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ELOSZO
A mùlt szâzadban a kis unokâk kôrbe ulték a nagyapôt, aki

meséket mondott. Valami szépet, jôt, a magyarok vitézségérôl és
egészséges életfelfogâsukrôl.

A csalâd nô tagjai nevelték gyermekeiket, unokâikat, fozték a
finom magyar ételeket és a legnagyobb szeretettel gondoskodtak
hozzatartozôikrôl.

Béke volt, az emberek szerették egymâst és senki sem akarta a
mâsikat megkârosîtani. Az ember legfôbb értéke az erkôlcsôs
életfelfogas volt.

Kôzben eltelt ùjabb szâz év, a békét hâborùk sorozata vâltotta fel,

a technika fejlôdése megnôvelte az emberek igényeit, a pénzéhség
jelentkezett, ùj eszméket hangoztattak az emberek és a tôke, az
anyagiassâg keriilt elôtérbe. Pénzzel mindent meg lehet venni, a nôk
versenytârsai lettek a férfiaknak és a tdmegek elhidegltették a csalâdi
meleg fészkeket.

Egy eddig ismeretlen betegség jellemzi a vilâg vezetôit:
vilâghatalomra tôrnek, amit elsôsorban ùgy akamak elémi, hogy szinte szândékosnak lâtszô môdon - lezirllesztik a târsadalmat.

Az anyâk mâr nem émek rà gyermekeiket nevelni, tômeg konyhai
étkezéssel helyettesitik az otthon melegét és - leziillik a târsadalom.
Csak a pénznek van értéke, a jô sportolôk milliô dollâros évi frzetéssel
birszkélkednek, ugyanakkor az iskolâkban nem az az érdekes, hogy ki a
legjobb tanulô, hanem ki a legjobb sportolô.
*

*

*

A jôvô kilâtâsa szomorù. Az erkôlcsi zirllés jelei mutatkoznak.

Elegendô, ha csakegy példât ismertetunk. 1980-ban —még a kâbitôszer
erôsebb elterjedése elôtt - ôsszesen 20.000 nô volt bôrônben
Amerikâban, jelenleg 146.000-re emelkedett a szâmuk. Csak Ohioban

2800 van bebôrtônôzve, a legtôbbjiik kâbitôszerrel élt. Érdekes lerme,

ha az illetékesek ezeknél a bôrtônben élô nôknél azt vizsgàlnék meg,

hogy milyen életûk volt gyennekkorukban?
De arrôl is tud a nagykôzônség, hogy a cigarettât készitô gyârakat
ôriâsi ôsszegû kârtéritésre akaijâk kôtelezni (100 billio dollârokra),
mert az âltaluk készitett cigarettât fogyasztôk sùlyos râkbetegségben
szenvednek és halnak meg. Miért? Mert a cigarettât gyârtô gyârak

olyan kémiai anyagokkal illatositjâk a dohânyt, ami râkbetegséget
okoz.

Azt tanultuk hajdanâban, hogy nem a betegségek meggyôgj'itâsa,
hanem azoknak megelôzése lenne a tarsadalom feladata.
Ha ezek utân azt vizsgâinânk, hogy miