigyes
"statisztika" felhasznâlâsa Clinton elnôk vizsgâlatânak ûgyében. Nincs

olyan nap, hogy a televiziôk ne hoznânak egy "statisztikai eredményt"
a Gallup Intézettôl vagy a C.N.N.-tôl vagy az ABC-tôl vagy az NBCtôl vagy a CBS-tôl vagy a New York Timestôl vagy valami mâs
statisztikai csoporttôl. Nincs olyan nap, hogy ne bizonyitanâk Clinton
elnôk egyediilâllô népszerûségét, kitûnôen végzett elnôki

tevékenységét, a tômegek belé vetett bizalmât. Érdekes, hogy a
szâzalékok is mennyire egyformâk és mindig 60 és 70% kôzôtt

mozognak: az is érdekes, hogy a Clinton elnôkôt vizsgâlô Kenneth
Starr birô népszerûtlensége is âllandô. Az pedig még érdekesebb, hogy
mindig ugyanazokat kérdezik meg, ha egyâltalân megkérdeznek
valakit. E sorok irôja az elmùlt év folyamân tôbb, mint ezer amerikait
és legalâbb ugyanennyi magyart kérdezett meg arrôl, hogy
megkérdezték-e ôket arrôl, hogy mi a véleményiik a Clinton iiggyel
kapcsolatban? Eddig még egyetlen egy ember sem vâlaszolta azt, hogy;
igen. Mindez azt jelenti, hogy most mâr nem is vâijâk meg a

„szavazas" végét a szenâtusban, hanem elôre kôzlik a szenâtorokkal,
hogy „a nép 70%/a azt akaija, hogy Clinton maradjon az elnôk, tehât ha
a nép véleményét veszik figyelembe, akkor jobb, ha ôk is félretesznek
mindent, igazsâgot, meggyôzôdést, a tényeket, a tanùkat és az elnôk

maradasa mellett szavaznak. Ha nem ezt teszik, akkor a 70% majd
elsôpri ôket a kôvetkezô vâlasztâsokon. Néha mâr az ainerikai
szenétorok és
kongresszusi
kikiildôttek
is
kételkednek a

„statisztikusok" eredményeiben, mert a minap az egyik megemlitette,

hogy „ùgy lâtszik, csak a regisztrâlt demokratâkat kérdezik meg ezzel
kapcsolatban", egy mâsik pedig egyenesen kétségbevonta a
„statisztikusok adatait", mondvân, hogy „az ô kôrzetébôl éppen
forditott arânyban érkeznek be a levelek és a telefon hivâsok: 70% a 30
ellen a Clinton iigy folytatâsâra".

A propaganda agymosâs folyik, most mâr nemcsak a szavazâssal,
de minden massai kapcsolatban, ami a „statisztikusok" érdekeit
képviseli és iigytiket elôreviszi.

A magyarorszâgi lapokat olvasva ugyanezt vetttik észre, a

magyarorszâgi politikai helyzetet tanulmânyozva. A magyarors^gi

„statisztikai" felméréseket a SZONDA IPSOS végzi, amely a hozzânk
befiitott hirek szerint „a kis Gallup" néven emlegetett és a New York

Times âltal pénzelt csoport. Ôk âllapitjâk meg elôre, hogy ki milyen
népszerû és azt is, hogy ki gyôz majd a kôvetkezô vâlasztâsokon és

milyen arânyban. „Jôslataik" eddig hatâsosak voltak és hitelesek, mert
a vâlasztâsi eredmények igazoltâk ôket. (Hozzâjuk igazitottâk a
vâlasztâsi eredményeket?) A legùjabb (és hetente megismételt és ùjra
és ùjra az agyakba dôngôlt kimutatâs szerint ) jelentés azt bizonyitja,
hogy a magyar politikai életben csak a volt vagy ma is kommunistâk
lehetnek a népszerûek Magyarorszâgon. A legnépszerûbb (hétrôl hêtre)
a sajât dicsekedése szerint a mâsodik vilâghâborù véres harcaiban

csendôrôkre (hâtulrôl) lôvôldôzô Gôncz Àrpâd, aki tagja, késôbb
tisztviselôje volt a Magyar Partizân Szôvetségnek (szôvetség volt, de
partizânok nem voltak) és aki a Szabad Demokratâk Szôvetségében
(volt kommunistâk) tevékenykedett és igy lett jelôlve a Kôztârsasâgi
elnôk tisztjére. Sohasem vâlasztottâk meg semmire, mert ann)ara nem
volt népszerû mindig a magyarok elôtt. Ez a Gôncz Àrpâd a
„statisztilaisok" szerint ma 79%-on âll, ami azt jelenti, hogy 100
magyar kôzûl 79 csodâlattal néz fel râ. A kôvetkezô a népszerûségben a
kommunista Demszky Gâbor 70%-kal. Orbân Viktor 55%-otkap, Hom
Gyula 49-et. A kimutatâsi névsor (22 személy) utolsô hârom embere a

nem kommunista Lezsâk Sândor 37%-kal, a nem kommunista Torgyân
Jôzsef 31%-kal és az utolsô a nem kommunista Csurka Istvân 23%-kal.

Ez a „statisztika" azt ismételgeti hétrôl-hétre és azt szeretné
elhitetni a magyar néppel, hogy Magyarorszâgon még mindig népszerû
kommunistânak vagy kommunista mùltùnak lenni és még mindig
népszerûtlen és az elmùlt 50 esztendô sorân mindig az is volt,
magyarnak, nemzetinek, hazafïnak lenni.

A cél nagyon vilagos: elhitetni a magyar néppel, hogy nincs és
nem is lesz vâltozés a magyar életben. A magyar hirkôzlô szervek mind
a volt kommunistàk kezében vannak, kivéve azokat, amelyeket idegen

âllampolgârok vettek meg és irânyitanak. A televiziôk, a râdiôk, az
ùjsâgok, a politikusok és a „statisztikusok" ugyanazt a notât fujjék. Az
idôsebb magyarokat meggyôzik arrôl, hogy az ô életukben mâr semmi
sem vâltozik, a kôzépkorùakat tavoltaijâk a szavazôhelyiségektôl,

hiszen „ùgy is minden mindegy". A fiataloknak pedig példât adnak
arrôl, hogy Magyarorszâgon mindig azok haladtak elôre, akik
kiszolgâltâk a hatalmonlevôket és ma is csak azoknakvanjôvôjiik, akik
beâllnak a nemzetkôziség, magyartalansâg, idegenimâdôk kôzé,
megtagadjâk a magyar tôrténelmet és az „ùj eurôpai" gondolatnak a
zâszlôvivôi lesznek.

Magyarorszâgon ma éppen ùgy, mint az Egyesûlt Âllamokban,
minden politikusnak és minden lizletembemek igazodni , kell a
„statisztikusok" véleményéhez, ha sikert akar elémi politikai vagy
pénziigyi vonalon. Aki pedig ellene szegiil az elôirt forgatôkônyvnek,
az a névsor végére keriil, népszerûtlen lesz és elvesziti âllâsât,
jôvendôjét, talân életét is.
A XX. szâzad tôrténelmét nem a tôrténészek iijâk, hanem a

statisztikusok. Ôk be tudnak bizonyitani mindent. Szâmadatokkal
széditik az emberiséget. Vannak szâmok, amelyeket kihangsùlyoznak
és eltùloznak és vannak szâmok, amelyekrôl egyszerûen nem
emlékeznek meg. Az emberek azt hiszik el, amit a statisztikusok
ismételgetnek nekik unos-untalan. Sztâlin statisztikusai elhitették az
oroszokkal, hogy minden bajnak a gazdagok az okai. Ezért irtottak ki
60 milliô embert. Hitler statisztikusai elhitették a németekkél, hogy
minden baj és erkôlcstelenség môgôtt a zsidôk âllnak, ezért pusztult el
20 milliô ember a véres mâsodik vilâghâborùban. Mao Tse-tung
statisztikusai elhitették a kinaiakkal, hogy minden gazdasâgi és
pénzugyi nehézséget az idegenek és azok befolyâsa alatt âllô kinaiak
okoznak. Ezért gyiUcoltak le 50 milliô kinait.
Az egy-vilâg statisztikusai a nemzeti gondolkodâsban lâtjâk
minden emberi probléma okât és annak eltôrlésében az emberiség

jôvôjének megoldâsât. Vajon hâny milliô ember életébe keriil majd ez

az ôrdôgi elképzelés és gonosz statisztika. Erôszakkal akaijék
megvâltani - terveik szerint - a vilâgot. Ugy lâtszik, nem ismerik a
tôrténelmet és nem hallottak Napoléon hires mondésârôl, hogy „a
szuronyokon nem lehet sokâig ùlni". A szuronyok, fegyverek,
atombombék, okos rakétâk, cirkâlô bombâk, atom-tengeralattjârôk
kényelmetlen fegyverek. Néha felrobbannak uraik kezében, néha
visszafelé siilnek el, néha csiitôrtôkôt mondanak, néha kihullanak a
kezekbôl a vâratlan események folytân. Tiz éves kisfïam mondta

egyszer, amikor végighallgatott egy beszélgetést: „Papa, ez a bâcsi
hazudik"! Igazavolt!

Ma a statisztikusok hazugsâg vilâgâban élunk az Egyesûlt
Allamokban éppen ùgy, mint Magyarorszâgon. Egy napon a nép réjôn
arra, hogy hazudtak neki és akkor kôveteli majd az igazsâgot és azokat,
akik az igazsâgot képviselték a hazugsâg vilâgâban is.
Mi, magyarok azt hittiik, hogy a koinmunizmussal egyutt meghalt
a hazugsâg is, amelyre azt râépitették. Ugy lâtszik tévedtùnk! Vagy a
kommunizmus nem hait meg vagy hazugsâgra épiil az ùj vilâg is.

Éppen ùgy, minta régi.
Gondolkozzunk! Ne engedjuk, hogy helyettùnk mâsok gondolkozzanak! Cselekedjiink, ne engedjuk, hogy helyettùnk mâsok cselekedjenek! Harcoljunk a szabadsâgért, az igazsâgért, a nemzet
érdekeiért, mert kùlônben elveszitjùk gyermekeink és unokâink jôvôjét
és nemzetunk szabadsâgât!

Mag. vitéz Csoknyai Péter (Ausztria):
ÔSZI KÔDÛK

Egy 1945-ôsfiatal emigràns 1956-os emlékei
I. rész

Az 1956-OS oktôberi és novemberi napok 40. évfordulôjân
erôsebben rohannak meg az emlékek, mert szâmos akkor Nyugaton élô
honfitârsammal egyutt, bizonyos mértékben magam is aktiv szereplôje
voltam az eseményeknek.

Szùleim 1947 ôszétôl az ausztriai magyar emigrâciô vezetô
személyiségei kôzé tartoztak, ezâltal mâr akkor, szâmos târgyalâsnak,
tervnek, eseménynek lettem szem- és lultanùja egykori Graz-Andritz-i
barakk- és késôbbi absami és halli kis lakâsunkban.

Amikor 1946-ban a magyar emigrâciô felébredt elsô bôdulatâbôl,
megkezdôdôtt soraink felmérése és a megvâltozott kôriilmények

szerinti ùjjâszervezése. Akkor is, mint 1956-ot kôvetôen, szâmos
magyar szervezet, egyesûlet alakult az emigrâciô ôsszefogâsâra,
amelyeknek egyik célja a magyar szellemi értékek âtmentése volt arra
az idôre, amikor hazânk ùjra szabad és fuggetlen lesz, a mâsik
Magyarorszâg felszabaditâsa, a nyugati nagyhatalmak segitségével,
akiknél elôbb szâmos elôitéletet, lèves felfogâst kellett lekiizdenûnk

hazânk a két vilâghâborù kôzôtti és mâsodik vilâghâborù szereplését
illetôen.

A tômeges kivândorlâsok folytân voltak egyes szervezeteink,
amelyek a késôbbi évek sorân „vilâgszervezetekké" fejlôdtek, és még
ma, tôbb, mint 5 évtized utân is élnek és mûkôdnek.

Az egyik ilyen szervezetiink a Magyar Cserkészszôvetség, az 1945
utâni emigrâciô elsô szervezete.

1948 ôszén alakult meg a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôssége,
rôviden az MHBK. Szervezôi egykori vezérkari tisztek voltak, akik a
rôviddel azelôtt Magyarorszâgrôl kimenekiilt Zàkô Andràs, fiatal
vezérômagyot âllitottâk a kôzôsségélére. Ez a kifelé 2. hâborùs bajtârsi
szôvetségként szereplô szervezet, a 2. vilâghâborùfolyamân, a lengyel
menekultekbôl âllô, a nyugati szôvetségesek oldalân harcolô Anders
hadsereg mintâjâra, adandô alkalomkor, a nyugati nagyhatalmak
oldalân, hazânk felszabaditâsâért harcolô magyar egységek magvât

képezte volna. Édesapâm, mint régi frontkatona, 1948-1951-ig az
MHBK stâjerorszâgi, 1952-1958-ig pedig tiroli fôcsoportjânak volt a
vezetôje. Tirolba tôrtént âtkôltôzésunk utân az MHBK akkori
kôzpontjâban, Absamban és Hallban laktimk. Ezekben az években, a

kezdeti szoros egyiittmûkôdés utân, sziileimet hosszù évekre szôlô
barâtsâg kôtôtte ôssze mind Zâkô vezérômaggyal és csalâdjâvâl, mind
a kôzpont zômmel fiatalabb munkatârsaival. A szervezet tagjai, a

jôvôre tekintve, nemcsak egykori katonâk, hanem a fiatal korosztâlyokhoz tartozô egyetemistâk, diâkok, munkâsok is lehettek. Mindegyikunkben égett a vâgy hazânk felszabaditâsâért és készen voltunk
arra, hogy szûkség esetén, fegyverrel harcoljunk érte. Mivel a berlini

blokâd ôta a hideghâborù mâr nyiltan folyt a nyugati hatalmak és
egykori szôvetségesûnk, a Szoyjetuniô kôzôtt, az ausztriai és németorszâgi nyugati megszâllô erôk nem tâmasztottak semmiféle nehéz-

séget szervezkedésunk elé, sôt, bizonyos mértékben tâmogattâk is azt.
Ennek ellenére a tovâbbiakban is csak jâtékok voltunk a vilâgpolitikâban. Az akkori magyar emigrâciô lelkesedését bizonyitja az a tény,
hogy a kôzôsségnek pâr éven beliil 30.000 jôl szervezett tagja volt

Eurôpâban és a tengerentùl. Mint édesapâm segîtôtârsa, mâr kezdettôl
fogva, egészen 1958-ig kôzvetlen munkatârsa voltam a szervezési
munkâban, ezért sokkal tôbbet lâttam és hallottam az akkor még titkos
dolgokbôl is, mint sokan mâsok. Ma, tôbb mint negyven év mùltân,
amikor a legtôbb szereplô mâr kint pihen a temetôben, egyes dolgok
szellôztetésével mâr nem ârulok el „hadi titkokat".

Spanyolorszâg azokban az években nem tartott fenn diplomâciai
kapcsolatokat a magyarorszâgi kommunista rezsimmel, igy mint
egyeduli nyugati âllamban, vitéz Marosi madridi m. kir. nagykôvet

képviselte a magyar, elsôsorban az emigrâciô érdekeit. Ô vâltozatlanul
az egykori magyar kôvetség épiiletében székelt. Kôz\'etitésével az
MHBK-nak is jô kapcsolatai voltak a Franco-kormânnyal. Ennek
kôszônhetjiik, hogy 1953 és 1956 kôzôtti idôkben tôbb csoport volt
tisztet és altisztet kuldhettûnk ki, minden esetben 9 hônapra Ausztriâbôl

és Németorszagbôl a spanyol idegenlégiôhoz Ceutâba tovâbbképzésre.
Ezek az akkor még fiatal tisztek és altisztek, akik nemcsak felfrissiteni,
hanem korszeriisiteni is tudtâk katonai tudâsukat lettek volna egy

esetleges emigrâns magyar hadsereg elsô kiképzôi. Ezenkivùl a nyugati
hatalmak némi biztatâsâra, 1953-ban megkezdtûk az esetleges kâderek

szervezését. Édesapâmat itt az egyik ezred parancsnokânak szemelték
ki, jômagam az ô oldalân végzett tevékenységem mellett, egyik
innsbrucki fôhadnagy barâtom mellé kaptam beosztâst, mint az egyik
zâszlôalj szervezési segédtisztje. Tirolban az évek folyamân nagyon jô
târsadalmi kapcsolatokat épitettiink ki, nemcsak a francia és amerikai
megszâllô csapatok, hanem akkor a nyugati hatalmak védelme alatt az
ô megszâllâsi ôvezetekben mûkôdô B-csendôrség néven âlcâzott
osztrâk hadsereg —amely 1955 mâjusâtôl, egyik naprôl a mâsikra
âtvâltozott „Bundesher"-ré - tisztikara és altisztkara, valamint a tiroli
osztrâk politikusok és az ottani Iakossâg felé. Mindannyian szivesen
vettek részt târsadalmi és kulturâlis rendezvényeinken, és minket is

meghivtak az ô rendezvényeikre.
1955 februâqâban, mint az Innsbruck melletti Camp Rumban
mûkôdô amerikai magyar ôralakulat tagjât, édesapâmat sùlyos
autôbaleset érte szolgâlat kôzben, melynek kôvetkeztében jobb lâbât
amputâlni kellett. Ezzel sok minden megvâltozott szâmâra. Felgyôgyulâsa utân tovâbbra is ô vezette az MHBK tiroli fôcsoportjât, de
elsôsorban azt az âlmât, hogy ô adandô alkalomkor fegyverrel vegyen
részt hazânk felszabaditâsâban, fel kellett adnia.

Az 1955-ôs év szâmomra is tôbb vâltozâst hozott. Miutân egyetemi

tanulmânyaim mellett 4 éven keresztul én is az US megszâllô erôk
alkalmazottja voltam, mint azôrszâzad tagja, késôbb pedig mint polgâri

alkalmazott, benzinkùtkezelô, a megszâllô csapatok Ausztriâbôl tôrtént
kivonulâsa folytân munkanélkiilivé vâltam. Ez nem okozottkiilônôsebb
anyagi veszteséget szâmomra, mert a tiroli tartomânj'i munkahivatal
akkori igazgatôja, Delecart nyugalmazott ezredes intézkedésére mint
egyetemi hallgatô, fél évre megkaptam a munkanélkiili segélyt, ezt
kôvetôen utolsô tanulmânyi fél évemre pedig a strassbourgi Szabad
Eurôpa Egyetem ôsztôndîjât. Igy gondolhattam arra, hogy belâthatô
idôn belûl befejezem kôzgazdasâgi tanulmânyaimat. 1956
szeptemberének elsô napjaiban 42 osztrâk és német târsammal egyiitt,
akikkel az utolsô évben kôzôsen készultiink a kûlônbôzô vizsgâkra,

miutân még a nyâr elején sikeriilt befejeznem îrâsbeli diplomamunkâmat, én is leadtam a jelentkezésemet az oktôber kôzepén
kezdôdô diplomavizsgékra. A kôvetkezô 6 hétben meghalt szâmomra a
vilâg, csak egy dolog létezett, a tanulâs.

Oktôber 15-19 kôzôtt volt az 5 fôtantârgybôl az îrâsbeli vizsgânk.
A kôvetkezô 10 nap a vizsgaanyag intenziv ismétlésére szolgâltvolna.

De ember tervez, Isten végez, végiil is minden mâsképpen tôrtént.
A napi 5 ôrâs îrâsbeli vizsgâk utân még jôformân ki se aludhattam
magamat, amikor megindultak a lengyelorszâgi események és nem
sokkal azutân a magyarorszâgi diâksâg szimpâtiatiintetései a lengyel
néppel. Feszulten figyeltem a magyar, az osztrâk és a Szabad Eurôpa
râdiôadô hiradâsait a szegedi és mâs eseményekrôl. Mâr hetek ôta
érezhetô volt valami fesztiltség.
Oktôber 23-ân késô este, a csalâd mâr aludt, én pedig a kônyveim
fôlé gômyedtem és fesztilten igyekeztem megérteni az iizemgazda-

sâgtan teicervényes teôriâit, amelyek a mai napig rejtélyek maradtak
szâmomra. Mivel mâr tudtam, hogy kora délutântôl folyik a budapesti
diâksâg ttintetése és kivâncsi voltam, hova fejlôdnek az események,
tanulâs kôzben is bekapcsolva hagytam a magyar râdiôt és fél fiillel az
adâst figyeltem. A bemondôk hangjâbôl idegesség, izgalom hallatszott.
Egyszercsak az utcârôl mintha tômeg lârmâja, lôvések dôrrenése
hallatszott volna be az adâsba. Ekkor mâr tudtam, hogy otthon

lényegesen tôbbrôl van szô, mint egyszerû szimpâtia tiintetésrôl. Nem
érdekelt tôbbé a vizsga, csak egy volt elôttem, a haza, Magyarorszâg.
Ettôl kezdve nem vettem tôbbé kezembe a tankônyveket.

A kôvetkezô napokban sziileim bent laktak volt hâziasszonyunk
innsbrucki lakâsâban, ugyanis a bârônô kùrân volt és nem akarta
lakâsât ôrizetleniil hagyni. A kôvetkezô napokban ez a lakâs lett az
innsbrucki magyar diâksâg és az ottani magyarsâg fôhadiszâllâsa.

Most mâr reggeltôl estig a râdiô mellett ûltûnk. vârtuk, mint

alakulnak az otthoni dolgok, mit tesz majd ezek lâttân a Nyugat?
Oktôber 24-25-tôl kezdve megmozdult a tiroli magyarség és az
innsbrucki magyar egyetemi hallgatôk is, egymâsnak adtâk a kilincset,
jôttek érdeklôdni, mi ùjsâg, jôtt-e mâr valami intézkedés Miinchenbôl,
az MHBK kôzpontbôl. Mi mâr az elsô perctôl kezdve meg voltunk
gyôzôdve arrôl, hogy a magyarorszâgi felkelés âtfogôbb méretû, mint a
hârom éwel korâbbi kelet-berlini. Ezért egész mâs reakciôt vârtunk a
nyugati hatalmaktôl, mint akkor. Véleményiink szerint ezt mâr nem

nézhetik tétlenûl, ha a yilâg, de a Szovjetuniô elôtt nem akaijâk
elveszteni tekintélyiiket. Éppen olyan természetes volt szâmunkra az,
hogy ha a nyugati hatalmak lépnek az iigybe, akkor ez nélkiilunk nem
tôrténik meg.

26-ân délutân megjelent sziileim lakâsân az innsbrucki magyar
egyetemistâk egyik csoportja azzal a kérdéssel, tett-e mâr az MHBK

lépéseket a nyugati magyarsâg bevetésének iigyében. Mi fiatalok
elhatâroztuk, nem vârunk tovâbb, ha az MHBK nem lép, akkor magunk
vessziik keziinkbe a dolgot és szervezzûk meg az âtjutâst
Magyarorszâgra. Kôzôsen megszerkesztettûnk egy hosszabb tâvmondatot a mtincheni MHBK kôzpontnak. amit azokban a percekben ùgy
éreztiik, a mi helyunk is otthon van a harcolô magyar fiatalsâg oldalân
és mivel mi az elmùlt 11 év alatt mindig a magyarsâg szerves részeinek
éreztiik magunkat, nekiink is jogunk van az orszâg felszabaditâsâhoz.
Az meg sem fordult fejiinkben hogy Ausztria semleges âllam és ezért
nehézségunk lehetne a hatâron valô âtjutâsnâl, arra pedig, hogy még
egyszer vissza is kellene jônnunk, egyâltalân nem gondoltunk.

Az Innsbruck és kômyéki magyarok ùgy hatâroztak, hogy a 10ôrai
szentmise utân csendes tiintetést tartunk. Megszerkesztettûnk egy
hatârozatot, amelyet majd âtnyùjtunk mind a tiroli tartomânyi
kormânynak, mind a vârosban mûkôdô nyugati kûlképviseleti
szerveknek. Terveztûk, hogy legalâbb Bécsig meg tudjuk szervezni a
târsasâg eljutâsât. Megtudtuk, hogy az MHBK kibôvitett tôrzse
Bécsben prôbâlja szervezni a dolgokat. Elértûk azt, hogy a tiroli
magyarsâg egyik gépkocsikaravânja 28-ân reggel indul Bécsbe és az
egyetemistâkat is magâval viszi. Hârom târsam a vizsgâzôk kôziil
elmondta, hogy megérkeztek irâsbeli vizsgâink eredményei, valamint
az engedély a szôbeli vizsgâra. Az igazat megvallva, a vizsgât mâr el is
felejtettem. Megtudtam barâtaimtôl, hogy a vizsgâzôk listâjân én is
rajta vagyok. Mindjârt megmondtam nekik, hogy hétfôn reggel én mâr
ùtban leszek Magyarorszâg felé. Igyekeztek lebeszélni, de akkor
szâmomra a haza hivô szava mindennél erôsebb volt. De barâtaim

meggyôztek, hogy szombaton délelôtt megcsinâlom a vizsgât, s azutân
indulok ùtnak.- Szombaton délutan Miinchenbôl is érkezett egy rôvid
tâvirat vitéz Adonyi Ferenc vezérkari ômagy alâirâsâval;
hatàr

mindkét oldalon zàn'a, fiatalsâgot egyelôre nem kitenni veszelynek".
Délelôtt 300-400 honfitârs gyûlt ôssze a templom elôtt. A mise utân
négyes sorokban, elôl a magyar zâszlôval, a menet elején rokkant
édesapâm ment a mankôval. Tisztes tâvolbôl csak néhâny rendôr kisért
bennûnket, mintha ôk ott sem lennének. A belvârosban korzôzô tômeg

szimpâtiâjâval itt-ott el is hangzott egy-egy „Hoch Ungam" kiâltâs. A
tartomânyfônôkségen leadtuk kérésiiidcet és hatârozatunkat, majd a
francia konzulâtuson leadtuk az utolsô iratot és utâna befejezésként

elénekeltûk a magyar himnuszt. A kisérô osztrâk rendôrôk ezalatt
feszesen tisztelegtek.
Délutân Pradlban, a katonatemetôben az unnepség a magyar

forradalom jegyében jâtszôdott le. Minden szônok meleg szavakkal

emlékezett meg a forradalom hôseirôl. Édesapâmat kérték, hogy a
diszemelvényen a magas rangù osztrâk tisztek és politikusok kôzôtt
foglaljon helyet. Ez a megtisztelés nem is annyira az ô személyének,
hanem Magyarorszâgnak, a magyar népnek szôlt. Az ,MHBK
koszorùjât osztrâk katonâk vitték és helyezték el az emlékmûnél.

Hétfôn, oktôber 29-én bementem az egyetemre. Zakôm hajtôkâjân
még elôzô naprôl rajta volt a keskeny piros-fehér-zôld szinû szalag.
Intézetiink folyosôjân belébotlottam dr. Path Ulmer professzor tanârsegédjébe, aki ùgy nézett râm, mintha szellemet lâtna. Meglepetten

kérdezte; „Mi az, kolléga, maga még itt van? Ebbôl lâttam, hogy a
magyar diâkok kivonulâsânak hire fiitôtûzként tetjedt el e hét végénaz
egész egyetemen. Megnyugtattam, én sem leszek mâr sokâig itt, csupân
a vizsgât ôhajtom még letenni. ,ylz magànak most mire Jô,? - kérdezte.
Tanâraim barâtsâgosan elbùcsùztak tôlem. Délben 1 ôrakor kezemben
volt a diplomâm.

30-ân délutân ôsszecsomagoltam a hâtizsâkomat, âtôltôztem
„tâbori ruhâm"-ba, majd csalâdomtôl vett rôvid bùcsù utân az éjjeli
vonattal elindultam Bécsbe.
II. rész

Oktôber 31-én reggel felmentem barâtainkhoz a „MariahiIfer-

strasse"-ra. - Az MHBK-nâl még semmi ùjabb fejlemény nem volt.
Gyorsan rendbe tettûk magunkat és mentiink a Minorita-térre. Ott két
régi ismerôssel is talâlkoztam, dr. Taubinger Lâszlôval és Grâcbôl vitéz
Lengyel Bêla altâbornaggyal. A fiatalok felett a parancsnoksâgot T.
Jôska inssbrucki volt tartalékos hadnagy barâtom vette ât. Amikor

berendezttik az irodâkat a fïùk segitségével, Jôska az aznapi eligazitâs
sorân szétosztotta a târsasâg tagjait. Soforôk jobbra, kiildôncôk balra
kiâllni. Minket, a „szomorù maradékot" éllomàsszolgâlatra osztott be.

Én a Nyugati pâlyaudvarra keriiltem. A szervezet gondoskodik tovâbbi
ellâtâsunkrôl elhelyezkedésûnkrôl, a kôvetkezô napokban fegyvert is
kapunk tôliik. Késôbb kideriilt, ez utôbbi téves feltevés volt.
Indulàskor kaptam egy nemzeti szinû karszalagot, amelyre râirtam
a szervezet nevét: ,J^irst Aidfor Hungary". Az utasitâs ùgy hangzott, a

pâlyaudvarrôl minden ott lelhetô magyart kiildjek be a Minorita-térre,
mondvân, hogy a tovâbbiakban ott gondoskodnak rôluk. Az âllomâs
elôtt kitettek a kocsibôl és magamra hagytak. Amint széjjelnéztem az
elôcsamokban, nem lâttam magyamak kinézô személyeket. Nem
mertem kérdezôskôdni, gondolva, hogy a végén még lefog valamelyik
„sarki rendôr" az utasok molesztâlâsa miatt. Ezért az elsô gondolatom

az volt, bemegyek a pâlyaudvari missziôra és megkérdezem az éppen
iigyeletes nôvért, nincsenek-e nâluk magyarok vagy aludtak-e ott az
utolsô éjjel. Ha igen, tudja-e, hova mentek?
Amikor ùtban a missziôhoz, âthaladtam a peronon az egyik trafic

elôtt, a trafikos meglâtta karszalagomat, kiszaladt s megkérdezte

magyar vagyok-e. Mondtam, igen, de azzal folytattam is utamat a
missziô irodâja felé. Ott a nôvér kôzôlte velem, hogy az éjjel aludtak
nâluk magyarok is, de hogy reggel hova mentek, nem tudja. Visszafelé
ùjbôl elmentem a kioszk elôtt, a trafikos kiszôlt, vâijak par perce, mert
az âllomâsfônôk ôhajt velem beszélni. Kicsit megszeppentem, hogy mit
akarhat tôlem, és hoiman szerzett tudomâst ottlétemrôl. Megtudtam, a
trafikos értesitette. - Az âllomâsfônôk barâtsâgosan bocsânatot kért,

felajânlotta szolgâlatait, ha esetleg vagonokra vagy mâs
szâllitôanyagra, jârmûre lenne sziikségunk. A barâtsâgostrafikos pedig
bùcsùzâskor teletômte zsebeimet cigarettâval.

A délelôtt folyamân - most mâr hivatalosan - kb. 40-50 honfitârsamat kuldtem be a Minorita-térre. Jôtt az egyik, Kornél nevû, bécsi

fiù, akit reggel ismertem meg, s azt mondta, hogy a tôbbiek egy
vendéglôben vâmak rânk. Ugyanis kôzôlték veliik, segithetnek majd
konzerveket vâlogatni, segélyârùt csomagolni, de fegyverrôl, harcrôl ne
is âlmodjanak, merterrôl nâluk szô sincs. Idôkôzben T. Jôska barâtunk
mâr intézkedett valahol, mert kôzôlte veliink, hogy ebéd utân

csomagjainkkal

mindannyian

kimegyiink

ùj

szâllâsunkra,

Pôtzleinsdorfba az iQùsâgi szâllôba (Jugendgasthaus).
Késô délutân a Kaiserhof szâllodâban jelentkeztem Zâkô vezér-

ômagynâl, s mikor kôzôltem vele jôvetelem okât s hogy 30 innsbrucki

diâktârsammal vagyok Bécsban, meglepetten kérdezte, hogy tulajdonképpen mit akarunk. Valaszom rôvid, de velôs volt: harcolni. Erre
kôzôlte, errôl egyelôre szô sem lehet, amig a njoigati hatalmaktôl nem
kapunk segitséget, mert felelôtlenség volna fegyver nélkiil âtvinni a
târsasâgot. Akkor tudtam meg, hogy Spanyolorszâg volna azegyetlen,
amely fegyverrel tâmogatna minket, de csak két feltétellel. Elôszôr: ha
sikeriil nekunk valahol magyar teriileten, a nyugati hatârszélen felderitenunk olyan teriileteket, amelyek alkalmasak lennének tâbori

repiilôtereknek a spanyol gépek leszâllâsàra, mert a ma^ar rep^ô-

tereknél nem tudjâk, hogy a magyar légierôk megengednék-e nekik a
leszâllâst. Mâsodszor: ôk csak akkor tudjâk megoldam a dolgot, ha az

amerikaiak németorszâgi repiilôtereken megengedik repûlôgépeiknek a
leszâllâsât és feltankolâsât, mert egy tankkal oda-vissza nem tudjâk
megtenni az utat. A tâbori reptilôterek felderitése céljâbôl alakult is
néhâny kisebb felderitôcsoport, akik gépkocsikkal megprôbâlnak majd
âtjutni a hatâron. —Az egyik ilyen csoportot azonban reggel a soproni
hatâron a hatârôrôk mellé beosztott soproni forradalmârok nem

engedték be, a forradalom tisztasâgâra valô hivatkozâssal, ^ert nem

akartâk, hogy valaki ôket nyugati jobboldali kôrôk befolyâsolâsâval
vâdolja, sjobb volna, ha az innsbmcki fiatalok egyelôre hazautaznânak,
mert ha sziikség lenne râjuk, tâviratilag mindig visszaluvhatjâk ôket.

Tôbbszôr hallottam a kôvetkezô években a vâdat,^^ nem csak

kommunistâktôl, de mâs kôrôktôl is, hogy mi „nyugatosok azokban a

napokban valamilyen hatalomâtvételre késziiltunk. Ezek légbôl kapott
âllitâsok, mert a hatalomâtvételhez kevesen lettiink volna.
November 1-én elindultunk Jôskâval Hegyeshalom felé, bizva

abban, hogy ott még nagyobb a forgalom és kônnyebben âtjuthatunk.
Biztonsâg kedvéért veliink volt genfi konvenciôs ùtleveliink is. Tiroli

rendszâmù kocsink nem tûnt fel senkinek. Ma tôredelmesen be kell

vallanom, kicsit âlcâztuk magunkat. E célra hasznâltuk fel a„First Aid
for Hungary" karszalagjainkat. Ahatâr elôtt besoroltunk e^ nagyobb
osztrâk gépkocsioszlop kôzé, igy minden nehézség nélkiil âtjutottunk a
hatâron. Alkonyatig jârtuk a hatârmenti falvak kômyékét éskerestiink

célunknak me^elelô helyeket. Alkonyatkor megint besoroltunk e^
Ausztria felé tartô gépkocsioszlopba. Amig a hatâron rôvid ideig
âlltunk, szôba elegyedtiink a hatârôrôk mellett szolgâlatot teljesitô
egyetemistâkkal, akik csak azon csodâlkoztak, hogy mi, mint
„osztrâkok", milyen jôl beszélûnk magyarul. Mi azonban nem fedtuk
fel mibenlétiinket.

Aznap este két budapesti és egy magyarôvâri egyetemistât szâllâzoltak be hozzânk Pôtzleinsdorfba. A két pesti fui azért jôtt, hogy az

osztrâk „Hochschulerschafit"-tôl kérjenek gyogyszert, kôtszert és
vérkonzerveket a pesti forradalmârok szàmâra. A magyarôvâri kolléga
pedig szolgâlat kôzben ôsszeszôlalkozott az egyik hatârôr tiszttel és
ezért kényszeriilt kijôiini. A két pesti fiù megkért, hogy masnap reggel
menjek be veliik elindulâsunk elôtt a „Hochschulerschaft" Collingassei
kôzpontjâba. Abban az irodàban, amelybe bevezettek bennùnket, szôke

lânyt ûlt a karosszékben, aki érdeklôdve hallgatta beszélgetésiinket.
Mivel a „Hochschûlerschaft"-nak a kért dolgok nem âlltak
rendelkezésiikre, arra kértek bennùnket, hogy november 4-én délelôtt

menjiink vissza a Collingasse-ba. Bùcsùzâskor a szôke leânyzôtôl is
elkôszôntûnk és udvariasan bemutatkoztunk neki. Mint késôbb kisiilt,
Schreibler Zsuzsinak hivjâk. Este, amikor visszatértiink

magyarorszâgi utunkrôl, bementtink egy kâvéra a Operngasse-ban ma
is meglevô presszôba. Ruhâzatunkrôl kônnyen felismerhetôk voltunk,
hogy nem tartozunk a ,jobb" bécsi kôrôkhôz, hanem kiilfôldiek
vagyunk. Odalépett asztalunkhoz egy magas, jôl ôltôzôtt fiatalember és
megkérdezte, magyarok vagyunk-e. Igennel feleltunk, udvariasan
bemutatkozott Sîunsky Othmar bécsi egyetemi hallgatô, kûlônben az

osztrâk szociâldemokrata diâkok egyik vezetôje. Elmondta, hogy ôk
mâr napok ôta keresik az ôsszekôttetést, fôleg magyar diâkokkai, mert
szeretnének segélyakciôt szervezni. Kôzben odajôtt hozzânk a
vendéglô tulajdonosa, Schmidt ùr, Othmar barâtja. Nagyon megôriiltek

nekiink. Abban egyeztiink meg, hogy az egész târsasâg naponta menjen
be a vendéglôbe, ott hivatkozzanak râ és kapunk mellette ételt - persze
ingyen.

Amint hamarosan kideriilt, azokban a napokban az osztrâk diâksâg
ktilônbôzô politikai irânyzatai, a katolikus diâkszôvetségbe, a
szociâldemolcrata diâkok és a nemzeti-liberâlis „Ring Freiheitlicher
Studenten" nevû diâkszervezet vâllvetve dolgoznak a magyarok és a
magyar menekultek segélyezésén. Késôbb, mint tolmâcsra, sziikségiik
volt râm.

November 3-ân magyarorszâgi utunk sorân tôbb orosz egységgel
talâlkoztunk, kellemetlenûl éreztiik magunkat és korâbban tértiink

vissza, mint az elôzô napokon. A hatâron a mâr megszokott kép
fogadott benniinket, az orszâgba beâramlô segélyszâllitmânyok és
hazatérô ûres gépkocsioszlopok. Fesziilt légkôr volt észlelhetô, a

hatârôrôk idegesek voltak s az egyetemistâkkal sem tudtunk ùgy szôba
elegyedni, mint az elôzô napokban, ezért hamar el is bùcsùztunk tôliik.

November 4-én reggel a két budapesti fiùval éppen ùtban voltunk a

Collingasse-ba, amikor a belvârosban a rikkancsok harsàny hangon

kinàltàk a lapok kulonkiadàsait az orosz csapatok budapesti tâmadâ-

sârôl. Minket nem ért vâratlanul a lesùjtô hîr. Élt ugyan bennunk némi
remény, hogy ha a Nyugat eddig nem is lépett fel, most, amikor az
orosz csapatok a semleges, magât fiiggetleimé tett Magyarorszâgot

tâmadtâk meg, a nyugati hatalmaknak is lépni kell egy semleges âllam
védelmében, a nyilt agressziôval szemben. De a Nyugat szôcséplésen
kivtil nem tett mâst.

A „Hochschiilerschaft"-nâl tudtuk meg, a hatârt akkor mâr mindkét

oldalrôl lezârtâk, a segélyszâllftmânyrôl szô sem lehetett.

Azt

tanâcsoltuk budapesti barâtainknak, egyelôre maradjanak nyugodtan itt

Ausztriâban és vâijâk be a fejleményeket. Ezzel ôk lettek az elsô
menekiilt diâkjaink. Felajâniottam tovâbbi szolgâlataimat, amit
ôrômmel el is fogadtak.

Ûtban hazafelé bementûnk az Opergasse-ba egy kâvéra. S kit
lâttunk a szomszéd asztalnâl egy mâsik leény és fîù târsasâgâban, mint
SchreiblerZsuzsit. Meghivtak betmiinket asztalukhoz. Egyetlen témânk
az otthoni szomorù események voltak. Zsuzsirôl megtudtuk, hogy jôl

beszél magyarui, mert édesapja magyar volt, édesanyja pedig bécsi
szârmazésù osztrék, és évek ôta itt élnek a nagymamânâl.
Otthon innsbrucki barâtaim lehangolva fogadtak beimiinket.

Megegyeztiink, hogy délutân mégegyszer bemegyek a Kaiserhof
szâllodâba Zàkô vezérôrnagyékhoz, megtudakolni az ùjabb fejlemé
nyeket. Ott mâr tudtâk, minden kisérletunk meghiùsult a nyugatiak

dibdâbolô politikâja folytân. Az amerikaiak az utolsô ôrâkban megtagadtâk a spanyoloknak a leszâllâst és feltankolâst németorszagi

bâzisaikon. E hirek utân legtôbben ùgy hatâroztak, hogy hazautaznak.
Csak hârman, Tôth Karcsi, Vojtek Attila, fiatal festô, aki jôl beszélt
franciâul és én maradtunk még Bécsben. A kôvetkezô két hétben tôbb
estét tôltôttiink menekiilt barâtaink egyik vagy mâsik részével Hammeréknâl vagy Schreibler Zuzsi csalâdjânâl. - 4-én este a hirekbôl

értesûltunk, hogy megindult a menekiiltâradat Magyarorszâgrôl.
5-én megkértek arra, menjek ki a „Hochschulersfchafl" autô-

buszâval Traiskirchenbe és a tâborparancsnoksâg segitségével
vâlasszuk ki a menekultek kôziil az egyetemistâkat, hozzuk be ôket
Bécsbe és helyezziik el ôket is Pôtzleinsdorfban. Felosztottâk ôket
kûlônbôzô szervezeteknél élelmezésre. Minket tolmâcsokat, hol az
egyik, hol a mâsik csoporthoz osztottak be. -Mikor mâr a legfontosabb
dolgokat, mint lakâs, élelmezés, ruhâzat, elintéztiik nekik, megkezdttik
velûk a beiratkozâst az egyetemre.

Tôth Karcsi mâr napokkal azelôtt visszautazott Innsbruckba,

magam is november 20-ân ùtnak indultam, csupân Attila barâtunk
maradt egyelôre Bécsben.
III. rész

A csalâd nagyon megôriilt, hogy épen, egészségesen kerultem
haza. Masnap bementem az egyetenire, hogy végre elhozzam a

diplomâmat és papiron beiratkozzam az I956/57-es téli félévre.
Otthon tudtam meg sziileimtôl, hogy a kôvetkezô napokban Hallba

is érkezik mintegy 1500 menekiilt, akiket a tuzériaktanyâbôl âtalakitott
tâborban helyeznek el. A taborparancsnoksâg kétségbeesetten
tolmâcsokat keresett és édesapâm megigérte nekik, ha hazaérek,

mindjârt kikiild a tâborba. November 22-én délelôtt ki is mentem, csak
a tâborparancsnokot, egy 70 év kôriili, joviâlis nyugalmazott alezredest
és néhâny, zômmel nyugdijas tisztviselôkbôl allô kis tôrzset talâltam
ott. A tâborparancsnok, miutân elmondtam neki, miért jôttem, nagy
ovâciôval fogadott, hogy engem a Jôisten ktildôtt, mert nincs magyar
tolmâcsuk és kiilônben hogyan értenék meg magukat menekiiltjeikkel.

Lehet, hogy a nagy ôrôme annak a ténynek is szôlt, hogy én
ingyenesen, minden ellenszolgâltatâs nélktil ajânlottam fel segitségemet
és igy munkâm egy filléijébe se keriil az osztrâk âllamnak. (Ha ma ez
furcsân is hangzik, de mi akkor az ùjmenektilt honfitârsaink segitését
egyszerûen honfitârsi kôtelességiinknek éreztiik.)
A tâborban tudtam meg, hogy a szâllitmâny november 25-én,

vasâmap hajnalban érkezik meg Hallba. Azzal vâltunk el, hogy a
tovâbbi részletek megbeszélése végett, szombaton délelôtt ismét

kimegyek. A megbeszélés értelmében vasâmap hajnalban mâr 5 ôrakor
kint voltam a halli pâlyaudvaron. A tâborparancsnok és tôrzse kicsit

ideges volt, hogy minden rendben megy-e majd, de megnyugtattam,
hogy kôzôs erôvel „ezt a gyermeket is vilâgra hozzuk". 6 ôra kôriil
gôrdult be lassan a hosszù szerelvény. A legtôbb menekûlt a vasùti
kocsik ablakainâl âllt, és habâr lâtszott rajtuk a hosszù utazâs, és az
utolsô hetek fâradalmai, viszontagsâgai, érdeklôdve figyelték ùj

kômyezettiket, fôieg az Innsbruck kômyéki hegyôriâsokat.
A tâborparancsnoksâg nevében magyaml udvôzôltem ôket a
megafonon keresztùl, és kôzôltem velixk a kirakodâst illetô elsô
intézkedéseket.

Amikor megérkeztek értiik az osztrâk hadsereg

tehergépkocsijai, a kirakodâs teljes fegyelemmel, zôkkenômentesen
ment végbe. 8 ôra kôriil mâr azegész târsasâg a laktanyaudvaron vârta,
hogy beosszuk ôket szâllâsaikra. 10 ôrâra mâr mindenkinek megvolt a
helye.

Még az elszâllâsoléskor az udvaron jelentkezett nâlam egy fiatal
orvos, dr. Florek Ede pesti nôgyôgyâsz és kôzolte, hogy két magyar
orvos târsâval egyiitt szivesen âtveszik a taborban az orvosi teendôket.
A tâbori orvosi és egészségiigyi ellâtâsra a halli kôrhâz igazgatô
fôorvosàt kérték fel, aki ôrômmel fogadta a magyar kollégâk
jelentkezését, mondva, igy kôimyebb lesz az érintkezés a betegekkel. A
hârom magyar orvos mâr az elsô ôrâkban elfoglaltaùj âllomâshelyét, a
kaszâmya kiilônâllô gyengélkedôjének épuletében. A halli foorvossal
egyiitt kora délutân meg is kezdték a rendelést. Mivel egyelôre ez volt a
legfontosabb munka a taborban, a 4 orvos kérésére én is a gyengélkedôben tartôzkodtam, egész késô estig, egyfolytâban ingâztam a

kûlônbôzô betegekkel a tâbor és a kôrhâz kôzôtt. Abortusszal,
sziiléssel, TBC-vel, fertôzéses mâjgyulladâssal, lôtt sebbel és hasonlô
esetekkel jelentkeztek. Kôzben gratnlâltam a sziilôszobân, a nemrég
beszâllitott kismamânak ùjsziilôtt, egészséges kislânyâhoz, megvittem
az ôrômhirt a taborban izgulô apânak.

Ha feltûntem az udvaron, mindjârt sûrû embergyûrû vett kôrûl és
az emberek megrohantak kiilônbôzô kérdéseikkel, problémâikkal. Ez a
kôvetkezô hetekben sem vâltozott, tôbb idôt tôltôttemaz udvaron, mint
az irodâban.

A nap folyamân a halli kôzônség is tudomâst szerzett a menekiiltek
érkezésérôl, igy a késô délutâni ôrâkban mâr sûrû tômeg lepte a nagy
vaskapu és a kaszâmyakerités mindkét oldalât. Kint a halli polgârok,
bent a menekûltek. Bâbeli hangzavarban, kûlônbôzô jelbeszédek
segitségével folyt a târgyalâs, a halliak németûl, a menekûltek
magyaml mondtâk a magukét, de megértették egymâst. A halliak
elôszôr csak a keritésen keresztûl dugtak be a menekûlteknek kisebbnagyobb ajândékokat, sûteményt, italokat, pénzt stb. Estefelé
észrevettûk, hogy mind tôbb honfitârsunk tûnik el a kapun és a
keritésen keresztûl a helybéliekkel. Lassan kritikussâ kezdett vâlni a
helyzet, hiszen még nem is regisztrâltuk a tâbor ùj lakôit, igy nem
tudtuk, ki kicsoda. Az orvosok se tudtâk még, nincsenek-e kôztûk
ragâlyos betegek, ezért kértek, hogy beszéljek az alezredessel, hogy
legalâbb 1-2 napra rendeljen el zâradékot a tâborban és âtmenetileg
szûntesse be a nagy fratemizâlâst. Amikor kérésûket elôadtam az
alezredesnek, joviâlis mosollyal legyintett a kezével: fiatal barâtom,
ezeket a szegény embereket 11 éven keresztûl elzârva tartottâk a
kommunistâk, legalâbb most mi hagyjuk meg nekik ezt a kis
szabadsâgot. Ezzel le is zârta az ûgyet, mi pedig csak a Jôistenben
biztunk, hogy nem tôrténik nagyobb galiba. Néhâny elâzottôl eltekintve

nem is tôrtént, ôket mâsnap reggel szâllitotték be a tâborba ùj osztrâk
barâtaik.

Amikor elûltek a tâborban az elsô napok izgalmai és kezdett
minden a rendes kerékvâgâsba jônni, kiiitôttek menekûltjeink kôzott a
kulonbôzô „tâbori jârvânyok". Az egyik ilyen ,Jârvâny" a hâzasodâsi
lâz volt. Egyik reggel azzal fogadott a tâborparancsnok: lenne néhâny
hâzasulandônk, papiijaik persze nincsenek, de ez nem baj, menjek be
veliik Innsbmckba a tartomânyi birôsâgra (Landesgericht) és szerezzem
be nekik a hâzassâgi engedéiyeket. A parancsnoksâg épûlete elôtt
kisebb „sokadaIom" fogadott. Amikor végre pârok szerint rendeztem
ôket, kisûlt, hogy kerek 15 pârrôl van szô. A villamosban
megtôltôttunk egy kocsit. A kalauz kérdésére azt feleltem, hogy ezek a

személyek menel^ltek szolgâlati ùton, ezért nem fïzetnek ùtikôltséget.
A birôsâgon megkerestem az illetékes tisztviselôt és kôzôltem vele,
hogy hâzassâgi engedélyekre lenne sziikségem, de a hâzasulandôknak
nincs semmi iratuk. Azt bôlcsen elhallgattam elôtte, hâny pârrôl, illetve
hâny engedélyrôl van szô minek elôre feleslegesen Ifelcsigâzni a
kedélyeket, amikor mâskor ùgyis megtudja. A barâtsâgos tiroli

hivatalnok csak annyit kérdezett, hogyan adja ki az engedéiyeket,
hivatalos papirok nélkiil. Erre én kijelentettem, nekem mindegy,
hogyan csinâlja, de engedélyek nélkiil nem mehetek haza a tâborba.
Végiil megegyeztiink abban, hogy jobb hijân „becsuletszôra" âllitjukki
nekik az engedéiyeket. Két ôrân belûl kezemben volt az ôsszes papir.
Amikor letettem ôket a halli anyakônywezetô elé, mélyet lélegzett és
csak aimyit kérdezett, mikor csinâljuk az elsô tômegesketést, amelynél
én nem csak tolmâcs, de az egyik „hamistanù" is leszek, a mâsik tanù
pedig a vâroshâza egyik tisztviselôje lesz. Az esketéseket mâsnap
délutânra tûztuk ki. Tôbbek kôzott egyet megtanultam ezekben a
napokban, aminek tiz éwel késôbb, mint âllami tisztviselô, nagy
hasznât vettem, hogyan lehet biirokrâciamentesen ûgyeket elintézni.
Voltak olyanok is a hâzasulandôk kôzott, akik egyhâzilag is raeg
akartak eskiidni. Ezek részére halli kâplânunkkal, egy pohâr bor vagy
csésze kâvé mellett megtartottnk a jegyesoktatâst, surgôs esetekben, ha
a jegyesek mâr a kôvetkezô napokban tovâbbvândorolnak, elôttem
hâromszor kihirdette, majd a kâpolnâban ôsszeadta ôket. Voltak

parâdés eskiivôk is, vasârnap a nagymise utân a templomban. Ezeken a
pârok szâmâra ô gondoskodott sôtét ôltônyrôl, menyasszonyi ruhârôlés
a csokorrôl is.

Szâmos tiroli vâllalkozô jelentkezett a tâborban, hogy szivesen
foglalkoztatnânak menekûlt szakmunkâsokat, de menekiiltjeink egy
része is megunta a tétlen tâbori életet, ezért hetente hâromszor

délelôttre kikôlcsonzôtt a tâborparancsnoksâg a halli munkahivatalnak,
hogy ott segitsek az ùgyek intézésében. Itt mâr elôléptettek, mert ezért
a ténykedésemért bizonyos ôrabért is kaptam.
Mig az utôbbi években az osztrak hatôsâgok azon fâradoztak, hogy
minél tôbb menekûltôn adjanak tùl és beszéljék râ ôket a kivândorlâsra, azokban a napokban a halli tâboiban az ellenkezôjét tettiik.
Egyik nap a tiroli tartomânyfonôkség menekûltiigyi elôadôja, egy
fiatal, rokonszenves kormânytanâcsos (Regirungsrat) azzal a kéréssel
âllitott be hozzâm, legyek segitségére: kôzôsen beszéljiik râ a

menekulteket, elsôsorban a szakembereket és gyermekes fiàtal
csalâdokat, hogy ne vândoroljanak kl, hanem maradjanak Ausztriâban.
A kormânyzôsâg munka mellett, rôvid idôn beliil lakâst is biztosit
nekik. A hivatalos kôrôk ugyanis attôl féltek, hogy a bevândorlô
orszâgok kivâlogatjâk a szakembereket és nekik csak a silânya marad.
Ezért esténként, amikor mâr mindenki otthon volt, végigjârtuk a
szobâkat és kisebb-nagyobb eredménnyel prôbâltuk râbeszélni a
menekulteket az Ausztriâban valô maradâsra.

Kôriilbelul december kôzepén a menekûltiigyi elôadô azzal âllt elô,

hogy ùj feladatkôr lenne a szâmomra. Halltôl mintegy 5 km-re
Gnadenwald kôzség, régebb ôta iiresen âllô Wiesenhof nevû szâllodâjâban a Norvég Vôrôskereszt diâkotthonnal egybekôtôtt gimnâziumot ôhajt létesiteni. Abban az idôben néhâny osztrâk gazdasâgi és
hâztartâsi alkalmazotton, valamint egy idôsebb norvég missziôs
nôvéren kiviil, mâr 120 fiatal diâk, fiùk, lânyok, gimnazistâk és
egyetemistâk vegyesen tartôzkodtak az otthonban. Mivel senki nem
tudott az alkalmazottak kôziil magyarul, tehetetleniil âlltak a fiata-

lokkal szemben. A fô nehézség az volt, hogy az otthonnak se kônyvek,
sem mâs nem âllt a rendelkezésére, amivel a fiatalok egész nap le
tudnâk kôtni magukat, amiért is mâr a legkalandosabb dolgokra
vetemedtek. Igy, enyhén szôlva, kaotikus âllapotok uralkodtak az
otthonban. Ezért volna sziikség egy tolmâcsra és nevelôre egyszemélyben, aki egyrészt beszéli is a fiatalok nyelvét, mâsrészt tud veluk
bânni, legalâbbis addig, amig az egyes tâborokbôl sikeriil nekik
ôsszeszedni a tanârokat és megkezdôdhet a tanitâs. A helyzet nem volt
valami kecsegtetô, de annyit kivettem szavaibôl, hogy sziiksége volna
râm. Ezért legfeljebb a tavaszi tanulmânyi félév megkezdéséig
elvâllaltam az „âllâst", de tovâbb semmi esetre sem, mert ideje volt,

hogy sajât jôvômre is gondoljak.
Igy tôrtént, hogy kôzvetlen karâcsony elôtt, egy derûs téli reggelen
ott âlltam az otthon nagytermében, jôvendôbeli 120 nôvendékem elôtt.
Amig Auer ùr, az otthon gazdasâgi fonôke bemutatott nekik, csendesen

mustrâlgattuk egymâst. A fiatalok, akik kôzûl tôbben csak par éwel
voltak fîatalabbak nâlam, azt kérdezték tekintetûkkel, ez a fiatal muki
akar nevelni benniinket, jômagam pedig megâllapitottam magamban,
hogy fel kell kôtni azt a bizonyos ruhadarabot, ha ezek elôtt az LÇak
elôtt némileg meg akarom âllni a helyemet. Amikor magamra
maradtam veliik, barâtsâgos hangon, rôviden vâzoltam nekik
elképzeléseimet a jôvendôbeli egyuttmûkôdésûnket illetôen. Elsôsorban mindannyiuk barâtja akarok lenni, nem pedig szigorù nevelô. A

nap minden részében a rendelkezésûkre âllok, minden gondjukkal,
bajukkal nyugodtan hozzâm fordulhatnak, kôzôsen mindenre talâlunk
megoldâst. De egyet elvârok tôliik, hogy rendelkezéseimet feltétleniil
betartsâk, mert kiilônben tudok kellemetlen is lenni.
Annyi vilâgos volt elôttem, hogy a tanitâs megkezdéséig reggeitôl
estig âllandôan foglalkoztatnom kell ôket. Ehhez azonban nem âllt
semmi a rendelkezésemre. Ezért elsô este megalakitottam veliik az
intézet cserkészcsapatât, amely késôbb csak az intézettel egyiitt szûnt
meg. Ezzel az iiriiggyel a kôvetkezô napokban reggeitôl estig kint
voltam velûk a szabadban, bejârtnk az egész kôrnyéket, erdôt, mezôt,
felzavartam ôket minden dombra. Amikor késô délutân hazaértiink,

kilôgott a nyelviik, féjt minden csontjnk és boldogok voltak, ha a
szâlloda egykori nagy halljâban végre leûlhettek. Este befïïtôttiik a
nagy nyitott kandallôt, de ehhez a fat velûk vâgattam fel. Mivel
karâcsony mâr a kûszôbôn âllt, esténként, amikor egyûtt ûltùnk a
kandallô elôtt, készûltûnk az ûnnepekre, amely sokaknak kôzulûk az
elsô lett idegenben, szûleik, csalâdjiik nélkûl.
Mivel egyszer az âllandô vândorlâst is meguntâk, valami mâst is ki
kellett talâlnom a foglalkoztatâsukra, foleg olyan dolgot, amivel a
kreativitasukat fel tudtam ébreszteni. Tudtam, hogy az otthon vezetôségétôl erre nem kapok pénzt, ezért sajât erômbôl kell elôteremtenem a dolgokat. Tôrzshelyûnket, a szâlloda halljât kineveztûk egyben
cserkészotthonnak is. Minden ôrs kapott egy sarkot vagy falrészt, amit
sajât izlésûk szerint kellett kidisziteniûk.

Sajât pénzembôl vettem nekik néhâny lombffirészkészletet,
rajzlapokat, szines ceruzâkat, temperafestékeket. Volt Hallban egy

magyar asztalos, az ôreg Gombôc bâcsi. Évtizedekkel azelôtt kerult
oda, megismert egy csinos tiroli leânyt és ottragadt. Hârom felnôtt fia
mâr valôdi tiroli volt, nem beszélték apjuk nyelvét sem. Az ôregnek
szép mûhelye volt, mâr évek ôta ismertem ôt is, csalâdjât is. Ezért
egyik nap beâllitottam hozzâ és elpanaszoltam neki a gondjaimat.
Kértem, nincs-e maradék vagy hulladék faanyaga, amit fel tudnék
hasznâlni céljaimra, de pénzem nincs. Erre bevezetett egy nagy

raktârba, ahol a hârtyavékony fumériemeztôl a vastag padlôdeszkâig
minden volt. Kezével kôrbemutatctt és azt mondta; jôjjôn le holnaii a

fïatalokkai, vâlasszâk ki maguknak, amire sziikségiik van. Ezt meg is
tettiik, kaptam tôle még enyvet, par csomag kiilônbozô nagysâgù szeget
is. A kôvetkezô két hétben még a hangjukat sem hallottam a
fiataloknak. Reggeltôl estig fiirtak, faragtak, fïirészeltek, rajzoltak és
festettek. A levegôre is kényszeredetten kellett kihajtanom ôket. Sok
iigyes gyerek volt kôztiik és igazân mûvészi dolgokat alkottak az otthon
dlszitésére.

Januâr elejétôl lassan érkeztek a tanârok a kiilônbozô tâborokbôl.
Az elsôk: dr. Gàl Kàroly egykori keszthelyi mùzeumigazgatô és
RebersakAIfréd zenetanâr voltak. Attôl kezdve kônnyebb dolgom volt,
mert megosztottnk egymâs kôzt a munkât. Most mâr arra is volt idôm,
hogy hetente tôbbszôr az YMCA megbizâsâbôl, mind a tanâroknak,
mind a diékoknak tartsak német nyelvtanfolyamot.
Januâr mésodik felében beindult a tanitâs a gimnâziumban. A

tanârok kôziil néhânyan tudtak németiil és az intézetben maguk is el
tudtâk lâtni a nevelô munkât, ezért nem volt mâr szukség kiilôn

nevelôre és tolmâcsra. Igy nyugodtan gondolhattam arra, hogy a nyâri
tanulmânyi félév kezdetével visszatéijek a „polgâri életbe", ami
azonban csak âlom maradt mind az én, mind a csalâdom szâmâra. A

jelenig sem sikeriilt ugyanis elsajâtitanom ezt az életmôdot. Lehet,
hogy ebben a „nyugtalan vérem" a hibâs.

Simonffy Katalin:
MAROSVÂSÂRHELY VÈRES MÂRCIUSA
1990 ôta mârcius 19 és 20 kôzôtt a bukaresti tévé magyar

adâsainak visszatérô témâja a marosvâsârhelyi etnikaikonfliktus. Ez az
a tôrténelem, amit nem tud megszépiteni az emlékezés. A mùlton
természetesen nem lehet vâltoztatni. A vâlsâghelyzetek okozta fesziiltségrôl, a megbékélésrôl azonban mindenképpen beszélni kell.
Az idén mârcius 20-ân az akkori események egyik koronatanùja,
Kincses Elôd marosvâsârhelyi iigyvéd, azokban a napokban az
ideiglenes megyei tanâcs alelnôke és Verestôy Attila, Hargita megyei
szenâtor, a vâsârhelyi eseményeket kivizsgâlô parlamenti bizottsâg
tagja szôlalt meg.
Kincses Elôd: Nem Marosvâsârhelyen kezdôdôtt mindez, hanem
mârcius 15-én Szatmâron. Legelôszôr ott prôbâltâk meg az etnikai
ôsszecsapâst kicsiholni. Azt elfelejtették az emberek, hogy mârcius 15-

én a két legmagasabb rangù magyar tisztségviselôt, Fomianek Ferencet
és Pécsi Ferencet ismeretlen roman tiintetôk lemondattâk. Azôta tudjuk,
hogy Maros\'âsârheIyrôl leszâllîtott, katonatiszt vezette diverziôs
csoport fellépése idézte elô a tôrténteket. A szatmàri magyarsâg nem
âllt ellen, beletôrôdtek abba, hogy Formaneket és Pécsit menesztették,
îgy ott nem lett meg az a balhé, amit a diverziôs szakemberek szerettek
volna elôidézni. Marosvâsârhelyen a Bolyai Liceum kôriili
hangulatkeltéssel prôbâltâk mérgezni a levegôt, holott a magyarsâg

elfogadta azt az âllâspontot, hogy csak az ùj iskolai év kezdetétôl
âllitsâk vissza ônâllô magyar iskolaként a Bolyai Liceumot. Amikor
Bolyai miatt nem lehetett civôdni, akkor lefestették az Avram lancu
szobrot, eldôntôtték a Balcescuét. Az Avram lancu szoborra olyan

magyar szôveget irtak, amit magyar ember nem irhatott, nyelvtanilag

armyira helytelen volt. És hât arrôl sem feledkezhetiink meg, hogy azok
a Gôrgény vôlgyi parasztok, akik mârcius 19-20-ân a bajt okoztâk
Marosvâsârhelyen, azok egy hônappal korâbban Szâszrégenben az
RMDSZ székhâz ellen vonultak ki, a cigânyok ellen kôvettek el nagyon
sùlyos atrocitâsokat biintetleniil.

- Mit lehetett volna a magyarsâg abban a helyzetben? Lett volna
mâs, jàrhatôbb ût?

Kincses: A diverziôs szakemberek âltal megszerkesztett
forgatôkônyvet nem tudtuk volna leâllitani. Ez a cirkusz kellett
bizonyos erôknek. Egy mâsik megoldâs az lett volna, ha hagyjuk
magunkat megveretni. Szerintem, az sokkal rosszabb lett volna.
Verestôy Attila: Mâr a vâsârhelyi jelentésben nyilvânvalô az
agressziô szervezett jellege. Jôval mârcius 19 elôtt megszervezték a
Gôrgény vôlgyébôl az elvaditott parasztok beszâllitâsât Marosvâsârhelyre. Dokumentum igazolja, hogy a Vatra Romaneascu autôbuszokat
bérelt jô néhâny nappai azelôtt, hogy az RMDSZ székhâzat megtâmadtâk volna a Libânfalvârôl, Hodâkrôl és kômyékérôl érkezô
elkeseritett és elvaditott egyszerû emberek. A jelentés tartalmazza
azokat az elemeket is, amelyekbôl kiindulva az iigyészség és a rendôrség utâna nézhetett volna annak, hogy milyen ôsszjâték volt a
szervezôk, a rendôrség, az iigyészség és a politikai vezetés kôzôtt, az
egész akciô lebonyolitâsâban.

- ht néhâny ember neve âllandôan kôzszâjon forog, Srieciu
ôrnagy, Judea ezredes...

Verestôy: És mâs, kôzben rangban és tisztségben megemelkedett
politikus... Azt remélem, hogy eljôn az a nap, amikor végig lehet

gôngyôlîteni a fonalat, hogy megtudhassuk; mi volt az az erô, amely
majdnem eredményesen megâllitotta Româniât azon az ùton, amelyre
hitem szerint, igazân tavalyelôtt, 1996 novembere utân térhetett.
Remania valôjâban hatalmas erkôlcsi tôkével induit 1989
decemberében és folyamatosan veszitett éveken keresztûl. Az egyik
fekete pont, amit „marosvésârhelyi mârcius"-nak neveznek, eleme egy
keserû kudarcsorozatnak, amely a bânyâszlâtogatâsok sorozatâval
folytatôdott és a kormâny erôszakkal valô megbuktatâsâig vezetett.
Ami nyilvân nem az orszâg érdekeitszolgâlta. Vagy az orszâg egy-egy
érdekcsoportjânak az érdekeit helyezte elôtérbe mindenki javâval
szemben.

—Mit gondol, miért nem lett mégsem Nagorno Karabah a marosvàsàrhelyi véres ôsszetûzés nyomân?

Kincses: A szerencsének, az intuiciônak és az ôvatossâgnak
kôszonhetôen. Ti. a 0215 UM (âllambiztonsâgi alakulat), akik ezt

szervezték —egyébként a jùniusi bânyâszjârâs megszervezésében is
komoly szerepe volt ennek a târsasâgnak -, nem tudhattâk, hogy én
iigyvédként ôsszesen két iigyet megtartottam, 20-ân Székelyudvarhelyen volt târgyalâsom és 21-én Bukarestben. Lemondatâsom utân,
19-én elutaztam Székelyudvarhelyre. S akkor ott mâsnap két gyârban
és Székelyudvarhely foterén sokezer embert gyôztem meg arrôl, ho^
nem szabad bejônni Marosvâsârhelyre. Fel voltak késziilve râ àz
emberek, ugye Sûtô Andrâsnak kiverték a fél szemét, hogy itt a
magyarsâg nagy veszélyben van és meg kell ôket védeni. Minden
teherautôban, autôbuszban Diesel olaj volt, de nemcsak Székelyudvarhelyen, Székelykeresztùron, Csikszeredâban, Sepsiszentgyôrgyôn,
Kovâsznén, Kézdivâsârhelyen is. Ez nem volt véletlen. Ezt megszervezték, fizetett ûgynôkôk prôbâltâk felbujtam a székelységet arra, hogy
jôjjenek. Egyébként a 0215 szerepét - anélkiil, hogy ezt a szâmçt
kimondta volna —, Burcu loan emlitette, aki a Vatrâs târgyalôkiildôttségben volt, és utâna PUNRs (Roman Nemzeti Egységpârt) képviselôként volt egy vagy két alkalommal ùjravâlasztva, ô kotyogta el, hogy
mâr Kocsârdon voltak a bânyâszokés ùgy forditottâk vissza ôket. Tehât
a bânyâsz megoldâs mâr akkor létezett és azért kellett megâllitam
Székelykocsârdon, Marosvâsârhelytôl mâsfél 6ra vonattâvolsâgra, mert
nem jôtt be a székelység.

Verestôy: A marosvâsârhelyi jelentésben elegendô elemet lehetett
bemutatni, nemcsak a szervezôket, hanem a konkrét tôrténéseket
illetôen is, hiszen nem a parlamenti bizottsâg dolga lett volna kivizsgâlni azt, hogy milyen szerepe volt a szekuritâténak ebben az egész-

ben, mert azonosithatô môdon részt vettek az cseményekben és ez a

jelentésben benne van. Nem a parlamenti bizottsâg, hanem a rendôrség, az ûgyészség feladata lett voina meghatârozni, hogy ki milyen
felelôsséggel tartozik a tôrténtekért, pontosan a rendôrség kôtelékén
belûl, hisz koztudott, filmeken lâtszik, hogy az agressziôban résztvevô
hodâki menetet pl. rendôrôk vezetik.

- Ôn a kônyvében megirta azt, hogy tulajdonképpen miért is volt

szùksége a romàn vezetésnek erre az etnikai ôsszecsapàsra. Tulaj
donképpen négy pontban foglalta ôssze, az elsô pont igen kemény vâd:
a szekuritâté visszaàllitàsa volt a cél.

Kincses; Én nem vitatom, hogy egy orszâgnak kell biztonsâgi

szolgâlat. A roman kôzvélemény akkor olyan szekuritâté ellenes hangulatban volt, hogy nemigen fogadta volna cl azonnali visszaâllltâsât,
plane a régi kékszemû fiùk visszahozatalât. De ezek a kékszemû
gyerekek Iliescunak a december 21-22-i dôntése alapjân hârom hônapig
kaptâk a fizetésiiket. Ha ezt a hârom hônapot kiszâmitjuk, akkor pont
a marosvâsârhelyi

pogromkisérlet

napjân jâr le a hârom hônap.

Ûgyhogy nagyon nagy érdekiik
bebizonyitsâk, igenis sziikség van râjuk.

fûzôdôtt

ahhoz,

hogy

- Van-e erre valami tàrgyi bizonyitékl

Kincses; Hât a 0215 szerepe. Colonel Cristescu és Arghir volt a két

fo szervezô, ezek konspirâciôs nevek. Nefeledkezziink meg arrôl, hogy
ez alkalmat adott a demokratizâlôdâs leâllitâsâra. Erre nekem erdélyi

român értelmiségi barâtom hivta fel a figyelmemet, hogy azéri is volt

bizonyos bukaresti kôrôknek érdeke, hogy Erdélyben ilyen helyzet
alakuljon ki, hogy a kûlfôldi tôke ne ide jôjjôn be. Szôval egy ilyen
vetiilete is volt a dolognak.

- És volt az, amit szintén emlit a kônyvében, hogy a nemzetiségi
kérdést elô lehetett ràngatni az akkori român vezetés szàmàra kedvezôtlenûl alakulô helyzetben.

Kincses: Igen. Lehetett forgatni a politikai harcban, azôta is lâtjuk,
amikor van valakinek valamilyen megoldatlan problémâja, akkor

gyorsan a nemzetiségekre irânyitjâk a fénycsôvât. Hât ez a
legnevetségesebb dolog. Amikor Kolozsvâron tôriént a sajnâlatos
oriodox-gôrôgkatolikus ôsszecsapâs, bizonyos fustôltagyùak ezt is
magyar diverziôként prôbâltâk bemutatni.
Verestôy: A jelentésben felmeriilt annak a kûlônleges parlamenti
bizottsâg kialakitâsânak a sziikségessége, amelynek feladata kôvetni,

hogy hol, milyen mértékben és kik prôbâlnak etnikai fesztiltséget
kelteni. Akâr a kôzélet, akâr a politika, akâr a sajtô részérôl.
- Es mûkôdik-e ilyen bizottsàg azôta?

Verestôy; Nem, azôta sem mûkôdik ilyen bizottsàg. Mârpedig a
sorozatos magyarellenes kampânyokat el lehetett volna keriilni, ha
valôban komolyan vessziik. hogy ezzel a tûzzel nem szabad jâtszani.

- A marosvâsàrhelyi eseményeket kôvetôen sokan ûgyvélték, hogy
talân mégsem kellett volna a két etnikum érdek\'édelmi szervezetének,
az RMDSZ-nek a Vatra Romaneasca marosvâsàrhelyi vezetôinekleulni
egy asztalhoz.

Kincses; Én azt hiszem, hogy sokan ezt most mondjâk. Akkor
sajnâlatos môdon egyediil maradtam ezzel a véleményenunel. Verestôy
Attila jôtt le a Gelu Voivan Voiculescu vezette kivizsgâlô bizottsàg

tagjaként azzal, hogy le kell iilni a Vatrâval. És mivel hogy az én
ellenkezésem kôzismert volt, ezért anélkiil, hogy velem egyeztette

volna, Markô Béla, aki akkor Maros megyei alelnôk volt, Béres

Andrés, szintén Maros megyei alelnôk, Borbély Lâszlô és mâsok
leultek elôzetes târgyalâsra a Vatrâval.
- Miért ellenezte ezt a tàrgyalàst?

Kincses: Elôszôr is berzenkedett beimem a jogâsz: hât az agresz-

szorral nem lehet ugyanùgy viselkedni, mint hogyha ô lenne azâldozat,
mâsodszor pedig elfogadhatatlaimak tartottam, és ezt tartoin az

RMDSZ legsùlyosabb és legnagyobb kihatâsù politikai tévedésének,
hogy mi legitimizâltuk a Vatrât, mint a roman érdekek védelmezôjét.
Hiszen ennek kôvetkeztében ismerte meg a româniai kôzvélemény a
Vatra Romaneasca kulturâlis szervezetet, mint akik valôban védik a

roman érdekeket, bezzeg mâsok nem. És azâltal, hogy mi a Vatrâval
ulttink le, nagyon nehéz helyzetbe hoztnk a tôbbi româniai politikai
erôt, a parasztpârtot, a liberâlisokat és igy tovâbb.

Verestôy: Mikor Vâsârhelyen ezek a nagyon sajnâlatos dolgok
tôrténtek, akkor a kormânynak és az ideiglenes parlamenti vezetésnek
nem volt mâs vâlasztâsa, mint azokkal leulni, akik a tôrténések môgôtt
âllnak

- Tehàt a Vatra Romaneasca àllt a tôrténések môgôtt?

Verestôy: Az kétségtelen, hogy addig, amig a Vatra nemvett részt
a târgyalâsokon, semmiféle môdon nem lehetett leâllitani az egés?
mozgâst. Tehât jôtt a tômeg, tûntettek. Egyértelmû volt, hogy hiâba

târgyalunk azokkal, a valôban demokratikus politikusokkal, nagy
vârosatyâkkai, akiknek semmiféle hatâsuk nem volt azokra az embe-

rekre. icik tômeget aikottak. Tehât, bârmilyen furcsa, hogy ha valamilyen konfliktusban az egyik fél, pl. itt a Vatra kimaradt voina, akkor
semmiféle kommunikâciô nem lett volna a konfliktus szervezôivel,
nem lehetett volna leâllitani ezt az egész folyamatot. Mârpedig ennek a

megâllitâsa volt az igazi siker, elismerve azt, hogy a kôvetkezményei
nagyon kedvezôtlenek, megtették az elsô szégyenfoltot România
frissen indulô demokrâciâjânak a kôpônyegén, de nem jutottunk oda,
ahova egyeseknek a széndéka szerint el kellett volna jutni.

Kincses: Érdekes môdon még a roman Szabad Eurôpa is a hivatalos verziôt szajkôzta egészen a jùniusi bânyâszjârâsig. Jùnius 15 utân
a roman Szabad Eurôpa mtincheni stùdiôja meghivott és a legjobb
adésukban a „Program politic"-ben Emil Hurezeanu és Serban Orascu
beszélgetett velem egy ôrân keresztiil a marosvâsàrhelyi tôrténésekrôl.

Utôlag elmondtâk, hogy ôket a bànyészlâtogatâs dôbbentette ré

igazân arra, hogy azt egy forgatôkônyv alapjân hoztâk ôssze, tehât a
Gôrgény vôlgyi beôzônlés is hasonlô lehetett. Egyébként bennem sok
kellemetlen emlék maradt a roman sajtô hozzàâllâsât illetôen. Még a 22

(jelentôs, ellenzéki târsadalmi politikai) hetilap is olyannyira ôvatos
volt, hogy amikor a kônyvem romàn kézirata elkészûlt, odaadtam
Pippidi fômunkatârsnak azzal, hogy akâr a legértatlanabb részt kôzôlje
le, de azôta sem jelent meg semmi belôle. Elszomorltô, hogy a roman
szellemi élit nem akar szembenézni az igazsâggal. Holott nagyon
fontos, hogy a kellemetlen igazsâgokkal szembenézziink. Ez a
nagykorùsâg jele. Nekûnk is szembe kell nézniink a magunk
kellemetlen igazsâgaival, a roman értelmiség pedig a sajâtjaival.
Verestôy; A parlamenti jelentést valahol elâstâk, hiszen az akkori
hatalom nem tartotta kedvezônek a maga szâmâra. A Parlamentben

javasolt mechanizmusokat megprôbâltâk elfeledtetni. Ez a
dokumèntum tartalmazott olyan elemeket, amelyeket a jogéllamok
magukénak tudnak és alkalmaznak is. Valahol félbehagyott munkânak
érzem. Nem kapott megfelelô sajtôvisszhangot sem. Persze, én ma is
bizok abban, hogy legalâbb a tanulsâgait megszivleljiik és olyan mértékben, amilyenben egy jôl mûkôdô rendôrségi és igazsâgiigyi vizsgâlat megteheti, még mindig nem késô mindazokat felelôsségre vonni,
akik ezt megtették.

Dr. Tôttôsy Ernô (Bnisszel, Franciaorszâg):
A SÂTÂN JOGOT TEREMT
A sâtân nem ùgy jelenik meg, mint GoetheMefîsztôjâban. Csupân
szellemét ruhàzza ét azokra a fôldi halandôkra, akik képxdselik biro-

dalmét. Szellemvilâgânak hordozôi udvariasan, kegyesen mosolyog-'
nak, és hallgatâsuk sôtét ravaszsâggal takaija el a hamis lâtszat môgé
bùjtatott valôsâgot. Semlegességbe burkolja gonoszsâga âmyait és
kôzônnyel âlcâzza az erôszakot.

A Teremtô neki ajândékozta a kîsértés fâjât, és ez elegendô ahhoz,
hogy sokan lakjanak jôl ennek a fânak a gyumôlcsébôl.

A magyar nép is megkôstolta - ha fanyalogva is - a kommunizmus
sâtâni almâjât, és ezzel magâévâ tette azt a lassan ôlô jogrendet,
amelyet rakényszerittet a sâtâni sors.

A kezdetben megértést, és nemzeti âlarcot szinlelô mefisztôi
mosoly môgôtt mâr 1947-tôl megmutatkozott a kegyetlen végzet.
(Magyar Kôzôsség pere, dr. Donâth Gyôrgy kivégzése.)

Ezt a gaztettet gyorsan kôvették azok az elvetemtilt jogi manôverek, amelyek gazdasâgi (kôzépiizemek âllamositâsa) és fïzikai
(internâlôtâborok, elhurcolâsok) terrorâval alakitottâk kl az 1989-ig
uralkodô, és egyre tûrhetetlenebb sâtâni jogrendet.

1948 karâcsonyân letartôztattâk az orszâg elsô zâszlôsurât, ^
egyhâzât és hitét védô Mindszenty biborost. Megalâzâs, és megkinzâs
utân ôrdôgi arcâtlansâggal, és hamis bizonyitékokkal jâtszottâk le perét
az egész vilâg felhâborodâsa mellett. Évtizedeken ât a bôrtônt, az
elhurcolâst, majd a szâmûzetést juttattâk neki. Rajk és Grôsz érsek
pere, valamint a titokban lebonyolitott kirakatperek szegélyezték ajogi
terror ùtjât.

Az 1949-es sztâlini aikotmâny létrehozâsâval létrejôtt Recsk, a
koirimunista esktidtbirôsâgok, a proletârdiktatôrikus egypârtrendszer,

az ÀVH terrorhatalma, a kulâkgyilkossâgok, az élelmiszer razziâk, a
kitelepitések, a magântulajdon âllamositâsa, a bôrtôn gyilkossâgok. A
véres terrort megelégelô nemzeti forradalom csak néhâny ôrâra tudta
megâllitani a sâtâni jogrend tobzôdâsât. Ezt az egész târsadalmi
mélységbe zuhanâst néhâny talâlô szôval csak egyetlen tôrvény fejezte
ki az I990-es szabadsâgszellô hatâsâra (1990 XXVI. te.):
"A mâsodik vilâghâborùt kôvetôen - szegezte le a tôrvény
bekezdése - a sztâlinista âllamhatalom megfosztva az orszâgot
fuggetlenségétôl megcsùfolta az emberiességet, az igazsâgot és a
jogot..."

A tôrvény bevezetô indokolâsâbôl az kôvetkezett volna, hogy
megsemmisiiljôn az âllam allai megcsùfolt jog. Igy hitte és remélte a
vâltozâst vârô polgâr. Bizott benne, hogy eltôrlik a kôzel 40 esztendô
megcsùfolt jogât.
Nem igy tôrtént. A jâmbor ôhajbôl nem lett semmi. A sâtâni

jogrend maradt tovâbb „hatâlyos". A polgârsàg legnagyobb tômegei ezt
észre sem vették, mert tovâbbra is mentek a vonatok és a villamosok, és
nyugatrôl Magyarorszâgra telepiilô nagyszerû ùzletek ontottâk csillogô
âruikat.

Vajon az is erôsitette a sâtâni jogrend tovâbbi zavartalan fenntartâsât, hogy a hatalomba cseppent iflù jogâsznemzedék nem ismerte

az 1945 elôtti vagy a nyugati vilâgban elfogadott jogrendet?
A sâtân mosolygott. Mindezt ô igy akarta.

A magyar jogâszvilâg olyan mélyet harapott almâjâbôl, hogy jôk
és rosszak, becsûletesek és becstelenek egyformân magukba szivtâk az
elmùlt proletârdiktatôrikus évtizedek jogszabâlyait. A bûntetôjog
tovâbbra is a târsadalmi veszélyesség alapjân itélt és a Polgâri
Tôrvénykônyvben semmi szerepe sem volt a târsasâgi jognak, semmi
védelme a magântulajdonnak.

A nyugati jogrendbôl nem kellett vizsgâznia se birônak, se
iigyésznek, se iigyvédnek. Magyarorszâg végleg elvâlt KeletNémetorszâg rendcsinâlâsâtôl.

De a sâtâni képmutatâs és ravaszsâg tovâbb ment:

Esze âgâba sem jutott, hogy a tôbbi szovjet gyarmat (Csehszlovâkia, Lengyelorszâg, Kelet-Németorszâg stb.) példâjâra visszaadja az
ellopott (âllamositott) magântulajdont, holott Alkotmânybirôsâga
kijelentette annak ônkényes, eltulajdonitô jellegét.
A sâtâni agyvelô kieszelte az egyediili magyar utat: a visszaadâs

helyett jelentéktelen értékû kârpôtlâssal kell betômni a jogrend utân
kiâltôk szâjât. Hiâba volt âltalânos ôhaj otthon és az emigrâciô
szemében az elrabolt vagyontârgyak visszaadâsa (in integrum restitutio-ja). Hiâba becézte ezt rossz idegen kifejezéssel „reprivatizâciô"nak az ôntelten vigyorgô 40 esztendôs mentalitâs.
Megszôlaltak a jôcselekedeteket szinlelô miniszterek és epigonok.
Mert az âllamcsekély juttatâsellenében megtartotta az elrabolt vagyont
és ârverésre bocsâtotta az ôsôktôl ôrôkôlt fôldeket. Ôrdôgi arcàtlansàg
volt mindezt a tulajdonfosztàst kàrpôtlàsnak nevezni.

Az eljârâs nem csupân az egyén szamâra volt hamis és embertelen. Agyonhallgattâk gazdasâgi eredménytelenségét is, mert a
Kârrendezési Hivatal semmittevôinek fizetését, a rengeteg benyuj-

tandô paplrrongyct megtakarithattâk volna. Néhâny hônap mùlva
mondta - némi gùnnyal - a pénziigyminiszter, hogy a sok adnunisztrativ beadvény mâr 6 milliard forintba keriilt.

A „vâltâs" orszégânak sajâtos môdszere az egyetlen volt a visszaadast gyakorlô szovjet éltal megszallt orszâgok kôzôtt. A kitelepitett
magyar svâb Fischer Jôskàbôl német kuliigyminiszter lett.

Visszautasitotta a diszpolgârsâgot, mert az elkobzott hàzànak
visszaadâsât kovetelte.

Szent Istvân kiràly intelmei ùgy lâtszik, csak fiâhoz szôltak, és a
jelenkornyugodtan félretehette a lopâsrôl rendelkezô tôrvényeit. Mert a
lopést akârâllami, akârmagânos erôszak sziilte, szigorù bûntetés sùjtja.
Mâr ezer év elôtt levâgtâk a tolvaj kezét, akâr kôzvitéz volt, akâr
miniszter. Az eltulajdonitâst pedig senki sem merte „részleges
kârpôtlâsnak" nevezni. (Megmaradni magyamak, „Nemzetôr", 1996.
mârcius.)

A 40 esztendôs mentalitâs gyôzôtt és tôrvényei hatâlyban
maradtak.

A hivatalfônôk, aki egyben miniszteijelôltje az egyik pârtnak,
fogadta az elvett foldjét igényelô magyar emigrânst. Az keserûen
jegyezte meg, hogy az „elnôk" jogi érvelése a „kommunista
tôrvényekre" épiil.
Az elnôk kivôrôsôdôtt arccal vâlaszolt:

- „Azok nem kommunista, hanem magyar tôrvények"!

Ilyen felfogâs virusa telepedett meg a miniszteijelolt ùr lelkében.
Egyes politikusok panaszkodnak a korrupciôra, mint az eherditett
jog hamis jutalmâra.

Elfelejtik ugyanakkor, hogy a kommunista parlament az 1990. évi
VII. tôrvény rendelkezései szerint olyan szôveggel nyitott utat a

korrupciô ellôtt, amely megintcsak egyedulâllô a nyugati civilizâlt
jogrend orszâgai kôzôtt. Ez a tôrvény jôelôre tudta, hogy lesz bùsâs
vagyon, amelyre meg kell alkotni a „Vagyonug>'nôkséget".

A 18. paragrafus a vagyoniigynôkség âllami alkalmazottai részére
akik elôlépnek âllami vagyonkezelôkké - megâllapitja az

értékesitésért jârô ,jutalékot" a dij és részesedés, valaimnt a
reorganizâciô bekezdési kôltségeinek a juttatâsaiban.

Hol van még egy orszâga a vilâgnak, ahol az âllami alkalmazott

eladâsa utân jutalékot fizet az âllam? Belgium, Franciaorszâg,
Olaszorszég és fôieg Japân miniszterei a bôrtônnel cserélték fel magas
hivatalukat a jutalékok és korrupciôs pénzek elfogadâsâért.
A magyar jogrend a kommunisték âltal alkotott tôrvénybe foglalta
a korrupciô lehetôségét.

A Tomcsik iigyben a sajtô és kôzvélemény nem nyeli le a jôsâgos
birôi dôntést. Szava mâr nincs ahhoz, hogy valamit is megvàltoztasson,
mert le kell nyelnie a fanyelû jogszabâlyok kegyes szemérmetlenségét.
Meg lehet rôviditeni az ônkormânyzatot, és becstelen megrôviditéséért
egy ismeretlen kijârô sok szâz milliô „sikerpénzt" vàghat zsebre.
Mindezt a 30 alkalmazott jogâsszal szemben, akik tétlenûl nézték a

zsivânysâgot, mert nekik nem volt olyan messze nyulô mùltbeli
kapcsolatuk, amely tizmilliârdot takaritott volna meg az âllamnak.
Az ismeretlen zugirâsznak a kapcsolatai erôsebbek voltak az

emberi tisztességnél. Ezt a tényt nemcsak a félretett 30 jogâsznak kell
zokszônélkul tudomâsulvennie, hanem annak a magyar târsadalomnak
is, amelynek 1/3-a létminimumon vagy alatta tengôdik. A televiziô

arcâtlanul megjegyezte, hogy tudomâsul kell venni, hogy „nagy
teljesitményért nagy jutalék jâr".

A széplelkek védelmiikbe vették a kijârô zugirâszt, mert eljârâsa
megfelelt a „hatâlyos jognak", a 40 éves sâtâni jogrendnek. Ez a
jogrend szabta meg 1989-ben, a titkos paktum âmyékâban a
feltételeket.

Ezeknek a feltételeknek az alapjân hullott ôlébe a hatalom néhâny
rôvidlâtô, gyenge jellemû, a 40 évhez ôntudatlanul ragaszkodô sâtâni
famulusnak; ôk ôrkôdtek a feltételek betartâsân. Ezek a feltételek

voltak a fanyelvû, mézédesen hazug, becstelentil alsôrendû sâtâni
jogrend alapjai.
A sâtâni feltételek a kôvetkezôk voltak:

- Minden korâbbi kommunista jogszabâly marad érvényben. îgy
lesz a „vâltâs" érintetlen, és ôsszeépiil a hatâlyosjog.
- Minden volt magasrangù kommunista vezetô személy marad a
helyén.

- Mindez titok marad a kôzvéleményfelé, igy nincs ellene lâzadâs.

A villamosra vagy metrôra kapaszkodô, szakadt ruhâjù, zsiros
kenyerét szoritô polgârsemmit sem tudott minderrôl. Amit a sajtô nem
kôzôl avagy nemjelenik meg a televiziôképemyôjén, az nem is létezik.

Mit is érdekli ôt a jogrend, a tôrvény, a hatâlyos vagy nem hatâlyos
jogszabâly. Szâmâra csak az a fontos, hogy ne emelkedjék a kenyéréra,
reâ nem tartozik a jog. Sem annak szelleme, sem szôvege sohasem
keriilt a kezébe, ôntudatlannl élt abban a ketrecben, amelyet megszabott
szâmâra a keserû végzet. A Sâtârmak igy volt ereje, és lehetôsége, hogy
lâthatatlannâ tegye sajât tôrvényeit.

Az utolsô pillanatig hatâlyos jog volt, hogy le kell tartôztatni,
lefogni a hatâron menekùlôket. Senki sem kérte szâmon magyar

miniszterektôl a szôges drôtok és aknamezôk, a kutyâk és géppisztolysorozatok gyalâzatât. Alkalmazhattâk az utolsô pillanatig, amikor mâr
tudtâk, hogy vége a terror hatalmânak.
A Sâtân feltételei éltek tovâbb. A 40 esztendôs jogrend maradt

vâltozatlan. A jôk és rosszak, tisztességesek és becstelenek egyarânt
ôntudatlannl alkalmaztâk a „hatâlyos" jogot. Nem vették észre, hogy a
magasrangù fôtisztviselôk ugyanazok, akik korâbban intézték az
iigyeiket. Mert csak a kommunizmus mùlt ki. A helyét betôltô
szabadsâgban furôdtek a konununistâk.

Magyarorszâgon még mindig az a sâtâni alkotmânykeret van
érvényben, amelyet 1989-ben „ideiglenesnek" hirdetett ki a kimûlô
proletârdiktatùra.

Az igeigenesség mâr 10 évet élt meg. Nem akadt jogtudôs vagy '
képviselô, aki javasolta volna a sztâlini keret eltôrlését.
Elegendô lett volna egypâr nap, hogy egy értelmes szakjogâsz
âtalakitsa ezt a kétlaki ideiglenességet egy elfogadhatô aikotmânnyâ.
Mert az igérgetések, bizottsâgok, gyenge kezdeményezések senunire
sem vezettek.

1996 jùniusâban „az ùj alkotmâny illùziôja" cimû cikkben igy szôlt
a jôslatom:

„Feltétlen tùlzâs annak deklarâlâsa, hogy Magyarorszâg jogâllam.
Ez egyszerûen nem igaz, mert tôbb olyan kôvetelmény testesiti meg a
jogâllamisâgot, amelynek a jelen jogrend nem felel meg. A vâgyâlmok
kôzé tartoznak a kommunistâktôl ôrôkôlt tôrvények megsemmisitése, a
magântulajdon helyreâllitâsa és a népellenes bûncselekmények
igazsâgos felszâmolâsa. Ha érvényben maradnak a kommunista itéletek
és birôi hatârozatok, a jôvendô alkotmâny mocsârra épit, a mocsâr
tôrvénye szerint. Sajnos, nagy a valôszinûsége, hogy igy lesz!
Vajon az eljôvendô iÇùsâgban, a képzett és becsuletes magyar
vilâg terem-e annyi erôt, hogy megbirkôzzék a sâtâni jogrend âmyaival,
és letôije a sâtân uralmânak denevérszâmyait?

A szerkesztô megjegyzése:

Nem lehet vitâs, hogy a kommunista rendszer lopott. rabolt és kisajàtitott -, ami
erkôlcstelen és jogtalan volt.
Mégis ezen tûlmenôen is teljesitették feladatukat a
„vezetôk".

Sajât esete, mint példa:

1.) Ôt szobâs, két fùrdôszobâs, garâzsos, fbldszintes hàzuk esetében még a kàrtalam'tist is azzal az indokolâssal tagadtâk meg, hogy ,4bldszintes hâz utàn nem jâr kàrtalanitâs, ha emeletes lett volna, igen"!

2.) 50 magyar holdas, drôt keritéssel bekeritett gyilmôlcsôs utàn nem jârt
kârtalanitâs, ellenben mindent kiirtottak, tôbb ezer gytimôlcsfât és akàcos erdôt
telepitettek bele (3 hâz is volt rajta). Gazdàtlan, de nem adtàk vissza a tulajdonosnak.
Tehât a cél kôzismert: kisemmizni, akinek valami vagyona volt, ugyanakkor
mindent eltulajdonitani és hûbéreseik kôzôtt szétosztani.
A Sâtân valôban eredményesen mûkôdôtt, megszûntette az erkôlcsôt.

Hetyey Sàndor (Ausztrâlia);
A Kôzponti Vezetô ausztrâliai helyettese
MAGYAR HARCOSOK BAJTÀRSl KÛZÛSSÉGE

Kôzeledik a mi legnagyobb unnepunk: a Hôsôk Napja...
Elszorul a sziviink, amikor felidézzuk a sok-sok szenvedést, a
keményre fagyott hullâkat, az elvesztett barâtokat és bajtérsakat, a
megcsonkitott, megvakult, ôrôk életre megnyomoritott szerencsétleneket, az elhagyott katonasirokat, az elvesztettekért érzett, soha be
nem gyôgyulô sebeket, a sirô asszonyokat és lânyokat.
Felidézzuk emiékezetûnkbe a nôtâsajkù, fiatal, nevetô arcokat,

amelyek mâr csak kopott csalâdi albumok megsârgult képeirôl
nevetnek rânk s akikkel egykor, valamikor régen, kenyeres pajtâsok
voltunk.

Lelki szemeink elôtt feivonulnak, vidâman nôtâzva, nevetô arccal,

keményen dôngô lépésben azok, akik egykor velunk ették a komiszkenyeret, de mâr nincsenek kôztiink! Akik mindent felâldoztak, fiatal
életiiket is, a Hazâért, ahol egykor a bôlcsôjiik ringott és a magyar
népért, amelybôl a lelkiik fakadt.

Irgalmatlan messzire sodort bennûnket a sors, de nem tudjuk
felejteni a lebombâzott hâzsorokat, a szétrombolt templomokat, a
hazâtlannâ vâlt menekiilteket, a vigasztalhatatlan, kônnyes szemû
anyâkat és sirô gyermekeket, a galâd, mindent feldùlô ellenséget, a
nyomorùsâgot, a reménytelenséget...

Ott lebeg szemùnk elôtt az ôblôshajô, amely idegen vilâgba,
idegen orszâgba volt hivatva vinni bennûnket, amely orszâgnak hâlâsak
vagjoink a mindennapi kenyérért, a hajlékért és a viszonylagos
biztonsâgért. Ugyanakkor, bizonyos vonatkozésokban, ez az orszâg
mindig idegen maradt. A napi munka gondjai kôzôtt, a sôtét éjszakâk
nyugtalan âlmâban, ôrôkké ott lebeg elôttiink az ôrôkre elvesztett Haza,
amely csak egy van, mint ahogy csak egyetlen édesanyât ismeriink...

Âllandôan feltûnik elôttiink a szétszakitott Haza, a sokat szenvedett, ârva magj'ar nép, az aranykalâszt ringatô AlfÔld, a szeliden
hullâmzô Balaton, az idônkint „kivirâgzô", szôke vizû Tisza és mindaz,
ami ôrôkké visszahùz benniinket, felejthetetlenûl és elszakithatatlanul.
Akârhâny éve esszuk a hazâtlansâg kenyerét, elszorul a torkunk a
Himnusz fenséges hangjai hallatâra vagy amikor valahol egy-egy
édesbùs magyar dalt sugâroz felénk a râdiô.
Mi magyarok maradtunki Minden tâvolsâg, minden viszontagsàg

ellenére, bàtran és bUszkén, magyarok maradtunk...
Ezért aggodalommal nézzûk a hullâmokat Magyarorszâg hatârain
beliil és kivtil... Féltô szeretettel ôrizztik ôseink ôrôkségét és hitét.
Forrô imâval ostromoljuk az Egek Urât népiink sorsânak jobbra fordulâsâért. Ez maradt fô célja egyre fogyô életunknek...
Ilyenkor, Hôsôk Napjàn, nemcsak kihûlt tetemekrôl emlékeziink,
hanem felôtlik elôttiink tôrténelmiink nagysâgainak hosszù sora.
Hôseink, akiknek életére, tetteire és halâlâra ôrôkké biiszkék lehetiink.
Ez a biiszkeség az, ami élteti benniink a reményt, ami tovâbbi munkâra,
tovâbbi kuzdelemre ôsztônôz, ami életiinknek értelmet ad...

Enélktil ûresen kongana a gyâsz emlegetése. Akik elmentek, azok
sokkal kisebb mezôkôn élvezik az ôrôk boldogsâg, az ôrôk élet ôrômét.
Nekûnk ez a nap tôbbet jelent gyâsznâl, lassan gyôgyulô lelki sebeknél. Reméljûk, hogy tovâbbi tôrténelmi éveink sorân Isten sok lelkes
hôst, hazâjâért halni kész magyart ad Hazânknak!

Meghajtjuk zâszlôinkat és fejunket, némân adôzva eiesett véreinknek, majd magasra emelt zâszlôkkal âldozunk a reménynek, hazânk
feltâmadâsâba vetett hitiinknek...

„Mert a hit az erô, mert aki hisz, gyôzôtt..." iija a kôltô és mi
érezztik, bizton tudjuk, hogy nagy fordulôpontok elôtt âllunk és ha
népiink nem veszti el hitét, fordul velûnk a szerencse kereke.

A déli hatâron foirong a vilâg. Nemzetunk aljas, gyalâzatos
gyilkolôi fôlôtt sôtét fellegek gyiilekeznek. Most kellene az igazi
magyar egység, a magyar akarat. Hiszen „Bâcska, Bânât, Baranya, a
Nagyalfold aranya..." Tudom, hogy a mi nemzedékiinknek elege volt a
hâborùbôl, de a nyakam teszem râ, hogy talâlnânk sokat az ôreg
harcosok kôzôtt, akik egy fegyveres ôsszetûzés esetén, haszontalan,
ôreg testiiket szivesen odadobnâk, hogy ezâltal megkiméljenek egy-egy
fiatal életet...

Mert biztosanjôn a nagy leszàmolâs! Amikor porba omlik 79 év
minden hazugsâga és tôrténelem hamisitâsa... Még sohasem léttunk
égig-nôtt jegenyefât. Trianonbilincsei ismét lehullanak és ùjra eljôn az
idô, amikor szeretettel ôlelhetjiik keblunkre a visszatért, sokat szenvedett testvéreinket!

Ha most, mint NATO-tagoknak nem szolgâltatnak igazségot,
akkor valôban gyorsan ott kell hagynunk azt a szervezetet... A magyar
nép nem azért csatlakozott, hogy a vilég pénzûgyi fôkolomposainak
tôbb keresete legyen! Legyen àtkozott az a magyar, aki most nem érzi
ât az idôk parancsât és nem âll oda hangosan kôvetelni vissza elorzott
szabadsâgunkat!

Àtkozott legyen az a „magyar" kormâny, amely a mai idôkben
„alapszerzôdéseken" tôri a fejét. A szerencsétlen magyar népet, a
vilâgnak ezt a legârvâbb népét, mâr annyira lefejezték és megritkitottâk, hogy egy par hazaârulôért igazân nem lenne kâr a hôhér kôtele.

Âldottak legyenek a hôslelkû papok, a Hegedûs Lôràntok, a Bàlint
Jôzsefek és a tôbbi Kapisztrân lelkû feltâmadâst hirdetôk, akik ébren
tartjâk és szitjâk a hit lângjât a magyar nép lelkében!
Mikor Hôsôk Napjân lehajtott fejjel imât mormolunk elesett

hôseinkért, szâlljon imânk az Egek Urâhoz, hogy az orszâg nehéz
helyzetében adjon még sok-sok hôst, akik készek a Hazâért élni és ha
kell, halni, vakon kôvetve a dicsô tôrténelmi példâkat és akkor, de csak
akkor, ùjra kisut az éltetô napfény és keresztul tôr Trianon fekete
szégyenfelhôinek vastag rétegén.

Mi érzziik, bizton tudjuk, hogy kôzeledik a nap, a dicsôséges nap,
ùj lehetôségekkel, ùj reményekkel, amikor a régi magyar dicsôség
lângcsôvâi megvilâgitjâk kôriilôttunk a reménytelenség sôtét éjszakâjât. Ez tôrténelmi sziikségesség, az igazsâg mindent elsôprô diadala.
Ezért azonban harcolnunk kell, otthon és itt kint egyformân,
mindenkinek, aki magât még magyamak meri nevezni! Legyen elégaz

egyezkedésbôl a megalâzkodâsbôl a talpnyalàsbôl, az ârulâsbôl...
Lebegjen elôttunk egyetlen cél: Hazânkfeltâmasztàsa! Ezért érdemes
élni, harcolni, dolgozni és —ha kell - meg is halni!

Hasson at bennûnket a két vilâghâborù és a dicsôséges 56-os
szabadsâgharc hôseinek a példâja és kiizdjûnk, harcoljunk egyiitt a
szebb, boldogabb magyar jôvôért.

Stirling Gyôrgy (Arlington, VA):
AMERIKAI MAGYAR RAPSZÔDIA
VISSZAEMLÉKEZÉS A MAGYAR TÂRSASÂG
1995. ÉVIMÛKÔDÉSÉRE

Valahânyszor ilyentâjt, november utolsô napjaiban leiilôk az
irôgép elé, hogy Cleveland vârosâbôl otthonomba visszatérve papirra
vessem a Magyar Talâlkozôval kapcsolatos élményeimet, mindig ùgy
emlékszem vissza az elôzô napokra, hogy ismét egy csoda, egy magyar
csoda részese voltam. Azt hiszem, ezt évrôl-évre mâr tôbbszôr is

leirtam, de megint ismételni kell ônmagamat, mert valôban mindig
ezzel az érzéssel intek bùcsùt Clevelandnek, a Magyar Kongresszusok

utân. Igy éreztem most is, amikor felzùgott a repiilôgép motoija és
lassan emelkedni kezdtûnk, hogy azutânaz Erie-tô végtelen tiikre felett
keletnek kanyarodva Washington felé forduljunk. Mint mâr annjiszor,
most is fâjt eiszakadni ettôl a barâtsâgos helytôl, amely ùgy nyilt ki
alattam, mint egy hatalmas térkép: utolsô pillantâssal még egyszer
âtfogtam a vârost, amelyet valamikor amerikai Debrecennek hivtak és
amelynek falai kôzôtt par évtizede még tôbb magyar élt egjâitt, mint
hazânk szâmos nagy vidéki vârosâban.
Isten hozzâd, te kedves vâros, ahol annyi emlék tanùskodik a régi
és az ùjabb magyar mùltrôl, ahol Kossuth Lajosonkiviil Petôfi Sândornak és Mindszenty Jôzsefnek is âll szobra és ahol a régi magyar
negyed, a Buckeye Road - a „Bakâj" - még ma is tartogat meglepetést
az utazônak; ha tizedére is olvadt az utca magyar lakôinak szâma, egy-

két magyar felirâst, magyar iizletet, magyar vendéglôt még ma is
felfedezhet az, aki figyelmes szemmel jâr a régi hâzak kôzôtt, amelyekben két-hârom generâciô nôtt fel a mùltban s a csalâdok idôsebbjei
- fôleg az asszonyok, akik otthon vezették a hâztartâst - bizony
sohasem tanultak meg angolul. De nem is volt râ szùkséguk, mert a
piacon mindenki értette a magyar szôt és amire sziikségiik volt, arra
mind talâltak magyar boltot a Bakâjon.

Ezek az idôk mâr elmùltak ugyan, de Clevelandben ma sem jâr
idegenként az a magyar, aki odatéved. De fôleg otthon érezheti magât
évente néhâny napig, az amerikai Hâlaadas napja utàni hétvégen, Mert
ilyenkor, évenként egyszer ôsszegyûlik néhânyszâz magyar ebben a
vârosban, armak is egyik szép szâllodâjâban, hogy 3-4 napig egyiitt
legyen, kicserélje gondolatait, terveket kovâcsoljon a jovôre és
megbeszélje gondjât, bajât, megossza ôrômeit, bânatât, hogy
talâikozzon a régi barâtokkal, akiknek szâma évrôl évre fogy, akik
egyre kevesebben lesznek s ezért minden veliik valô talâlkozâs ajândék
a sorstôl. Sokanjônnek ide csak azért, hogy magyar szôt, magyar zenét,
magyar éneket, magyar verseket halljanak, ùj magyar kônyvekkel
ismerkedhessenek meg, mert egy évben legalâbb egyszer fel kell
tôltôdni, feitôlteni a lélek akkumulâtorait. Hiszen vannak kôztiink

sokan, akik olyan vidéken élnek, ahova csak nagyon ritkân vetôdik
magyar vândor.

Ahogy a gép egyre feljebb emelkedik, a magasbôl mâr csak kis
pontnak lâtszik Cleveland és vékony eziist csiknak a nevében indiân

mùltat ôrzô Cuyahoga folyô, aminek kanyargôs szalagja feloldôdik a
tengerként horizontig hùzôdô végtelen Erie-tô vizében. Feleségemmel
egyiitt bûcsùt intiink a szép képnek: Isten veletek jôbarâtok, vajon
jovôre talâlkozunk-e ùjra ezen a kis magyar szigeten, amelyen évrôl

évre a vilâg legtâvolabbi sarkaibôl is ôsszegyûlnek azok a magyarok,
akik szukségét érzik armak, hogy idônként megfogjâk eg>'mâs kezét?
Szâll a gépmadâr és egyre messzebbrôl csillog a tô fényes tiikre^
amelynek simasâgât csak itt-ott tôri meg egy kikôtôbe vagy talân tâvoli
sziget felé tartô hajô. Igy igyekszunk mi is évente egyszer a barâtsâgos

rév, a mi szigetiink felé. Egyszer régen olvastam valahol, hogy léteznek
rejtélyes szigetek, amelyek idônként felbukkannak a tengerbôl, hogy
aztân kisvârtatva ismét visszasiillyedjenek a mélybe és hosszù
hônapokon ât a viz hullâmozzék felettiik. Nem tudom, igaz-e ez, de
Clevelandet egy ilyen idôrôl idôre felszinre keriilô szigetnek érzem,
ahol néhâny napra menedéket lel pârszâz magyar és ahol megpihenhet,
feliidulést talâlhat mindenki. Azutân ùjra szétszélednek a nagyvilâgban,
a sziget, a mi szigetunk pedig elsullyed a habokban, hogy tizenkét
hônap elteltével ismét kitâija felénk hivogatô kikôtôjét.
Ajândék ez a sziget, a meg-megùjul6 csoda, amely mâgnesként
vonzza a magyarokat Nyugat-Eurôpâbôl, Magyarorszâgbôl, Dél-Amerikâbôl, Ausztrâliâbôl és természetesen legnagyobb szâmban az északamerikai kontinensrôl: Kanadâbôl és az Egyesult Àllamokbôl. Nem
véletlen, hogy ez az esemény az amerikai Hâlaadâs uimepére esik: mi
ugyan nem azért unnepeliink ezen a napon, amiért az amerikaiak, akik

arra emlékeznek, amikor az elsô telepesek verejtékes munkâval meg-

termelt és télre ôsszegyûjtôtt élelmiikért adtak hâlât az Ûmak, hanem
mâsért. Mi is hâlât adunk a Mindenhatônak, hogy megtartott

ben-

nûnket magyamak és gyennekeinkben lâthatjuk a folytatâst, fiainkban,
leânyainkban, akikbe beleplântâlhatjuk a magyar
tudatot,
a
hovatartozâs érzését és âtadhatjuk annak ôrômét, hogy beszélhetik
szépséges nyelvunket. Hâlât adunk a Gondviselésnek, hogy
megérhettûnk egy ùjabb esztendôt és dolgozhattunk csalâdunkért, de
legjobb tudâsunk szerint munkâlkodhattunk nagyobb csalâdunk, hazânk

érdekében is. S végiil hâlât adunk az Ùmak, azért is, hogy a pâmapos
egyiittlét alatt gazdagodliattunk szellemiekben, lelkiekben, tudâsban,
ismeretekben.

A gép mâr a felhôk folôtt hasitja az eget. Cleveland eltûnik a
tâvolban. Vajon jôvôre felmeriil-e ismét a habokbôl az otthonos sziget,
a mi szigetiink és ôsszegyulhetunk-e megint a minket kôrulvevô idegen
vilâg elôl biztonsâgot nyùjtô kikôtôjében? Amikor az ember - Adyval
szôlva - mâr kifelé megy, minden évben azzal hagjja maga môgôtt
Clevelandet, hogy vajon nem ez volt-e az utolsô? Megérjiik-e még a
kôvetkezôt és lesz-e erô a rendezôkben, hogy megint vâllaljâk azt a

szinte emberfeletti munkât, amit egy ilyen talâlkozô megszervezése és
ôsszehozâsa igényel? S ha lesz, akik meghozzâk ezt az âldozatot és ùjra
môdunk lesz megfogni egymâs kezét, ùjra megolelni a régi barâtokat és
harcostârsakat, vajon hânyan hiânyoznak majd kôzulùk, hânynak a
helye marad ùresen? Ritkulnak a sorok s ezért is kell megbecsûlni

minden alkalmat, amikor még egyiitt lehetùnk és szôt vâlthatunk
egymâssal. Ki tudja, meddig nyilik még erre alkalom?...

Cleveland neve ùgy él a kôztudatban, hogy ez a legmagyarabb
amerikai vâros. A régiek azt tartottâk - ùgy a tizesévekben, a békebeli
évek vége felé -, hogy Budapest utân Clevelanda legnépesebb magyar
kôzpont. Valô igaz, hogy azokban az idôkben tôbb, mint 120 ezer
magyar élt Cleveland falai kôzôtt és a „Bakâjon", a magyar negyedben
még a feketék is magyarul beszéltek.
Azôta persze nagyon megfogyatkoztak a magyarok és lehet, hogy
ma mâr Torontôban vagy Los Angelesben nagyobb a szâmuk, de
Cleveland még ma is magyar gôcpont, ahol nagy magyarok szobrait
csodâlhatja meg a lâtogatô, ahol a magyarok tucatnyi nemzetiséggel
élnek egyiitt példâs békességben (itt még a feketék is barâtsâgosabbak,
mint mâsutt) és ahol élénk magyar kulturâlis târsadalmi élet zajlik.

Ennek évenként megismétlôdô parâdés megnyilvânulâsai a Magyar

Kongresszusok, kôzkeletûbb, és csalédiasabban hangzô néven: Magyar
Talàlkozôk. Ameghivôrôl tiszteletet parancsolô szém jelzi, hogy azidei
volt a 35! Szinte hihetetlen, de idén harmincôtôdszôr târta ki kapuit a

nagy clevelandi szâlloda, hogy négy napig otthont adjon a fôldgolyô

minden részébôl ôsszesereglett magyaroknak. Magyar vilâg van

ilyenkor ebben a szâllodâban, magyar szô hangzik az elôadôtermekben
és magyar zene dallamai hullâmzanak a nagy bâiterem falai kôzôtt,
ahol a komoly tanâcskozasok légkôrét feloldô târsadalmi esemény, a

Magyar Bai vendégei vidâm hangulatban tancolnak hajnalig. Igy volt
ez mindig harmincnégy éven keresztul és igy volt az idén, a
harmincôtôdiken is.

Istenem, mennyi munka fekszik abba, amig idâig eljut ez a négynapos eseménysorozat és gondtalanul tâncolhat a Kongresszus... De
errôl és a rendezôk dicséretérôl, a nekik kijârô hâlârôl majd a végén.

Addig a krônikas kôtelessége sorravenni a tôrténteket, beszélni a
tanâcskozâsokrôl, imi a konferenciâkrôl, felsorolni a kiâllitâsokat,
lelkendezni az irodalmi

és a mûvészest szereplôinek sikere felett,

kitémi a pârhuzamos târsrendezvényekre, nem utolsôsorban az Ârpâd
Akadémia jubileumi iilésére, de a sorbôl nem maradhat ki persze a bâli
tudôsitâs sem, hiszen hab nélkiil semmit sem ér a torta... Nem lesz
kônnyû vâllalkozâs minderrôl ùgy beszâmolni, hogy el is féijen egy
cikk keretében, hogy ki ne maradjon valaki és senki meg ne sértôdjôn.
De hât megprôbâljuk!

A harmincôtôdik Magyar Kongresszus megnyitâsâra - az elôzô
esti nem hivatalos kôzôs hâlaadâsi pulykavacsora és a kôtetlen

programù ismerkedési est utân —november 24-én, pénteken reggel
keriilt sor. Nt. Kàlmàn Szabolcs imâja utén dr. Nàdas Gyula fôrendezô

a Magyar Târsasâg nevében megnyitotta a kongresszust, majd elkezdôdôtt az „Elszakitott teriileteink" cimû szimpôzium. A meghivôban
felsorolt elôadôk sorrendben a kôvetkezôk voltak: dr. Sasvàri Làszlô

Svâjcbôl, dr. Nagy Gyôrgy Kanadâbôl, Cùth Jànos ugyancsak

Kanadâbôl, Ft. Tempfli Jôzsef piispôk Na^âradrôl és dr. Décsi
Gyula, valamint dr. Wagner Ferenc, mindketten az Egyesûlt

Âllamokbôl. A figyelemre méltô elôadâsok a Trianon kôvetkeztében
idegen uralom alâ keriilt magyar milliôk, a felvidéki, az erdélyi és a
délvidéki véreink sorsâval foglalkoztak.

„A jelenlegi hazai helyzetrôl" szôlô elôadâsok sorât délutân dr.
Torgyàn Jôzsef nyitotta meg, majd ôt kôvette nt. Dômôtôr Tibor és
vitéz Bànkuty Géza. Ezutân a kôzônség âtvonult az emigrâciôs kônyv-,
képzômûvészeti és iparmûvészeti kiâllitâs megnyitâsâra, ahol sok

lâtnivalô fogadta az érdeklôdôket. Itt Panajoth Zoltânné az îrôkat, Kùr
Csaba pedig a mûvészeket mutatta be.
Este 7 ôrakor kezdôdôtt az „Irodalmi és Mûvészest", amelynek
mûsorszàmait Abelovszky Eliz konferâlta és kedves szavakkal
kôszontotte a kôzônséget. Elsô szâmként a clevelandi Mindszenty

Kamara-kôrus szerepelt Seefeld Klâra vezényletével és Peller Miklôs
zongorakiséretével, majd dr. Bakô Elemér mondta el bevezetô
elôadâsât „Magyar Talélkozô, Cleveland, 1972" cimmel. MarcziZoltân

nagyszerû zongorajâtéka utân Ft. Tempfli Jôzsef, nagyvâradi megyés
piispôknek a kiilfoldi magyarséghoz intézett szôzatat hallgatta fesziilt

figyelemmel a zsùfolasig megtelt na^erem kôzônsége. A
Svédorszégban élôErdôs Irma, aki az egykori marosvâsârhelyi Székely
Szinhâz mûvésznôje volt, a magyar hazafias lira gyôngyszemeibôl
adott elô vâlogatâst nagy sikerrel. Utâna kôvetkeztek a szép
diszmagyarban fellépô Stirlingné Târczy Kovâcs Erzsébet
énekmûvésznô nagy tapssal fogadott énekszâmai, amelyeket Marczi
Zoltân klsért zongodân. A „Szép vagy gyônyôyrû vagy, Magyarorszég
hallatéra tôbbeknek kônny szôkôtt a szemébe... (A sors véletlen jâtéka,
hogy a mûsorban egymâs mellett szereplô mindkét elôadô mûvészi
pâlyâja Marosvâsârhelyrôl induit el: mindketten kôzôs fellépések
emlékét ôrzik a mùltbôl...) Môzsi Ferenc kôltô kôvetkezett egy sajât
versével, majd megérdemelt tapsokat aratott Czôvek Istvân
operaénekes Dankô Pista legszebb nôtéival. Ft. Mustos Istvto
magasszinvonalù irodalmi elôadâst tartott Kosztolânyi Dezsôrôl, mig
az Ausztrâliébôl érkezett Ruttkay Arnold (Sô Bernât) vidâm csevegése
nevettette meg a kôzônséget. Befejezésûl még egyszer
gyônyôrkôdhettiink Marczi Zoltân zongorajâtékâban, majd dr. Nâdas

Gyula zârszavâval ért véget a kitûnôen sikeriilt szinvonalas est, amely
utân meghitt hangulatùkoktélparti keretében még sokâig egyiittmarat a
kôzônség.

A Kongresszus mâsodik munkanapjânak délelôtti programjâban a
hazai elôadôk dominâltak: dr. Jajczay Frigyes (Kanada) elôadâsa utân
egymâst kôvették a pôdiumon a Magyarorszâgrôl érkezett dr. Berki
Mihâly, Zétényi Zsolt volt orszâggyûlési képviselô, majd dr. Giczy
Gyôrgy és dr. Hasznos Miklôs, a jelenlegi magyar Parlament tagjai. A
rendkiviil érdekes elôadâsok népes hallgatôsâgot vonzottak.
Délben a kôzôs târsasebéd jelentett kikapcsolôdâst, de hogy ez az
idô se teljék el haszontalanul, az ebéd alatt ismét dr. Torgyân Jôzsef
elôadâsât hallhattâk a megjelentek. Délutân hârom târsrendezvény
iiléseinek meglâtogatâsa kôzôtt vâlogathattak a Kongresszus résztvevôi: iilést tartott a Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs vitéz Martonfalvay

Hugo elnôkletével, egyiittes iilésre gyûltek ôssze a Szent Lâszlô
Tàrsasâg és a Vitézi Rend tagjai s végiil ùlésezett a Szabad Magyar

Ùjsâgîrôk Szôvetsége is.
Ez utôbbin szàmos hazai vendég is résztvett, akik kôzûl tôbben fel

is szôlaltak. Az Ûjsâgirô Szôvetség iilése elôtt Stirlingné Tàrczy
Kovàcs Erzsébet a magyar Himnuszt, utâna pedig a székely himnuszt
énekelte el. Bevezetôul Stirling Gyôrgy elnôk és Soôs Jôzsef fôtitkâr a
Szôvetség életérôl szamolt be, majd dr. Giczy Gyôrgy, a Keresztény
Demokrata Néppârt elnôke és dr. Hasznos Miklôs orszâggyûlési

képviselô, a hazai sajtôviszonyokrôl beszélt. A megtiresedett tisztikari
helyek ideiglenes betôltésére is sor keriilt: a kârpât-medencei alelnôkséget dr. Hasznos Miklôs vâllalta, kanadai elnôk Bessenyei Lâszlô a

Magyar Élet fôszerkesztôje, mig az ausztrâliai régiô alelnôke Ruttkay
Arnold lett.

Ugyancsak a szombati nap folyamân zajlott le még tôbb târsrendezvény is: a Magyar Mémôkôk és Epitészek Vilâgszôvetségének

ûlése, ahol szâmos értékes elôadâs hangzott el, és az Àrpâd Akadémia
Orientalisztikai Osztâlyânak iilése, amelyen tôbb érdekes felszôlalâs
érdemelt figyelmet.

Este kôvetkezett a Kongresszus târsadalmi eseményeinek fénypontja, a diszvacsora és a Magyar Bal. A ragyogôan kivilâgitott hatalmas bâlterem fényes kôzônsége elôtt Buzàné Ormai Ildikô énekelte el
az amerikai és a magyar Himnuszt, majd ft. Antal Andràs imâja és
Erdôs Irma kôszôntôje és Harkay Péter konferâlâsa utén âtvették a

dijaikat az 1995. évi Àrpâd Akadémia pâlyâzatânak nyertesei és
kiosztâsra keriiltek az Àrpâd Szôvetség idei érmei is. (A dijazottak
felsorolâsa: Andrâsik Gyula, dr. Bakô Elemér, dr. Hasznos Miklôs, de
Hohenlohe dr. Toronyi Etel, Samu Margit, dr. Szathmàry Lajos, vitéz

Zâszlôs Zsôka Gyôrgy, Alapi Etelka, vitéz Bànkuty Géza, Beodray
Ferenc, Cathry Emilia és Molnàr Istvânné.) Végiil Cleveland vâros
vezetôsége részérôl tôbb amerikai vendég iidvôzôlte a Kongresszust.
Utoljâra az elsôbâlos pârok vonultak be s amikor dr. Nàdas Gyula
megnyitô szavaira felcsendiilt a zene, a hagyomânyos keringôvel megkezdôdôtt a bâl. Tâncraperdiilt a Kongresszus és mindenki jô hangulatban szôrakozott kivilâgos virradatig. Az est szemet gyônyôrkôdtetô
szinfoltja volt a clevelandi cserkészek „regôs" népi csoportjânak
szereplése: nyolc bâjos magyar kislâny a râbakôzi ûveges tâncot
mutatta be. Nagy tapsot kaptak.

Vasârnap reggel a katolikusok szentmisén. a reformâtusok pedig

istentiszteleten vettek részt, fl. Mustos Ish'àn, illetYC nt. Orosz Csaba

vezetésével. Utâna ôsszeiilt az Àrpâd Akadémia XXX. jubileumi ulése,
amel>en ft. dr. Miskolczy Kôlmàn elnôkôlt és Lux Andràs, dr. Mester
Fiore és ft. Mustos Istvàn tartottak elôadâsokat. Ezt kôvette a iitine-

pélyes befejezés; dr. Nàdas Gyula felolvasta a Zârônyilatkozat tervezetét és a Himnusz kôzôs eléneklésével zàrult a XXXV. Magyar
Kongresszus

Mint minden évben, idén is nagy élménjl jelentett résztvenni a
Magyar Kongresszuson és mindenki szép emlékeket vitt magâval haza
Magyarorszâgra vagy a tévoli Nyugat-Eurôpàban, esetleg Ausztrâliâban levô otthonâba. S hogy a vilâg minden tâjârôl érkezett magyarok
ismét kicserélhették gondolataikat és kôzelebb kerûlhettek egymàshoz,
azért a fâradhatatlan rendezôknek, dr. Nâdas Rôzsénak és a 90.
szûletésnapjàt éppen a Kongresszus idején kitûnô erôben unneplô dr.
Nâdas Gyulànakjàr hàla és kôszônet!
Visszatekintve a mùltba, elvonulnak lelki szemeim elôtt a régi

Talâlkozôk, felvillan egy-egy elmosôdott arc. néhâny felejthetetlen
mozzanat élménye. Mâsodik évtizede veszek részt a talâlkozôkon,

valamennyihez Éizôdik valamilyen aprôsâg, mindegyiktôl kaptam
maradandô emlékeket, amelyeket mâs szâmâra talân értéktelenek tûnô
lomként, de szâmomra sokat jelentô kincsként féltve ôrzôk szivem
rejtett zùgàban. Ez mâr a huszadik talâlkozô, amelyrôl ùjsâgban irok és
mindig tollamra kivânkozik a hâla kifejezése, amiért részese lehettem
az egyiittlétnek, a „négy-ôt magyar ôsszehajol" ôrômének. Most is a
kôszônet szavaval fejezem be ezt a visszaemiékezést, bizva abban,
hogy jôvôre ùjra talâlkozhatunk a mi szigetûnk kedves kikôtôjében.
Viszontlâtâsra a jôvô ôsszel Clevelandben.

id. Megyesy Jenô:

ÛT A BOLDOGULÂSHOZ
Vannak népek, amelyek boldogulnak, gyarapodnak, erôsôdnek
anélkûl, hogy hallanânk valamit is panaszaikrôl, jogokért folytatott
kuzdelmeikrôl, mig mâsok idôtien idôk ôta ezzel vannak elfoglalva

anélkiil, hogy elôrejutnânaka boldogulâs felé vezetô ùton.
Magyarorszâg jômôdù svâb lakossâga soha nem tiintetett német
nyelvû iskolâkért, de megôrizte nyelvét tôbb szâz éven ât és nem

felejtette el azt a szlovâk nép sem a tôbb, mint ezeréves magyar uralom
alatt.

Viszont jôl emléksziink még Râkosi Viktor vészkiâltâsaira, aki
Erdély magyar lakosségânak elromânosodâsâra hîvta fel az orszég
figyelmét, a magyar uralom alatt allô Erdély magyar falvainak némulô
harangjairôl irva szomorù beszâmolôt.
Pedig sem ezek, sem Trianon, sem semmiféle baisers nem akadâ-

lyozhatnak meg a leglényegesebb tennivalôinkban, hogy ràtalâljunk a
boldogulâshoz vezetô ùtra.

Keressiik egymâsban azt, ami ôsszekôt, ahelyett, ami elvâlaszthatna.

A magyar suszterek csinâljanak jobb cipôt, mint mâsok.
Ônsajnâlat, baisers helyett a siker reménye és a beldegulésba
vetett erôs hit vezessen.

A magyar etthenekat népesitsék be ismét gyerekek.
Neveljiik tisztességre, becsiiletre gyermekeinket.
A magyar gyerekektanuljanak jebban, mint mâsek.
Ne halmezzuk el gyermekeinket anyagi javakkal, élvezetekkel. A

Nyugat preblémâi mâr vilâgesan mutatjâk, hegy a bôvelkedés jebban
art az embemek, mint a nélkûlozés.

Segitsiik egymâst a beldegulâsban.

És mindenek elôtt bizzunk Abban, Aki teremtményeinek gondjât
viseli.

Kecskés Jànos (Akren, Ohie):

HOGYAN KEZDÔDÔTT
1848-49-ES SZABADSÀGHARC?
Gyakerta ferdul elô a torténelemben, hegy egy-egy csendesnek
tûnô szakasz utân - mivel a kertârs szâmâra az aprô vâltezâsek nehezen

âllnak ôssze felyamattâ - lâtszôlag ok nélkiil és hirtelen kovetkezik be
a tâmadâs, legyen az katenai vagy akâr„csak" sajtéhadjârat. Mestansâg
éppen az utôbbi vonja el a figyelmet, a nemzeti identitâsunk
szempentjâbôl kulcsfentessâgù évferdulôkra valô emlékezésektôl.
Azért

is érdemes

felidéznûnk,

mi tortént

150 éve, mert

a

„szenzâciôkra" dresszîrozott magyar kôzfigyelem âltalâban âtsiklik az

1848 nyarân tôrtént, latszôlag nem jelentôs eseményeken, és tôbbnyire
csak arra emlékezik mindenki, hogy ôsszel vâratlanul megtâmadott
minket Jellasics. Pedig a katonai tâmadâst heves magyarellenes
birodalmi sajtôkampény elôzte meg, és bizony az a nyâr igen
mozgalmas volt.

Eurôpânak a '48-as tavaszi forradalmak allai érintett részén lassan,
de biztosan feliilkerekedett a korâbbi hatalom. Pârizsban jùniusban

verték le a radikâlis munkâsokat, és a német forradalom lendiilete —

kevésbé lâtvânyosan ugyan - szintén megtôrt. Poroszorszâgban a
liberâlis bankârok vezette konnâny egyiittmûkodôtt az udvarral, és a
mâjusban, Frankfùrtban ôsszeiilt kôzôs német egységet, amiben a
magyarok reménykedtek, ugyanis akkor érvényét vesztette volna a
hazânkat a Habsburg-hâzhoz kôtô Pragmatica sanctio.

Talân a Habsburgoknak volt a legnehezebb dolguk, de az egymâstôl elszigetelt mozgalmakat sorban legyûrték. Kezdôdôtt Windischgratz jùniusi prâgai gyôzelmével, s folyatôdott az olasz fronton.
Radetzky jùlius 25-én gyôzôtt, és rôvidesen bevonult Milânôba.
Maradtak a magyarok, akik részleges ônrendelkezésének volt
alkotmânyos alapja, a csâszâmak-kirâlynak tehât casus kellett ennek
felrùgâsâhoz. Természetesen tudta ezt a magyar konnâny is, és mikôz-

ben mindent megtett, hogy ne szolgâltasson erreûriigyet, elôkészitette a
haza védelmét, az ônâllô magyar haderô létrehozâsât.
Kellett is késziiini, hiszen a Nagyszebenben székelô roman

nemzeti bizottmâny mâr mâjus kôzepén kiadta a jelszôt: Românok,
fegyverkezzetek! Déli hatânmkon pedig a nyâr eleje ôta folyt az a
fegyveres ktizdelem, amelyet még a kôzôs hadsereg vivott a szerb
felkelôkkel. Rajacsics még a mâjus kôzepi, karlôcai gyûlésen
meghirdette a magyarok elleni fegyveres harcot.

A szerbek ônként felajânlkoztak a dinasztia védelmére, és érdekeiket Magyarorszâg teriileti épsége ellénében vélték megtalâlni. Rôvi
desen hùszezer szerb - nagyrészt hatârôr - fogott fegyvert, és a
hozzâjuk csatlakozott tôbb, mint tizezer szerbiai ônkéntessel egyiitt
jôval meghaladtâk a veliik szemben felvonultathatô haderô hatezres
létszâmât. Vezetôjét, Hrabovszky Jânos altâbomagyot a szerbek jùnius
10-én felkeresték, és védelmet kértek tôle a magyarok ellen, hiszen ô is
a csâszârt szolgâlja - érveltek. A visszautasitâs utân megfenyegették,
hogy kiûzik Pétervâradrôl. Két nap mùlva Hrabovszky Karlôca ellen

kémszemiére vonult, ekkor tort ki a forradalom elsô csatâja, és kezdôdôtt el a szabadsâgharc. Elsô halottunk személye szimbolikus jelentôségû, hiszen a magyar szabadsâgharcért elsôként Weinhengst hadnagy,
egy szepességi szâsz hazafi âldozta életét. Bar az ôsszecsapâsbôl a
magyarok keriiltek ki gyôztesen, ettôl kezdve papjaik vezetésével
ôzônlôttek a szomszédos Szerbiâbôl a martalôcok hazânk fôldjére hiszen mâr ekkor cél volt minden szerbnek egy âllamban tôrténô egyesitése. Sorra alakitotték katonai tâboraikat, és megkezdték rablôhadjârataikat a kôrnyék falvai ellen. (Ezekben a harcokban tûnt ki hôsiességével a késôbb vôrôssipkésoknak nevezett kassai 9. honvédzészlôalj,

és vâlt ismertté a 3. zâszlôalj szerb szârmazâsù ôrnagya, Damjanich
Jânos is, aki lâtva a kegyetlenkedéseket, megtagadta véreit. Itt liarcolt
egy mâsik aradi vértanù, az ôrmény szârmazâsù Kiss Emô ezredes is.)
A bâcskai Fôldvârra jûlius 17-én vonultak be a felszabaditô

magyar csapatok, és a korâbbi kegyetlenkedéseket is felûlmùlô gaztett
nyomâra bukkantak. A templom oltârân harminchét levâgott gyerekfejet talâltak, gondosan gùlâba rakva, âtszùrva szerb zâszlôval. A
magyar kôzvélemény megdermedt a dôbbenettôl. Az ùjkori Magyarorszâg elôszôr tapasztalta meg, hogy mit jelent, ha Balkân „belâtogat" a

Kârpât-medencébe, és milyen kôvetkezménye lehet, ha a gyûlôlkôdô
szomszéd fegyveresen fôlébe kerekedik.
Bâr a bécsi kamarilla szâmâra a magyarokkal szembefordithatô

nemzetiségek kivâlô eszkôznek tûntek, de azok regulâris haderôvel
nem rendelkeztek. Ezért kellett V. Ferdinàndnak mâr mârcius 23-ân

tôrvénytelenûl - mert az akkortâjt megalakulô magyar felelôs kormâny
tudta és beleegyezése nélkiil - feltétlen hivét, Josip Jellasics bârôt, az
elsô bâni hatârôrezred parancsnokât kineveznie horvât bânnâ. De

kilôgott a lôlâb, hiszen egyszersmind a horvâtorszâgi haderô fôparancsnokâvâ is kinevezte az ezredesbôl sebtében altâbornaggyâ

elôléptetett bânt. Jellasics demagôg fellépésével a reformkor idején
megerôsôdôtt horvât nemzeti mozgalom élére âllva, mâr âprilisban
hirdette, hogy a fiiggetlen magyar kormâny nemcsak az uralkodô,
hanem egyùttal a szlâv népek, kùlônôsen a horvâtok ellensége. Honi
népszerûségét azzal alapozta meg, hogy - a magyar parlament

tôrvényeit el nem ismerve, de a tendenciâval szembe nem szâllhatva maga szabaditotta fel a horvât jobbâgyokat âprilis 25-én. A „véletlenùl" ugyanezen napon kibocsâtott ideiglenes birodalmi alkotmâny
pedig az addiginâl nagyobb autonômiât igért Horvâtorszâgnak.
A ban nem fogadta el a magyar kormâny utasitâsait, ezért

Batthyâny Lajos miniszterelnôknek sikerult elérnie, hogy jùnius 10-éna
kirâly Jellasicsot formâlisan felftiggessze tisztségébôl, amig nem

tisztâzza magât. Arrôl a titkos utasitâsrôl viszont nem tudhattak a
magyarok, amelynek értelmében tovébbra is helyén maradt, lâtszôlag

fittyet hânj'va a kirâlyi parancsnak. Az viszont feltûnt, hogy a zâgrâbi
hadipénztâr magyar részrôl megszûntetett pénziigyi ellâtâsât az osztrâk

kormâny âtvâllalta. (Kossuth talâlô meg^lapitâsa szerint az osztrâk
csâszâr a magyar kirâly ellenében cselekedett). Ekôzben ôsszeûlt a
horvât parlament, a szâbor, amely beiktatta Jellasicsot bâni tisztségébe,
és minden addigi rendeletét jôvâhagyta. A kirâl>tôl feliratban kérték,

hogy a magyar kormânytôl teljesen fuggetlen horvât kormâny
gyakorolja a hatalmat, amelynek fennhatôsâgât terjesszék ki
Dalmâciâra és Szlavôniâra is. A szâbor elhatârozta a felkésziilést a
hâborùra és annak vezetésére Jellasicsot diktâtori hatalommal ruhâzta
fel.

Jellasicsot és Batthyânyt jùnius végén osztrâk foldre hfvtâk
„kibékulésre". de a bân feltételei - példâul: a magyar pénzt, had- és
kiilugyminisztériumot egyesitsék a bécsivel - nem annyira a horvâtok,
mint inkâbb a Habsburgok érdekeit fogalmaztâk meg. Ezt a magyarok
nem fogadhattâk el. Az osztrâk hadiigyminisztérium viszont jôindulatùan elnézte, hogy a felfiiggesztett bân tiszteletére osztrâk katonatisztek kétszâz fôs csoportja fâklyâs, zenés felvonulâst rendezzen.
Jellasics megkapta a jelet: az osztrâk hadsereg tâmogatja...
A talaj elô volt készit\'e, elvetették a magyarok elleni gyûlôlet
magvât, mâr csak az „aratâs", Jellasics tâmadâsa volt hâtra. Radetzky
olasz fronton aratott gyôzelme utân a reakciô kifejezetten kihivô lett.
Augusztus 14-én V. Ferdinand visszavonta a nyâr elején Istvàn nâdornak adott felhatalmazâsât, ismét ô kJvânt élni a kirâlyi jogokkal, és 31-

én leiratâban kôvetelte az ônâllô magyar pénz- és hadugyminisztérium
megszûntetését. Hagytâk, hogy kissé belebôduljanak a magyarok a
szabadsâg lâtszatâba, de ahogy a régiô politikai vâltozâsai kezdtek
nekik kedvezni, a régi arroganciâval jelezték: ismét mi kôvetkeziink.
Augusztus azzal telt el, hogy igyekeztunk felkészûlni a vârhatô
tâmadâsra, de - néha komoly engedményeket téve - a megegyezést is
kerestuk. A magyar tôrténelem elsô, parlamentnek és a vâJasztôknak
felelôs kormânya - felelôsen viselkedett. Târgyalt, egyezkedet, és
készùlt. Radikâlis, szintén nemzetféltô ellenzéke bâr jùliusban még
halasztotta volna, ekkor mâr siettette „Az orszâg védelmére sziikséges

katonai erônek kiâllitâsârôl" rendelkezô tôrvény târgyalâsât. Éppen
ideje volt. Jellasics mâr felvonult a Drâvâhoz. Petôfi elkeseredetten iija
„A nemzethez" cimû versében:

„ Ebredj hazàm, mert ha most nem ébredsz,
Soha tôbbé nem lesz ébredésed".

A kormâny még prôbâlkozik az elkeriilhetetlen elkeriilésével.
Szeptember elején nyilatkozatot bocsât ki a horvât néphez és a kiilhatalmakhoz. Hiâba adna engedményeket horvâtoknak, hiâba fejti ki,

hogy,jogosabb téren soha nem âllott nemzet, mint amelyen mi âllunk",
a Nyugat oda sem figyel. Szâztagù magyar kuldôttség megy az
uralkodôhoz, de csak egy fohercegig jutnak el. Kirâlya mâr nem âll
szôba a magyarokkal, és szeptember 4-én rehabilitâlja Jellasicsot.

Mâsnap, a kilâtastalan helyzet hatâsâra Széchenyi elméje elborult.
A nemzet pedig vâlasztani kényszeriilt. Vagy feladja az ônâllôsâg
reményétvagy fegyvert fog védelmében.

Majlàth-Abray Agnes fAusztrâlia):
EMLÈKEZTETÔ
A kilencvenes évek elejének „Szent Korona" cimû lapja és a

„Kanadai Magyar Èlet" ôt éwel ezelôtt megjelenttette annak a titkos
megàllapodàsnak a szôvegét, amely az ûgynevezett „Ràzsadombi
Tizenhàrmak" kôzôtt jôtt létre. Ennyi idô elteltével érdemes ùjra
elolvasni az 1992-ben irottakat.

Miôta 1991 jùniusâban a szovjet hadsereg elhagyta Magyarorszâgot és miôta âllitôlag szabadon vâlasztott demokratikus kormânya van a
Magyar Kôztârsasâgnak, szinte naponta vetôdik fel a kérdés - a
nyugaton élô magyarok kôrében -, hogy a mai kormâny miért nem
képviseli a magyarsâg érdekeit?

Az erdélyi magyarsâg kétségbeesett helyzete, a felvidéki magyar
sâg terrorizâlâsa, a délvidéki magyarsâg magâra hagyâsa felveti a
kérdést; „Mi tôrténik a kulisszâk môgôtt? Kinek a parancsâra hallgat a

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

nagyhatalmi megegyezés biztositotta a Balti Âllamok fiiiggetlenségét és
hazânk felszabadulâsât a szovjet katonai megszâllâs alôl. Garantâlta
vâlasztâsok tartâsât és feimtartotta a meglevô hatârokat. Az ùj âllam-

formâknak és politikai rendszereknek kialakitâsât râbizta a részben

felszabadulô orszâgokra, illetve a kommunistâk iigyességére. Mindkét
nagyhatalom vezetôje gyôzelmet kivânt jelenteni hazafelé. (...)
A részletek kidolgozâsâra - magyar viszonylatban - 1991. mârcius
15-én (jôl kivâlasztottâk a dâtumot) keriilt sor az egyik rôzsadombi
villâban. A titkosnak szânt gyûlésena kôvetkezô kivâlasztottak jelentek
meg:

a

tàvozô

szoyjet

hadsereg

egyik tâbomoka,

a

szovjet

titkosrendôrség egyik ezredese, az amerikai kôvetség egyik vezetô
alkalmazottja, az amerikai kémszolgâlat egyik magyarorszâgi tisztje, az

izreali titkosszolgâlat egyik képviselôje, a magyar rômai katolikus,
reformatus és izraelita egyhâz képviselôje és ôt magyar politikai
vezetô, akik kôziil négy ma vezetô tisztségben van Magyarorszégon.

Mikozben a magyar nép iinnepelte a magyar szabadsâg bekôvetkezését
a pesti utcân, a rôzsadombi tizenhârom megtârgyalta és alâirta

Magyarorszâg ùj rabszolgaségét és a magyar népnek idegen igâba
hajtâsât.

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

2. A Szovjetuniô kàrpôtlàsàt a hâtrahagyott épuletekért és
javakért.

3.

Baràtsàgos politikai és gazdasàgi viszony kiépitéséta Szovjet
uniô és Magyarorszâg kôzôtt.

4. Megakadàlyozàsàt minden szovjetellenes tevékenységnek.
5. A hatàrok kôlcsônôs megnyitàsàt a Szovjetuniô és Magyar
orszâg kôzôtt.

6. A volt kommunistapàrttagok mentesitését minden bûntetés
alôl.

7.

A volt kommunista titkosszolgâlat, hatàrôrség, rendôrség
tagjainak megvédését minden esetleges megtorlàstôl.

8.

A volt megbizhatô kommunistàknak màs pàrtokban valô
futtatàsàt a vàlasztàsokon.

9.

Az àllamvagyon àtmentését volt kommunistâk kezébe.

10. Az igazsàgszolgàlat megtartàsât volt kommunistâk kezében.
11. Megbuntetését minden zsidôellenes nyilatkozatnak,
megmozdulàsnak és szervezkedésnek.

12. Megakadàlyozàsât annak, hogy jobboldali vagy
szélsôjobboldali pârtok indulhassanak vagy
szervezkedhessenek.

13. Letôrését minden reviziôs megmozdulàsnak és àllandô

hangoztatàsàt annak, hogy „ a magyar hatàrok véglegesek és
vàltoztatni azokon nem (!) lehet".

14. Az ùj magyar kormànynem tarthat fenn kapcsolatotjobboldali
emigràciôs személyekkel, szervezetekkel, csoportokkal.
15. A românok, jugoszlth'ok, szlovàkokfelé csak barâtsàgos

nyilatkozatok torténhetnek a kormàny és a magyarképviselôk
részérôl

16. Az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavitâsàt

célzô mozgalmat kell beàllitani és csak azokat szabad szôhoz
Juttatni, akik ezt igy értelmezik.

17. A magyar hadsereget egyharmadàra kell csûkkenteni
(pontosan elôirtâk, hogy hàny repUlôgépunk lehet, hàny
pàncélosunk és hàny rakétànk).

18. A Szovjetunio az àtmentettkommunistàkon kereszttdmegtartja

politikai befolyàsàt Magyarorszàgon, azEgyesult Âllamok

viszont megerôsltheti gazdasàgi befolyàsàta magyar életben.

19. Magyarorszàg teljes garanciàt ad a magyarorszàgi netnzetiségeknek nyelvi, népi, kulturàlis, politikai ésgazdasàgi
jogaiknak zavarmentes gyakorlàsàra.
20. Magyarorszàg teljesen kàrtalanitja a magyar zsidôsàgot a
màsodik vilàghàborû alatt elszenvedett szôrnyû veszteségeiért.

Kiszivârgott hirek szerint, vita csak a 13-as, 15-ôs és 17-es pontoknâl volt, de a ,jôzan" tôbbség hamarosan meggyôzte a hârom
ellenâllôt arrôl, hogy ezeknek a pontoknak a garantâlâsa része a teljes
megegyezésnek és nem képezi vita târgyât.
Most érdemes ôsszevetni a titkos megâllapodâs szôvegét az 1991

ôta tôrtént eseményekkel. Egészen nyilvânvalô, hogy a teljesités

sikeriilt, sot némely pontokat a buzgôsâg tùl is teljesitett. Az 1945. év
utâni szocialista ôtéves tervek végrehajtâsâban ez a legutolsô volt a
legtôkéletesebb.

Kôkai-Kun Tamàs:

ELROMÂNOSODÔ MAGYAROKELMAGYAROSODÔ ROMÀNOK
1991-et Irhattunk, amikor az Erdélyi Magyar Part elnôke, Markô
Béla itt, Washintonban tartott beszamolôtaz akkori erdélyi âllapotokrôl

és az RMDSz (Erdélyi Magyar Part) mûkôdésérôl és célkitûzéseirôl.
Az elôadâs nem volt tùlsagosan érdekfeszitô, sok ùjat nem hallottunk,
de azt mindenki megérthette, hogy Markô Béla tùlsâgosan ôvatos
politikus, aki csak tb. elnôke az EMDSz-nek és természetesen hajlandô

kimaradni a pârtpolitikâbôl, mert lâtja, hogy a Markô-féle vezetôségi
élit csak zsâkutcàkba vezetheti a Pârtot. Ez a mùlt évben be is

kôvetkezett, miutân a românok sokszoros igérgetéstik ellenére sent
vâltoztattâk meg a hirhedt nyelvtôrvényt és a kolozs\'âri magyar
egyetem visszaâllitâsa is âlom maradt.

Az âltalânos româniai belpolitikâval kâr lenne sok idôt tôlteni, a

helyzet vâltozatlanul balkâni kâosz, az ôsszes roman part csak egyben
ért egyet; a kisebbségek szervezett elnyomâsa és a reformok végtelenségig menô elhalasztgatâsa, mikôzben a Nyugat felé „demokratizâlô" propagandât fejtenek ki az Eurôpâba valô bekerulés érdekében.
Ezért volt olyan fontos a mùlt évi politikai vâlsâg idején a magyar

kormânytagok kilépésének megakad^yozâsa, aminek végul is egyediil
az erdélyi magyarsâg vallotta kârât. (Az RMDSz élit vezetôsége a

bentmaradâs mellett kardoskodott.)
Az erdélyi magyarsâg ùgyét nemzetkôzi fôrumok nem tâmogatjâk, ha a RMDSz a roman kormânykoaliciô tagja marad. A roman
hatalom magyarellenes politikâjânak élessége mindig a kiilsô tényezôk

fiiggvénye. România elnôke magabiztosan és hatârozottan jelentette ki,
hogy az ô elnôksége alatt még a tôrténelem és foldrajzi oktatâsokban
sem enged engedményeket, a teriileti autonômiârôl pedig szô sem

lehet! Ezek utân az egyetlen okos mozdulat az lett volna, ha a
magyarok kivonulnak a kormânybôl (azt tudni kell, hogy a magyarok

nélkul nem életképes a roman kormânypârt, a legutôbbi vâlasztâsokon
az RMDSz adta a szûkséges tôbbséget a kormânyalakitâshoz.) - Kirâly
Kàroly ismert erdélyi magyar politikus szerint nemzetkôzi vizsgâlatot
kellene kémi a magyarsâgot, RMDSz-t és annak vâlasztôit ért sértô
roman vâdakra. Erre vannak nemzetkôzi fôrumok. Itt volna a pillanat,

amikor az erdélyiek sorsa teljesen ùj fordulatot vehetne. A roman
politika kényerhelyzetbe keriilne bent és kint egyarânt. Az RMDSz
vezetô elitje persze nem ezt teszi, mert félti a kenyerét és meg van

gyôzôdve arrôl, hogy az egész erdélyi élit Igy érez. Azzal érvelnek,
hogy „ha kilépûnk, akkor még rosszabb lesz". Kérdezziik meg, hogy a
teljes elnyomâsnâl még mi rosszabb lehet? Erre persze nem tudnak
vâlaszolni. A kommunista elméletet prôbâljâk gyakorolni: „néha vissza
kell lépni, hogy még nagyobbat léphessiink elôre". A kérdés csak az,

hogy honnan kell visszalépni?

(a szakadék szélérôl bele a

szakadékba?). - A letiint két magyar kormâny abban sem értett egyet,

hogy az erdélyiek politizâlâsâba bele kell-e szôlnunk, mâr csak azért is,
hogy a hirhedt alapszerzôdés kôvetelményeinek megfeleljenek és az
erdélyi radikâlisokat féken tartsâk.
Amikor a hâromszékmegyei roman prefektus kinevezése kôriili
vitâban felvetôdôtt a székelyfoldi képviselôk és szenâtorok lemondâ-

sânak gondolata, a bukaresti magyar kôvetség diplomatâja „bizalmas és
titkos informâciôk alapjân" roman tankok bevetésével riogatta a erdélyi
politikusokat. Kôzben Takàcs Csaba és Magyah Nândor
„megdolgoztâk a hâromszéki ônkormânyzatok képviselôit. Ezek a
beavatkozâsok nem a magyarsâg érdekeit szolgâltàk, hiszen Kirâly

Kârolynak és sok mâs magyamak az a véleménye, hogy kollektiv jogok
nélkûl az erdélyi magyarsâg halâlra van itélve.
Az RMDSz végeredményben egy part, amelynek ôsszetevôi a

tagsâg és a vezetôség. Ez a vezetô élit gyorsan fejlôdôtt ki és ma mâr

nem képviseli a 700.000 tag érdekeit. És még kevésbé kezdi képviselni

a tôbbmilliôs erdélyi magyarsâg érdekeit. A parlamenti és helyhatôsâgi
vâlasztâsokon leadott szavazatok alapjân az RMDSz egy tôrvényes

szervezet. Mint a jelenlegi român végrehajtô hatalom szôtlan tagja,
bûnrészese a magyarsâgot elpusztitani akarô român sovinisztâknak.
Ezért a felelôsség leginkâbb a Pârtelitjét illeti. Amikor a pârtbûrokrâcia

âllandôan sajât tôrvényességére hivatkozik, de a dôntésekkel Jârô
felelôsséget mâr nem hajlandô vâllalni, akkor elârulta szavazôit és
elârulta az erdélyi magyarsâgot. Ez a betegség mâr 80 esztendôs és
ezért nehéz ebbôl kigyôgyitani Markô Bêlât és târsait. A tunetek a

dôntéskényszerben a legsùlyosabbak. Pedig éppen ilyenkor kellene a
hatârozottsâg, bâtorsâg és felelôsségteljes biztos fellépés. Ez egy adott

helyzetben csatanyerést eredményezhet. És csatârôl csatâra a hâborù is
megnyerhetô.

Ez a létforma nem a nyugat-eurôpai kultùra sajâtossâga. Ez a fajta

berendezkedés az eurôpai ember szâmâra a fertôzôtt bizânci
ortodoxiânak minôsul. Az ortodox fundamentalizmus és az ortodox

iszlâm kôzôtti hatâr teljesen elmosôdik. Miért nem érzékelik ezt az
RMDSz vezetôi? Azért, mert a bizânci megalkuvâs ôket is megfer-

tôzte. Ez pedig a legveszélyesebb jellemvonâs. Ennek az egyiittmûkôdési hajlamnak az alapjat az anyagi érdekeltség jellemzi és ez
veszélyezteti az erdélyi magyarsâg létét, jobban, mint Funàrok és hozzâ
hasonlôk. A radikâlis magyarokat az RMDSz élit azzal fenyegette,
hogyha félelem nélkiil kimondjâk kôveteléseiket, akkor a délszlâv
helyzethez hasonlô helyzet âllhat elô Erdélyben is. Ezért sziikséges egy
valôdi rendszervâltàs az RMDSz-ben is, a Part kettészakitâsa csak a
românoknak kedvezne, mert magyart és magyart forditana szembe
egymâssal. -

A roman politikai vâlség jelei 1998 elején mâr mutatkoztak. Akkor
az RMDSz jelentett be politikai sztrâjkot. Azutân hârom roman
miniszter a monarchia mellett foglalt âllâst. Kémhistôriân megbukott a
român kiilugj'miniszter. Késôbb a szâllitési miniszter kritizàlta sajât
kormânyât. Ez a kormânj'vâlsâg sokkaltôbb, mint politikai vâlsâg. Ez a
vâlség a hagyomânyos roman politika vâlsâga. A român politikai élit,
az RMDSz-hez hasonlôan nem hajlandô ônmagâvalés hagyomânyaival
szembenézni. A kritizâlôkat azonnal beavatatlanoknak minôsitik és a

beavatatlanok természetesen ellenségek. Immâr 80 esztendeje él az
erdélyi magyarsâg ezzel a român politikâval. Minden kritikât megkell
torolni és minden „ellenséget" meg kell biintetni! Eimek az
„egyuttélésnek" a kôvetkezménye, hogy az egykori, hagyomânyosan
nyugati értékekre épûlô erdélyi kultùrât teljesen megfertôzte a bizânci
szemléletmôd és egyéni érvényesiilés vâgya.

A român politikai élit a mai napig sem volt hajlandô ônelemzést
végezni. Teljesen megbénitotta ôket az idegenek âltal létrehozott
Nagyromânia megteremtésének sikere. Ha a român politika normâlis
mederben folyna, akkor mâr régen szembe kellett volna néznie
Nagyromânia ôsszetevôivel: a gôrôg-tôrôk hagyomânyokbôl tâplâlkozô
déli részekkel, Moldvâval, ahol az ortodox és orosz birodalmi hatâs a

lengyel és osztrâk-magyar befolyâssal keveredik és természetesen
Erdéllyel. Ha a kulturâlis kulônbségeket félretessziik, akkor is
nyilvânvalôk a mindennapi életvitelben megmutatkozôv gyôkeres
kiilonbségek. Ezeknek a kûlônbôzôségeknek tudatâban normâlis
politikânak mâr régen gâtât kellett volna vetnie a homogén român
nemzet rôgeszméjének és ezt a rôgeszmét âllandôan szitô ortodoxbalkâni fundamentalizmusnak.

Egy kôzelmùltban itt jârt erdélyi szakértôt megkérdeztem, mit tud
a mai Erdélyben ùjra felbukkanô ônâllô Erdély mozgalomrôl, amely az
utôbbi idôben român kôrôkben is egyre nagyobb népszerûségnek
ôrvend. Az illetô szakértô kijelentette, hogy ilyen mozgaJom niiicsen!

Az igazsâg viszont az, hogy a Pro Transylvania Alapit\>àny létezik és
ezt românok alapitottak ennek a kérdésnek népszerûsitésére és a
magyarokkal valô egyuttélés békés megoldâsâra. Az Alapitvâny egyik
vezetôje S. Gherman ismert ùjsâgirô és népszerii televîziô szerkesztô
irta azt a dôrgedelmes cikket, amely hatalmas visszhangot vâltott ki
nemcsak Erdélyben, de egész Româniâban. A cikk cime: „Elegeni van
Romàniàbôl". A szerzô azt âllitja, kôzismert tény, hogy nagyon sok
erdélyi roman is az ônâllô Erdély mellett szavazna, ha erre alkalma
lenne. „Rà kell dobbennnunk orra, hogy mi erdélyiek màsok vagyunk.
Minden kdzôttunk leva rossz Bukarestbôl induit et, niinden àrmâ-

nyoskodàsnak ôk a sztiloi. A fényûzô bukaresti palotàkban élô politikusok azért szitjàk az ellentétet magyarok és românok kôzôtt, hogy a

koncot maguknakés csalàdjuknak tarthassâk meg. Mig mi egymàs ellen
harcolunk, addig ôk gazdagodnak. Bekell màr làtnunk végre, hogynem
a magyarok, németek vagy egyéb nemzetiségek a mi ellenségeink,
hanem mi magunk! Mi, akiket lopàsra, gyulôletre, gyalàzkodàsra,
hazugsâgra tanitottak és igy aljasitottak le, most nagyon nehezen
tudjuk levetkôzni a rànk erôltetett bûnôket. Meg kell szabadulnunk az
elmùlt évtizedek szôrnyûségeitôl, amelyeknek csak egy kôvetkezménye

lett, hogy teljesen elszegényedtiink és teljesen ùtvesztôbe keriilttink.
Elegem van Romàniàbôl! Elegem van abbôl, hogy àllandôan
szégyenkeznem kell az egész vilàg elôtt! Vessunk véget ennek az
értelmetlen kapcsolatnak. Forduljunk azok felé, akik hozzànk
hasonlôan gondolkoznak. Adjàtok vissza Erdélyemet"! —Végre egy
normâlis hang a bolond roman politikai vilâgban. Végre valaki, akire
nem mondhatjâk, hogy a magyarok iigynôke vagy azt, hogy a magyar
irredentistâk akaijâk leszakitani Erdélyt Nagy-România testérôl. Végre
a 80esztendeje tartôtôrténelmi sivatagban feltûnni lâtszik az oâzis - az
egyetlen értelmes megoldâs -, amely minden erdélyinek javâra vâlik:
magyamak, romârmak, németnek vagy bârki mâsnak. Vigyàzô szemetek
Erdélyre vessétekl A magot elvetették, hisszuk, hogy még a mi
életunkben gytimôlcsôt hoz minden erdélyi javàral
Becker Zsolt (Kanada):

MIKÉNT TUDJUKMAGYARSÀGUNKATÉS
ANYANYELVUNKETA LEGJOBBANMEGTARTANI?

Bevezetôul engedjék meg, hogy egy rôvid tôrténetet mondjak el,
ami 3 éves koromban tôrtént velem, amikor valôdi magyar emigrâns

fiatalként kerultem Kanadâba. Érkezésem utân par héttel sziileim
beirattak angol ôvodâba, ahol a szinekrôl tanultunk. Az ôvônéni azt

kérdezte tôlûnk, hogy „Milyen szinû ez az aima"? Volt olyan gyerek,
aki azt kiabélta „red", volt, aki azt kiabâlta „Rouge". „Hât egyik sem
lâtja, hogy piros?" gondoltam magamban és jô hangosan kiabâlni
kezdtem, hogy „piros". A magyar szô nagy sikert vâltott ki, mert egyre
tôbb gyerek ismételte utânam, nagy vidâmsâggal és hasonlô
hangerôvel, hogy „piroos, piroos". Ôriiltem sikeremnek, hogy én
tanithattam meg nekik az âltalam helyesnek tartott vâlaszt. Lehet, hogy
akkor kaptam kedvet a tanâri pâlyâhoz és a magyar nyelv
teijesztéséhez.

Azôta hosszù idô telt el s én megtanultam helyesen îmi, olvasni és
beszélni a magyar nyelvet. Ismeretségi kôrôm pedig sok magyar
barattai bôviilt. Tapasztalataim alapjân megâllaplthatom, hogy nekiink,
az emigrâciôban élô fiataloknak nemcsak eggyel tôbb nyelvet jelent a
magyar az angolon és franciân kîvul, hanem a magyar nyelv
anyanyelvet jelent szàmunkra, ami magâba foglalja sziilôhazânkat,
rokonainkat, barâtainkat. Ezért szàmunkra a magyar nyelvnek értéke

van. Ez olyan kincsnek tekinthetô, amelyetha szétosztanak az emberek
kôzôtt, nem fogy el, hanem gyarapszik âltala a barâtsâg, szeretet,
ôsszetartozâs. Ez mindenki szâmâra nagyon fontos, de kiilônôsen
fontos a mai vilâgban és fôleg az emigrâciôban élôk kôzôtt. Ezért arra
kell tôrekednunk, fiataloknak, hogy ôsszefogâsunkkal magyarsâgunkat

és anyanyelviinket megôrizziik és fejlessziik.
Ezért a kovetkezô javaslatom lenne: J6 lenne megjelentetni egy

ùjsàgot, ami csak a magyar iÇùsâgé lenne. Ez az ùjsâg az emigrâciô
fiataljait hozzâsegitené nyelvkészségiik, kifejezôképességiik fejlesztéséhez és magyarsâguk megôrzéséhez. A lap ni. az âltaluk irt cikkeket
is kôzôlné. Szinte jâtszva, szôrakozva tanulhatnânak a magyar kultùra

értékeirôl. Ennek elôsegitése céljâbôl az ùjsâgban a kôvetkezô rovatok
megjelentetésére gondoltam; „Tudod-e, hogy"..., „Kivâncsi fiatalok",
„Magyar kôzmondâsok", „Talâlôs kérdések", „Viccek", „Magyaros

kézimunka ôtletek", „Hasznos tanâcsok", „Levelezô târsak", „igy irunk
ma", „Kônyv ajânlatunk", és végûl, az «l^ùsâgnak az igùsâgtôl"
rovatunkban a mâr pâlyât vâlasztott fiatalok irâsaikban adnânak
segitôkész tanâcsokat és javaslatokat a tôbbieknek.
A kôvetkezôkben részletesen mutatom be ôtleteimet:

„Tudod-e, hogy"... rovatunkban kérdéseinkkel és az arra megadott
vâlaszainkkal segitenénk a fiatalok tudâsât kibôviteni azâltal, hogy
magyar vonatkozâsù kérdéseket tennénk fel a halhatatlan nagy
magyarokra vonatkozôlag. Pl. ki irta a Himnusz-t és mikor? (Kôlcsey

Ferenc, 1823-ban). Ki zenésitette meg ezt a kôlteménjl és mikor:

(Erkel Ferenc, 1844-ben). Melyik magyar kôltônek a szûletési éve
egyezik a Himnusz megirâsénak évével? (Petôfi Sândor). Kinek a terve
alapjân épûlt az Orszaghâz? (Steindl Imre).

,JCivàncsi fiatalok" cimû rovatunkban a magyar nyelvben elôfordulô kulônbôzô szôlâsokrôl, furcsa nyelvi kifejezésekrôl és azok

magyarâzatarôl olvashatnânk. Ilyenek pl.: „Bottai utheti a nyomàt".
(Hiâba uldôz valakit, nem tudja utolémi, mert elmenekiilt).
.Megmossàk a fejét". (Megszidnak valakit) stb. Ezekkel anyanyelvi

ismeretûket gazdagitanâk az olvasôk.

Magyar kôzmondàsok gyûjtését is kezdeményezhetnénk és a
legtôbbet bekiildôk munkâjât és nevét megjelentetnénk az ùjsâgban.
Talàlôs kérdések és viccek kôzlésével tennénk vidâmmâ ùjsâgunkat.

Kézimunka

ôtietek

rovatunkban

olvasôink

megoszthatnâk

magyares kézimunka ôtleteiket egymâssal.
Hasznos tanàcsokaXai olvashatnânk az iinnepi magyares vendég-

lâtâsokkal kapcsolatban, mikôzben ehhez fïïzôdô hagyomânyainkat is
felelevenfthetnénk irâsainkban.

,JLevelezôtârsak" revatunk lehetôséget adna a magyar barâtsâg
kiszélesitésére és ezâltal a magyar nyelv gyakorlâsâra.

,Jgy irunk mi" c. rovatunkban megjelenhetnének a magyar
versekhez, elbeszélésekhez, mesék irâsâhoz kedvet érzô fiatalok mûvei.

îgy lehetôvé tennénk a fiatalok âltal a magyar nyelvhasznâlat
megôrzését az emigrâciôban, aim mindarmyiunk érdeke. A legjobbakat
jutalmazhatnânk.

,JCônyvajànlatunk" cimû rovatunkban felhivnânk a figyelmet egy
magyar irô vagy kôltô mûvére és rôviden ismertetnénk a mû tartalmât.
Esetleg rôvid részletet is kôzôlhetnénk a mûbôl. Ezzel kedvet
ébreszthetnénk a magyar irodalom irânt. Felkérhetnénk az olvasôkat,
hogy irjâk meg véleményuket az ajânlott kônyvrôl. Feladatot is
adhatnânk nekik, pl.: képzeljék magukat a fôszereplô helyébe, hogy ôk
is igy cselekedtek volna? Miért vagy miért nem? A véleményeket és a
legjobb vâlaszokat pedig megjelentethetnénk.

Befejezésûl javasolnâm még, hogy azok a fiatalok, akik mâr pâlyât
vâlasztottak,

hasznos

tanâcsaikkal

segithetnék a

tôbbieket az

„IJjùsàgnak az ijjûsàgtôr' c. rovatunkban, amelyek szintén megje
lenhetnének a lapban. Pl. akik a fôzés mesterségét vâlasztottak, azok a

magyaros inycsiklandô ételek készitését kôzôlhetnék. Akik orvosi
pâlyât vâlasztottak, a serdûlôkor problémàirôl vagy a helyes
tâplâlkozâsrôl stb. irhatnânak cikkeket.

Akik pedig teolôgiât tanulnak, azok a ,Mindannyian Isten
gyermekei vagyunk" rovatban fejleszthetnék az ij^iisag lelkét, mert
tizenéves korban nemcsak a test fejlôdése hatârozza meg a felnôttévâlâst, hanem a lélek âltal a személyiség fejlôdése is. Ha erre odafigyelunk, akkor nemcsak a mi iQùsâgi kôriinkben, hanem a jôvô
nemzedékében is egy fényes jôvô kialakulâsât alapozhatjuk meg.

A tanitôi, tanâri pâlyât vâlasztôk a tanulâssal kapcsolatos ôtletekkel tudnânak segiteni az olvasôknak. Tovâbbâ irâsaikban felhivhatnâk a fiatalok figyelmét, hogy ha magyarul beszélnek, ne

keveijenek idegen szavakat beszédûkbe. Ne beszéljenek selypitye a
kisgyermekekhez (még szeretetbôl sem), mert ezzel eltorzitjâk a
nyelvet. Ne hasznâljanak csùnya szavakat, mert beszédùkkel orszâgukat képviselik az emigrâciôban.

AnyanyelvUnk hasznâlatàval pedig szeretetunket fejezztik kl
Magyarorszàg irànt, és sziviinkben érezziik Bank bân szavainak
jelentését; ,J-fazàm, hazàm, te mmdenem"\

Kardos Béla:

NEMZEKOZI TANÂCSKOZÂS
A KÀRPÂTAUAINEMZETIKISEBBSÉGEK
HELYZETÉNEK JAVÎTÂSÂRA
1998. szeptember 4 és 7 kôzôtt rendezte meg Kàrpàtaljàn, pontosabban, Ungvâron és egy Munkàcs melletti udûlôben, a Kisebbségi
Ugyek Eurôpai Kôzpontja (European Centre for Minority Issues) az
etnikumok és az âllam kôzotti kapcsolatok érdekében azta nemzetkôzi
konferenciàt, amire hivatalosak voltak a térség tôbbségi éskisebbségi
szervezeteinek vezetôi és az ukràn âllam hivatalos képviselôi is.

A rendezôk kôtelességiiknek tartottâk tâjékoztatni a résztvevôket a
nemzetkôzi szervezetek; EMSz, EBESz, ET stb. âltal hozott kisebb

ségi tôrvényekrôl ésdeklarâciôkrôl, amelyek meghatârozhatjâk jôvôjiik
kedvezô alakulâsât.

Az ezt kôvetô elôadâsok, beszâmolôk és eszmecserék sorân sok
olyan kérdés meriilt fel, amiket idâig vagy elhallgattak vagy az ukrân
hatôsâgok nem voltak hajlandôk meghallgatni.

Àtlàthatô. valôsâgos kép târult a konferencia részUevôi elé a
Kârpâtaljân élô nemzeti kisebbségek sanyarù sorsârôl. amiben még
arânylag a magyarok vannak a „legjobb" hclyzetben. Az ôshonos

ruszinokat pl. az ukrân âllam nem ismeri el, mint nemzeti kôzôsséget, s
ekôriil alakult kl a legtôbb vita.

A magyar nemzeti kisebbség helyzetérôl az Ungvâri Àllami
Egyetem magyar szakos tanszékvezetô professzora, Lizanec Péter
tartott elôadâst, aminek pozitiv kicsengése volt, bar az elôadô nem

hallgatta el a nehéz gazdasâgi helyzetbôl fakadô nehézségeket sem, és
kitért néhâny orvoslàsra vârô feladatra is.

Tôth Mihàly, az elôzô ciklusban a kievi parlament képviselôje, mér
keményebben fogalmazott és kifogâsolta, hogy az ukràn âllam nem
tartja be az alâirt nemzetkôzi dokumentumokban vâllalt kôtele-

zettségeit, kiilônôsen az Eurôpa Tanâcs 1201-es deklarâciôjât, ami a
nemzeti kisebbségek létfontossâgù kérdéseit lenne hivatott rendezni.
Ezt a kérdést a ruszinok vezetôje is felhozta, hivatkozva az 1991-es

referendumra, mikor Kârpâtalja lakossâgânak tôbbsége (78%) a térség
autonômiâja mellett szavazott. A beregszâszi jârâs vâlasztôi pedig a
beregszâszi magyar nemzetiségi autonôm kôrzet megalakitâsâra
szavaztak. A népszavazâs eredményét az ukrân âllam nem érvényesitette.

A magyar nemzeti kisebbséggel kapcsolatos kérdések sorân
Horvùî Sondort, a Magyar Szervezetek Foruma elnôkét kôvetôen az

MVSz nevében felszôlalva kifogâsoltam az ùj oktatâsi koncepciô
tervezetet, aminek immâr negyedik vâltozata is napvilâgot lâtott.

Felszôlalâsom magyarra forditva rôviden igy hangzott; „Nagy

aggodalomra ad okot az a hir, hogy Ukrajna egy ùj, igencsak mëgkér-

dôjelezhetô oktatâsi koncepciôt tervez bevezetni, amit ha tôrvénybe
iktatnak, megvâltoztatja az eddig hasznâlt és bcvâlt emberjogi szabâlyokat, amelyek a magyarokra, oroszokra, românokra és a tôbbi nem

zeti kisebbségre voltak érvényben nemcsak Kârpâtaljân, de Bukovi-

nâban és Ukrajna egész teruletén. Ez hâtrânyosan folyâsolja majd be az
eddig érvényben levô nemzeti kisebbségekre vonatkozô oktatâsi
tôrvényt és tônkreteszi a jelenleg elfogadott és alkalmazott tanintézeti
rendszert. A tervezett ùj oktatâsi koncepciô szerint csak az ôvodâkban

ésaz elemi iskolâkban garantâlnâk a nemzeti kisebbségek nyelvén valô
oktatâst, mig a kôzép- és felsôfokù tanintézetekben mâr az ukrân

nyelvû oktatâs volna kôtelezô. A tervezett oktatâsi koncepciô szembe-

helyezkedik az ukrân alkotmânnyal, a magyar és a român kormânnyal

kôtott alapszerzôdéssel. az ôsszes helyi és nemzetkôzi tôrvénnyel,
valamint az EBESz és az ET deklarâciôival, amiket Ukrajna alâirt".

Dr. l o/oc/y/fiyr Troschynskyj, az Ukràn Àllain Nemzeti Kisebbségek Tanâcsa magasrangù tisztviselôje (first deputy head) vâlaszâban
ùgy nyilatkozott. hog>' a tervezett oktalàsi koncepciôt az ukrân
korményzat nein tâmogatja, inivel azzal szemben erôs kritikâval éltek a
nemzeti kisebbségek oktatâsi felelôsei.

Paul Magocsi. a Torontôi Àllami Egyetem ukrân nyelvû tanszékének professzora, tanulinânyâban Kârpâtalja, de fôleg a ruszin nép
tôrténelmét ismertette. Ennek sorân emlitést tett az 1944-es esemé-

nyekrôl, a zsidôk deportâlâsârôl, ill. a nâci koncentrâciôs tâborokba
hurcolâsârôl és kivégzésérôl. Ezért a Horthy Miklôs âltal vezetett
magyarorszâgi rezsimet tette felelôssé. Elôadâsât kôvetôen nyomban
kértem. hogy ezt tanulmânyâban helyesbitse olymôdon, hogy e tragikus
eseményekre csak Magyarorszâg német megszâllâsa utân kerulhetett

sor. Érviil felhoztam: Horthy Miklôst a hâborùs bûnôsôk niimbergi
târgyalâsân nem vâdlottként. hanem tanùként hallgattâk ki. Ez is

bizonyitja, hogy az âltala vezetett magyarorszâgi rezsimet a zsidôk
deportâlâsânak ùgyében nem lehet elmarasztalni.

Magocsi prof, elismerte érvelésem helyességét és igéretet tett e
mondât kijavitâsâra.

A konferencia ajânlâsait tartalmazô zârônyilatkozat fogalmaza-

sakor, amikor a hatâlyos nemzetkôzi deklarâciôk felsorolâsât iktattâk a
4. paragrafusba, javaslatomra utolsôként bevették az Eurôpa Parlament
ez év januâr 28-ân elfogadott 1353. deklarâciôjât, ami a nemzeti
kisebbségek anyanyelven tôrténô oktatâsât irja elô a felsôfokù tanintézetekben.

Dr. Balogh Sàndor (East Grenbush, NY):

A SZABAD MAGYAROK VILÀGSZÔVEmÈGE
ÉS A VASFUGGÔNYLEBONTÂSA
Két éve meglâtogattam Lakitelket, ahonnan az un. rendszervâltas
elôtt Lezsàk Sàndor vezetésével elindult a Demokrata Forum

mozgalom. Lakitelek ma Magyarorszâg egyik legnépszerûbb politikai
zarândokhelye. A fôiskola emeletén van egy emigrâciôs képekbôl âllo
kiâllitâs, amelyet az emigrâciôs honfitârsak kiildtek haza. A kiâlhtas
cime elég kétértelmû, lehet dicséret is, de szemrehânyâs vagy
szâmonkérés is; „És ôk mit csinâltak"?!

Erre a kérdésre szeretnék egy példâval vâlaszolni. Az alâbbi példa
arra is vâlaszt ad, hogy érdemes-e emigràciôs politikât folytatni vagy
csak szélmalom harcokat vivunk. Sokan kérdezik, néha elég cinikusan,
vâlaszt se vârva, mert ôk ùgyis tudjâk a vâlaszt, hogy „Na es, mit

értetek el vele"? Gyakran persze ez csak jô kifogâs és ônigazolâs, hogy
ne kelljen megmozdulniuk és âldozatot hozniuk.

A hâttérhez emlékezni kell arra, hogy dr. Heniy Kissinger, Nelson

Rockefeller kegyence, akit Nixonnal kineveztetett elôszôr kiiliigyi
tanâcsadônak a Fehér Hâzba, majd kiiliigyminiszter lett belôle.

Kissinger egyik kedvenc témâja volt, hogy a kôzép-eurôpai orszâgok
„szervesen" tartozzanak a Szovjetuniô fennhatôsâga alâ, mert csak igy
lehet a 3. Vilâghâborùt elkerulni.

Az elképzelés elôszôr 1975 decemberében, Ford elnôksége alatt
lâtott napvilâgot, amikor Kissinger egyik munkatârsa, Helmut Sonnen-

feldt, Londonban titkos eligazitâst tartott az eurôpai USA nagykôveteknek, ahol elôadta a Kissinger tervet. Mikor ez kiderult, 1976

tavaszân, nagy port vert fel, igy semmi nem lett belôle. Még Reagan
kormânyzô, mint republikânus elnôkjelôlt is ellenezte a tervet.

Mikor Reagan végre elnôk lett 1980-ban, elsô dolga volt meneszteni Kissingert és a Kissinger tervet a szemétdombra dobni. Vagy jô tiz
évig Kissinger a hâttérben dolgozott és kiilpolitikai kapcsolatainak
kihasznâlâsâval jô pénzeket csinâlt,

mint uzleti tanâcsadô és

„lobbyista". Bush alelnôk megvâlasztâsa utân Kissinger kijôtt a hosszù
hibernâciôbôl és ùjra beadta javaslatât az ùj elnôknek, hogy Amerika
hagyja Kôzép-Eurôpât véglegesen a Szovjetuniô érdekkôrébe csatolni.
Ezt az ùjsâgok is târgyaltâk, de persze nekiink nem tetszett.
Pâr nappai azutân, hogy Kissinger ùjabb kisérletérôl hirt adtak az
ùjsâgok, telefonhivâst kaptam dr. Nàdas Rôzsàtôl, aki dr. Nàdas Jànos

nevében - aki akkor az AMOSZ orszâgos elnôke és a Szabadvilâgi
Magyarok Vilâgkongresszusa elnôke volt -, hogy ez ellen siirgôsen
készitsek tiltakozô levelet. Két napon belul postâztam dr. Nâdas
Jânosnak egy kétoldalas levéltervezetet, amelyet ô 1989. februâr 28-ân

tovâbbitott - kettônk nevében - James Baker kùliigyminisztemek és
Bush elnôknek.

Kb. két hônapig semmit nem hallottunk és egy ùjabb levelet
készitettunk, amikor megjôtt a vâlasz a kulùgyminisztériumbôl mind-

ketônknek cimezve. Hivatalos személyek rendszerint udvariasan megkôszônik a levélfrô érdeklôdését, és megnyugtatjâk, hogy a levelet
figyelembe veszik. Nos, ebben az esetben sokkal tôbb tôrtént! A levél

nemcsak, hogy megnyugtatott benniinket és kôzôlte, hogy hosszas

megfontolés utân elvetették a Kissinger tervet, hanem elismerték, hogy
levelûnk fontos szerepet jâtszott a dôntésben!
No és?! - kérdezhetné valaki! A hatàrokat Németh Miklôs, Szurôs

Mâtyas és Horn Gyula nyitottâk meg a kelet-németeknek! Ez persze
mind igaz, de csak azutân, hogy Bush elnôk megnyugtatla ôket az USA
tâmogatâsârôl. A Kissinger terv elvetése azért tôrténelmi fontossâgù,
mert Kôzép-Eurôpâban mâr font az elégedetlenség, és mindenki
reformokat akart! Ebben a légkôrben lâtogatott Bush elnôk Varsôba és
Budapestre jùliusban. Ig}' a szovjet elnyomâs alatt szenvedô orszàgok
részére létkérdés volt, hogy Bush milyen ûzenetet visz magâval:
olvadjatok
be
békésen vagy segitiink benneteket kivivni
fïiggetlenségeteket.

Dr. Balogh Sàrtdor „A SzabadMagyar Vilàgszôvetség és a vasfîiggôny lebontàsa" cimii
elôadàsàt tartja (Somogyi F. Lél)

Bush elnôk netncsak privâtilag késziilt eurôpai ùtjâra, hanem 1989.
jùlius 6-ân ôsszehivott egy symposiumot Kelet-Eurôpârôl, amit
személyesen nyitott meg. Beszédében kifejtette, hogy Amerika teljes
mértékben tâmogatja Kôzép-Eurôpa népeinek szabadsâgmozgalmât, és
kérte az amerikai ûzletembereket, hogy tâmogassâk a szabadulôfélben

levô orszagokat a szabad piac felé vezetô ùton. Beszédjébôl létszik,
hogy mér ekkor biztosra vette az orszagok felszabadulàsât. Végiil a
jelenlevô lengyel és magyar csoporthoz fordulva ezt mondta: „The
feeling, that many of you Hungarian-Americans or Polish-Americans
must really be going through (there must be) some sensational vibra
tions these days because there is great opportunity. And our adminis
tration wants to be part of the answer"!

Mind Lengyelorszâgban, mind Magyarorszâgon éllandôan hangsùlyozta, hogy Amerika môgôttiink âll, segiteni akar a demokratizé-

lôdâsban és a szabad gazdasâgi rendszer kialakitâsâban.

Miutân elhagytâk Magyarorszâgot, ùtban Pârizs felé, a repulôn
tartott sajtôtâjékoztatôn megkérdezték az elnôkôt: if he thought that this
trip made any différence? Az elnôk vélasza hatârozott „yes" volt, majd
folytatta: „I could tell them what I thought we would be able to do, how
much we shared their desire for change. I think it was fruitful for
them... And I think that makes a différence to the leaders"...

Ezutân nyitottâk meg Horn Gyulâék a hatàrokat a kelet-németek

Igy az emigréciônak is volt nem kis szerepe a vasfuggôny lebom-

lâsâban. Mi a tanulsàg? Évtizedeket kellett vârnunk az eredményre, és

ha tiz, hùsz vagy harminc évi kitartô munka utân dr. Nâdas Jânos és dr.

Nâdas Rôzsa bedobtâk volna a tôriilkôzôt azzal, hogy "eddig harcoltunk, semmi értelme nem volt, miért csinâljuk tovâbb"?!, lehet, hogy

a Kissinger vonal gyôzôtt volna, a szovjet még mindig Pesten lenne, és
kommunista uralom alatt nyôgne az orszàg!

Nem lehet mindennap eredményt vami. A tôrténelem kerekei
lassan fordulnak, sok tiirelmet igényel a tôrténelem kivârasa, de ha nem
vagyunk ott, amikor tôrténelmet lehet csinâlni, akkor ellenfeleink
csinâljak a tôrténelmet.

Mindezt egyrészt dr. Nédas Jànos irânti tiszteletbôl és emléke-

zésbôl mondtam el, mâsrészt mivel ùgy lâtszik, megint itt az idô, hogy
tôrténelmet lehet imi. A nemzetiségi kérdés olyan globâlis probléma
lett, hogy tôbb, mint 30 milliô kisebbségi menekûlt van a vilâgon, és a
jelek szerint a tôrténelem irânyitôi készen âllnak, hogy a nemzeti
ônrendelkezési jogot ùjra âtvizsgéljék az ENSz-ban.
Ez megint olyan feladat, hogy nekunk is ott kell lenni. Ha mi nem
megyiink, ki képviseli a majdnem rabszolgasorsban élô honfitârsainkat
a vilâgpolitika porondjân? Eddig a magyar politika székhelye majdnem

kizàrôlagosan Washingtonban volt, ami szép és jô, és azt meg kell
tartani, sot fokozni kell a Washington! nevelô munkât. De ùj NGO
szervezeteket kell létrehozni New Yorkban, az ENSz koriil, mert a
kôvetkezô diploméciai csata ott lesz!

Dr. Nâdas Jénos halâla ôta a Szabadvilâgi Magyarok Vilâg-

kongresszusa âtalakult Magyar Nemzeti Vilâgtanâccsâ, és mig az

AMOSz, az Amerikai Mag>'arok Orszagos Szôvetsége a washin^oni

lobbyzâst intézi, és EBESz (Eurôpai Biztonségi Egyùttmûkôdési
Szervezet) NGO-ként dolgozik xnint Washingtonban, mind nemzetkôzi
konferenciâkon (pl. Varsô, Helsinki, Genf stb.) sokszor mint az
egyediili magyar NGO, a magyar kisebbségek érdekében, a Vilâgtanâcsnak, valamint a Magyarok Vilâgszôvetségének lenne a feladata
az egész vilâgot képviselô ENSz-szel dolgozni. Reméljiik, a
Vilàgtanâcs eleget tesz ennek a feladatànak.

Résziinkrôl ezennel felajânljuk a magunk és az AMOSz teljes
mértékû tâmogatâsât.

Gaàl Gyula (Ausztrâlia):

ÔNMAGUNK BÛVÔLETÈBEN
Derûlâtô vagyok, igaz, most mâr nem annyira. Angolul szépen
hangzik a guarded optimism, de mégiscsak fékezi bizakodâsunkat. Mi
van kôriilôttiink ezen a vilâgon? Lâthatunk bûvôs naplementét, amott

dallam helyett iitemre rângatôzô torzonborz fiatalokat, fustôt okâdô
jârmûvek icôzlekedésgâtlô falanxait az orszégùton, a tengerparton
korgô hassal napozô munkanélkiilieket, csak a felénk gomolygô,
vészjôslôn sôtét felhôket nem veszi észre szemiink. Kaptunk egy
tôkéletes bolygôt, sok milliô év utân a protoplazmâbôl felkiizdôttiik
magunkat, birtokba vettiik a Fôldet és alaposan tônkretettiik!
Mennyivel szebb lenne a vilâg, ha négylâbon maradtunk volna: dûs
erdôk, csôrgô patakok, tiszta levegô, végtelen kék égbolt, bôséges
nôvényi eledel, de a hùsért akkor is meg kellett dolgozni. Nincs
televiziô, fogkefe, iras, beszéd, nincs se indonéz, se szerb, sôt azt sem
tudtuk volna, hogy egyâltalân vagyunk. Persze ezen nem érdemes

tûnôdni, mert mâr késô, de igaza lehet a kôltônek, hogy az emberfâj a
fbldnek. Mindent feldùltunk, de ha mâr vagyunk, tudnunk kellene,
hogy most mit is csinâljunk. Ismerve ônmagunkat, valôszinûleg
hagyjuk, hogy sorsunk sodrâsa adja meg az irânyt.
Okkal lehetûnk buszkék az emberi géniusz megâllithatatlan
sziporkâzâsâra és csodâlatos eredményeire, s az ezen keresztul

rendelkezésunkre âllô munkakônnyitô eszkôzôkre es àramvonalazott

kôzszolgâlatokra. Azonban âlljunk meg egy pillanatra: Fôként azért,
mert vilégszerte csôkkenôben van a halâlozasi statisztika. Ez pedig azt
jelenti, hogy az ember tovâbb él, mint bérmikor ezelôtt.

Természetesen az idôsebb korosztâlyok ezt ôrômmel, megkônynyebbuléssel fogadjâk. Miért is olyan népszerû Cavaradossi

szivbemarkolô dala (a hétkôznapi humor kavarodâsi ériâja), hogy „Ah,

meg kell halnom, bar ùgy vâgyom élni"...? Egyszer ugyan meg'keli

halni, de senki sem szereti, ha ezjôval idô elôtt tôrténik. Szôval ez jô
hir, de mégis paradox helyzetet teremt: hosszabb az élettartam, de a
felgyorsult szaporodâs miatt sokkal nehezebb magunkat életben tartani.
Ha szembenéziink a kôvetkezô 50 esztendô alatt megkétszeredôzô
emberiség szamâval, hâtunkat végigborzongja a hideg.
A technikai haladâsnak kôszônhetôen, egyre kevesebb emberre van
szukség a komputerizalt kôzigazgatâsban, a gépesitett karbantartési és

egyéb feladatok elvégzésére. Feltételezhetô a jôvôben, hogy az
egyetemes

Iakossâg

fele

nem

szâmithat

rendszeres,

fizetett

foglalkoztatâsra s igy a még dolgozôktôl levont adôôsszegek
képtelenek lesznek fedezni a munkanéikuliek, ôregek és gyerekek
eltartésânak kôltségeit. Ugyanakkor Fôldûnk élelmiszerkészletei és

erôtartalékai elégtelenek lesznek az egyetemes Iakossâg tâplâlko-

zâsânak és alapsziikségleteinek biztositâsâra. Mindez megtôrténhet mâr

unokâink életében, mert 2050-re a népesség 10-12 milliârdra
szaporodik.

Abôlcsek mâr megjôvendôlték az idôsek és a fiatalok hâborùjât a
kôzépkorù dolgozôk adôdollâqaiért! Elképzelhetô, hogy a 2000-es
évek derekân mâr évszâzadok ôta folyik a kiizdelem az aggastyân
ezredek és az ifjak csapatai kôzôtt. A fiatalok ônbizalma és a

csontbrigâdok tapasztalata bârmelyik oldainak kedvezhet. Egyelôre
azonban jô hirem van kortârsaim részére: az esélyek kitûnôk arra, hogy
arânylag nyugodtan éljiik le maradék idônket. Nem is lenne tisztességes
afféle utànam az ôzônviz bùcsùval tâvozni ebbôl a vilâgbôl, amikor mâr

egészen otthonosan érezziik magunkat benne. Ittlétûnk folyamân
kitapasztaltuk az érzelmek és âllapotok hullâmzâsât s talân a mâsokba
vetett bizalmunk csalôdâsai voltak nehezebben elviselhetôk. Mâris

nosztalgiâval gondolunk vissza az eddig lepergett esztendôkre, sôt

tudjuk azt is, hogy valôszinûleg tovâbb élunk majd, mint azt elôzôleg
gondoltuk voina. De ez esetben - ismét ellentmondâsosan - miért
mérgezziik rendszeresen ônmagunkat?

Napjainkban sok szô esik az élelmiszerek tartôsitâsâra hasznâlt

vegj'i anyagoknak az egészségre valô ârtalmas hatâsârôl. Àltolâban erre
nem sok ûgyet vetûnk, de mésok sem, mint ezt Pusztai Ârpâd prof,
esete példâzza. Dr. Pusztait a skôciai Aberdeenben levô Rowett
Research Institute 68 esztendôs biokémikusât napokon belûl nyug-

âlloményba szàmûzték, mert egy kôzérdekû kérdésben televiziôn
nyilatkozott. 1998 augusztusâban ugyanis kijelentette, hogy a lektinnel
genetikailag môdosîtott burgonya kâros hatâssal van a laboratôriumi

patkânyokra. Ûgy tûnik, a jôszândékù figyelmeztetés bizonyos
érdekeket sérthetett, mert nem câfoltâk meg, és a kérdés mâig sincs
eldôntve. De talâlunk mâshol is problémâkat, példaul Magyarorszâgon

a nôvényi eredetû élelmiszerek ùtjân kôzvetlenûl szervezetiinkbe jutott
toxinokrôl, valamint az âllati takarmânyon keresztiilifertôzésekrôl. Két
éwel ezelôtt kilenc kiilônbôzô alaptakarmânybôl (900%) a feltételesen
alkalmas csoportban 231.8, az alkalmatlanban 49%-otâllapitottakmeg.
Az emberre hârulô veszélyt legjobban az ezredfordulô 1999/1.
szâmâbôl kôlcsônzôtt âbra mutatja be. Ezekrôl nem sokat hallimk, mert
az ônpusztitàs elsôszâmù okozôi - a kâbitôszerek és az alkoholizmus vannak elôtérben.

De az sem kulonôs manapsâg, hogy - a szivbajtôl eltekintve - a

depressziô, pânikhangulat és a stressz is a korai haJâl egyik okozôja,
fôként Eurôpa magasabb szinvonalù orszâgaiban és Amerikéban.

Ideges emberek letttink. A magas jôvedelmûek kôzôtt mintegy 23% ^
idegpszichiatrikus âllapotban szenvedôk arânya, ami a depressziôk
kiilônbôzô fajtâibôl tevôdik ôssze és végzetes betegség lehet. Ha
ezekrôl nincs tudomâsunk, akkor az élettartam nôvekedése csupân tires

ôrôm a szâmunkra, ktilônôsen akkor, amikor halljuk, hogy ^
életmeghosszabbitâsi kisérletek ùjabb tudomânyos kutatàsok târgyât
képezik.

Ma Angliâban a férfiak âtlagos élettartama 75, a nôké 80 év. Kissé
csipôsen emlitik azt, hogy szâz éwel ezelôtt Németorszâgban Bismarck
a férfi nyugdij korhatart 65 esztendôben szabta meg, mert ûgy vélte,
hogy élethatâruk csupân 66 év! Dr. prof. Thomas Kirkwoqd szerint a
lehetôségek csaknem hatârtalanok. Az ember olyan élô sejtekbôl âll,
amelyek magukat gyôgyitjâk és ùjitjâk meg mindôrôkké, mint a
baktériumok. Ez nem egyedi tulajdonsâg, mert pl. a vizikigyô (sea

hydra) voltaképpen ôrôk életû, hacsak nem esik âldozatul ktilsô
behatâsnak. îgy a testtinkben is vaimak halhatatlan sejtek, mint a

csirasejt (ovum), ami billiônyi évre vezet vissza az élet kezdetéhez.
Benntink csupân a csirasejtek élnek tovâbb a tôbbi veltink egyùtt
pusztul el. A vadon âllatai sem koruk miatt halnak meg nem a

végelgyengulés, hanem a ragadozôk végeznek velùk a nagy ragadozôkat pedig az éhezés viszi el. Az eddigi kisérletekbôl azonban az

ôregedés lassîtâsa làtszik megvalôsithatônak és Kirkwood prof., a

biolôgiai gerentolôgia elsô tanâra, a manchesteri egyetemen folytatja
tovâbb kisérleteit.

A mùltban az emberiség természetes csôkkenésén kîviil a hâborùk

is hozzajârultak a lakosség „ritkitâsâhoz". Az elsô vilâghâborùban a mi
oldalunkon mintegy 3,386.000 fo esett el, a szôvetségeseknél 5,152.115
fô. A mâsodik vilâghâborùban a szâmok 4,650.000 és 10,650.000
voltak, az utôbbiban mintegy 7 milliô szovjetâllampolgâr. Ez ôsszesen

egy kôzepes orszâg lakossâgât teszi ki, sot egyes vilâgvârosok
népességével egyenlô, noha a vilâgstatisztikâban
jelentéktelen
szâmadat. Nem szôlva napjaink bizarr hâborùjârôl, amelyben 38 nap
alatt a NATO csupân két katonât vesztett, ezeket is baleset âltal.
Természetesen a fegyveres konfliktusok melléktermékei kôzé tartoznak

a polgâri veszteségek, esetleges jârvânyok, éhezések, a kôzszolgâlatok
elégtelensége, de hol van ettôl a globâlis népszaporodâs sebes uteme.
Ugyan Kina egy-gyermek tôrvénye ésszerunek lâtszik, de hihetetlenûl
kegyetlen az egyén szempontjâbôl.
Fôldunk és lakôinak jôvôje ezelôtt is foglalkoztatta mind a
tudomânyos elitet, mind a kôzért aggôdô kispolgârt. Érdeklôdésre
tarthat szâmot, hogy 1942-ben a népszerii irô, Mârai Sàndor és az

ismert politikus, Bajcsy-Zsilinszky Endre kôzôtt vita folyt a Magyar
Nemzetben. A mâsodik vilâghâborù utâni helyzetre vonatkoztatva,
Mârai nemzetnevelési rôpiratâban - a politikai gondolatok rovâsâra -

az âllamhatârok spiritualizâlâsârôl szôlt az ùj vilâg egyesûlésével
kapcsolatban.

Ajôvô Eurôpàt gazdasàgi vonatkozâsokban nem lehet màsképpen
lâtni, mintvàmhatàroknélkùli, kôzôs ôriàsi termelô és elosztôteriiletet,

ahol az eurôpai szellem kicsinyes helyi érdekek akadàlya és gàtlàsa
nélkal végre kifejtheti igazi képességeit. Erre Bajcsy-Zsilinszky azt
vâlaszolta.- „ Ûgy vélem, szerényen, hogy az eurôpai szellem szabad
szàrnyalàsànak igazàn nem legfôbb létalapja a vàmhatàrok eltôrlése.

De ha valôszinû is, hogy a hàborù utàn majd csôkken az egyes
nemzetek és orszàgok mai, valôban tùlzott és sokszor kicsinyes

gazdasàgi elzàrkôzàsa, a szabadkereskedelmi elvet mégsem mereven és
fôleg azonnal keresztiil erôszakoljàk a békeszerzôk, mert hiszen ezzel
tôbbek kôzôtt a magyar ipart is màrôl holnapra halàlra itélnék

Leegyszerûsitve: az irô megjôvendôlte a globalizâciôt, a politikus
megmondta, hogy az miért nem lesz jô - 57 éwel ezelôtt, Budapesten!

Azôta is az ember nagy lendtilettel fogott neki kômyezete

elpusztitâsânak. Lehet, hogy a kezdetben része volt a természetnek, de
ma ùgy érzi, hogy a vilâgot uralja. Az allat azt veszi ki a természetbôl,
amire szuksége van, mig az ember kulônbôzô igényekkel lépett fel;
ruha, hâz, bùtor és a tôbbi. Nemcsak a fâk gyiimôlcsét szedte le, hanem

iizletelni kezdett veliik és perceken beliil felfedezte a rablôgaszdâlkodâst. Idomitani kezdte a mâsodrangù lényeket, ahol ùtjâban

âllt, kivégta az erdôt, elvezette a vizet, beletùrt a fold mélyébe,
szennyezi a levegôt, tengert és mérhetetien mennyiségû kôvet, téglât,
cementet hasznâl arra, hogy befedje Fôldiink arculatât. A természetes
pârzâsi idôszakhoz kôtôtt ôsztônét szôrakozâsra kezdte hasznâini és
teszi ezt ma is.

Mindez nem tôrtént voina meg, ha valaliol elakad az evolùciô
embervonala, mint neandervôlgyi rokonainké. Ma még mindig irtjâk az
amazonasi ôserdôt és a vadon âllatvilâgât, teijeszkedésiikkel az

éghajlatot vâltoztatjâk és természetesen rohamosan tùlnépesitik
mindnyâjunk otthonât, a Fôldet. Azt hiszik, hogy most mâr mindent
lehet és - a tetejében- még az életiinkis meghosszabbodott.

Ônmagunk bûvoletében élve bizunk abban, hogy a nagyobb bajok
elkeriilnek minket. A tudôsok kiszàmitottâk, hogy 2027. augusztus 7-én
az ûrbôl zuhanô, kilométemyi széles aszteroida mintegy 30 ezer
kilométerrel keriili el Fôldùnket. De mi van akkor, ha kôzben pâlyât

vâltoztat és Ausztrâliâra csapôdik a felkevert por és tôrmelék fél évre
elsôtétiti a Napot és ezalatt megfagyunk.

Ez talân tùl messze van ahhoz, hogy jôl megijedjùnk, de csupân
néhâny hônap kérdése, hogy a Millennium Bug lâtogasson elkôrunkbe,
ami az ezredév nagy ûzemi zavara lesz, a bôlcsek szerint. Tehât 2.000
januâr 1-én leâllhat minden komputerrel irânyitott tevékenység a
vilâgon, mert a szâmitôgépek zôme 1999. december 31-ig van

programolva. Bizonyos jôvendôlések szerint szilveszterig meg kell
tenni az ôvintézkedéseket: tartalékoljunk legalâbb két hêtre élelmiszert,

ivô-, fôzô- és furdôvizet, tôltsiik fel gépkocsinkat benzinnel, szerezziik
be mindennapi orvossâgainkat, vegyiik ki pénziinket (legalâbb is e^
hâromjegyu ôsszeget) a bankbôl, vâsâroljunk gyertyât és egyéb
ârucikkeket, amelyekre sziikségiink lehet. Ugyanis minden
komputerizâlt szolgâltatâs, villany, gaz, viz, kôzlekedés, bank, kôrhâz
az ùjév elsô hajnalân leâll. Legalâbb is ezt mondtâk egyes szâkértôk a
televiziôn. Majd meglâtjuk rôvidesen.

Lehet, hogy ez elkerulhetô, de a lakossâg szaporodâsa és Fôldiink
erôtartalékainak kimeriilése félelmetes valôsâg marad. Csak észre kell

venni a jelzéseket, mert a felszîn alatt gyûrôzô âramlatok is ez irényba
mutatnak. A tôbbség vagy ignorâlja a veszélyt vagy mentôôvre talâl a
Gondviselésben. Ez az évszâzadok ôta belénk nevelt misztikum létiink

reményt keltô kôzege lett. De észrevehettiik, hogy a Gondviselés mâr
régôta nem mûkôdik, nem szâimthatunk râ.

Ezért kell minél elôbb dôntenunk, hogy a vis major helyett az
emberiség elitje vegye ât a kôzvetlen felelôsséget Fôldunk és lakôi

felett, az emberiség és a természet kôzôtti viszony ésszerû
rendezésével. A vilâgfôrum létrehozâséval talén sikeriilhet megoldani
minden idôk legnagyobb problémâjét. Az idô halad, nincs mâs kiùt
szémunkra!

Kôkai Kun Tamàs

KOSOVÂ
A dm nem éliras, mert orszàgukat a helybeli albànok nem
Kosovonak ejtik, hanem ahogy a dmben emlitettem: Kosovà.

Aki csak egy kicsit is ismeri a kôzépkori magyar tôrténelmet, az

tudja, hogy a szerbek éppenùgy, mint az olâhok vagy a bolgârok,
szâmtalan esetben csatlakoztak a tôrôk hôditôkhoz és velûk egyiitt
sarcoltâk, raboltâk és gyùjtogatték az elfoglalt teriileteket. Az ezer-

hâromszézas évek végén mâr Magyarorszâg déli megyéibe is betôrtek

és kegyetlenul gyilkoltâk az ottélô magyarokat. A leghûségesebb tôrôk
szôvetségesek a szerbek voltak, akik az olâhokhoz hasonlôan mindkét

félnek a bizalmât igyekeztek megnyemi. Innen ered a „balkâni
politizâlâs" kifejezés.

A hires vagy inkâbb hirhedt Vlad Tepes alias Dracul tôrôk ellen
indulô Zsigmond kirâly csapatait a tôrcsvâri szorosban orvul
megtâmadja és a kirâly is csak harcosainak ônfelâldozâsa ârân tud

megmenektilni. Mindenki emlékszik még a magyarokbôl és nyugateurôpaiakbôl âllô keresztes sereg nikâpolyi vereségére, ahol a tôrôk

gyôzelmet a frissen érkezett szerb hadtest vivta ki, elârulva sajât
keresztény testvéreit és vallâsos meggyôzôdését. Az emlitett nagyobb
ârulâsok mellett felsorolhatnânk még jônéhânyat.

Szerbia az 1300-as években még csak fejedelemség volt, ugyanakkor a bosnyâkoknak mâr kirâlyuk volt, a bolgârokkal egyutt
alakitottâk meg azt a kôzôs hadsereget, amely Rigômezônél 1387-ben

dôntô vereséget szenvedett a tôrôkôktôl. Ennek a vereségnek az
emlékét iinneplik a szerbek tôbb mint szâz esztendeje és ma is ez a

legfontosabb nemzeti iinnepûk. El sem tudom képzeini, hogy egy
épeszû magyar Mohâcsot ûnnepelné, mint a magyar tôrténelem
legnagyobb jelentôségû eseményét. Ezek utân talân megérthetjiik a
szerbek évszâzadokra visszanyùlô bestialitâsât, amelyet a Jâszsâgban
ùgy fejeznek ki, hogy „ezek nem egészen igaziak" (bolondok). A grizli
medvénél is veszélyesebb emberszabâsù âllatok, mert a vérengzésben

kéjelegnek. Annak idején magam is résztvettem a magyar Délvidék
visszafoglalâsâban, ahol a magyarok leirhatatlan szerb bestialitâsrôl
szâmoltak be az érkezô magyar csapatoknak. A magyar honvédség és a

magyar csendôrség azutàn néhâny hét alatt felszâmolta az orvlôvész
„hôsôket" a Kormânyzô egyenes parancsâra.

A magyar Délvidék visszafoglalâsânak elôzményeit a liberâlis és

kommunista tôrténészek elhazudtâk. 1941 tavaszân a hires ^erdcai
kémezredes (a késôbbi C.I.A. atyja) Bill Donovan a kôvetkezôket iija,

idézve Churchillnek Roosevelthez kuldôtt tâviratât: „I must thank you

for the magnificent work donc by Donovan in his prolonged tour ofthe
Balkans... (nyugati és magyar tôrténészek ezt mind elhallgatjék).
Donovan angol hirszerzôkkel és sok-sok dollârral megerôsitve, vezetô
szerb katonatisztekkel puccsot erôszakolt ki, a tisztek az „ôreg" kirâlyt
kitették, az elôzô kormâny âltal a németekkel és magyarokkal kôtôtt
baratsâgi szerzôdést felrùgték (ez nagyon fontos!), mozgôsitottak és
ami erejiik csak volt, azt felvonultattâk északi hatâraikra. Kôzben az
angolok partra szâlltak Gôrôgorszâgban és a gôrôgôket beleugrattâk a
hâborùba.

A németeknek nem kellett ez a fejfâjâs, mert egy balkâni hâborù
késleltette a Szovjetuniô elleni hadjârat megkezdését, de amikor a

szerbek a német kôvetet megsértették, meginditottâk a hâborùt és 11
nap alatt elérték a gôrôg hatért. Az angol expediciôs hadseregnek inâba
szâllt a bâtorsâga és cserben hagyta az igéretekkel telebiztatott gôrôg
miniszterelnôkôt, aki azutàn csendben ôngyilkos lett. Ugyanezt tette

nagy liberâlis âllamférfiunk, grôf Teleki Pàl, miutân a csalârd,
Londonban székelô kôvetének hazug tâviratât megkapta, amelyben az

âllt, hogy „amennyiben a magyar kormâny engedélyezi a német
csapatok âtvonulâsât Magyarorszâgon, akkor Nagy Britaimia
Ôfelségének kormânya hadat iizen Magyarorszâgnak". Ez merô
hazugsâg volt. Teleki elhitte a tâvirat tartalmât, meggyônt és fôbelôtte
magât. A hazug és felelôtlen londoni kôvetet (Barcza) Bàrdossy
miniszterelnôk

hazarendelte és

letartôztatta,

de a Kormânyzô

parancsâra szabadon engedték... KûUoldre menektilt és oiman uszitott
hazâja ellen az egész mâsodik vilâghâborù folyamân. Ez a valôsâgos
hâttere a szerbek ellen inditott hâborunak. Tehât nem igaz az, hogy a

magyar kormàny kôvetett el erôszakot és tôrvénytelenséget a „szegény
szerbek ellen", felrugva a barâtsâgi és meg nem tâmadâsi szerzôdést,
amit a puccsal eltâvoHtott szerb kormânnyal kôtôtt. Mellesleg

tâmadâsunk csak azutân iridult meg, miutan a szerbek tôbb magyar

helységet megbombâztak. Érdekes, a liberâlis-kommunista „Szerbiât
hâtba tâmadô" mesét az elmùlt napokban Csicsery Ronai prôbâlta ùjra
feleleveniteni Csen'enka Judit fôszerkesztô segîtségével a nyugati
magyarség szâmâra a Magyar Râdiô mûsorâban. Mindettôl fiiggetlenul
az ezeréves magyar foldet védtùk és vettiik vissza, azt a magyar fôldet,
amelyet lelkiismeretlen, tudatlan, ostoba és rôvidlâtô nyugati
politikusok népszavazàs nélkùl Szerbiânak adtak. Most azutân az okos

nyugati politikusok Kosovâban ehetik, amit 80 éwel ezelôtt megfôztek
maguknak.

Sajnos meg kell âllapitanunk, hogy a jelenlegi NATO katonai
tevékenység teljesen amatôr môdon induit. Katonasâgot csak televiziôn
lâtô politikusok és olyanok, akik iigyesen kikeriilték az elôzô

fegyveres ôsszecsapâsokat, most dôntéseket hoznak és ôk âllapitjâk
meg, hogy mit szabad bombâzni és mit nem. Analfabétâk hoznak
dôntéseket katonâk életérôl, a lakossâg sorsérôl és nyilatkoznak arrôl,

amirôl halvâny fogalmuk sincs. Minden pilota tudja, hogy hegyes
vidéken kora tavasszal alacsony a felhôzet és a kôd az uralkodô

természeti jelenség.

Ilyenkor a repulôtevékenység minimâlisra

korlâtozôdik. Mire az idô kitisztul a szerbek elérik céljukat, felgyùjtjâk
a koszovâi albânok hâzait és igy az eliildôzôtteknek nem lesz hova
visszatémi. Ezzel megoldôdott a nemzetiségi probléma és most mâr

alâirhatjâk azt, hogy hârom év mùlva népszavazàs lesz az albânok âltal

kiuritett teriileten. Az ott maradt szerbek természetesen Jugoszlâviâra
szavaznak majd.

A mai amerikai politikusok nem ismerik a tôrténelmet. Ha

ismemék, akkor tudnâk, hogy a mâsodik vilâghâborù alatt repiilôgépek
ezreivel bombâztâk hônapokon keresztiil szakadatlanul a németeket,
leromboltâk a német vârosokat, szâzezrével pusztitottâk el a németeket
(ôket nem ôvtâk ùgy, mint most a szerbeket) és azutân 1944
mârciusâban a német hadiipar tôbbet termelt, mint bârmikor a hâborù

folyamân. Dole volt szenâtor emlitette meg az amerikai televiziôn,

hogy a németek ellen a mâsodik vilâghâborù utolsô hônapjaiban
naponta 5.000 bevetést hajtottak végre, Irak ellen 1990-ben naponta
1.500-at, a szerbek ellen a hâborù elsô hârom hete sorân naponta 75-ôt.
A jelenlegi szerbiai helyzet tragikomikus voltât a legjobban
jellemzi az egyik magasrangù angol NATO repùlôtâbomok kijelentése.

amely szerint: „ha a szerbek megengedik, hogy a nyugati televiziôk
riporterei egy 6 ôrâs programot adjanak le a szerb televlziôn, akkor
nem bombâzzuk le az adôtomyaikat és antennahâlôzatukat".
Erre mondta valamikor a nagy magyar humorista: „kérem, mi
humorban nem ismeriink viccet".

Mi pedig az ilyen gyerekes viccekben nem sok humort lâtunk.

Dr. Sasvàri Làszlà (Lausanne, Svàjc) elôadàsàt tartja
(Soniogyi Lél)
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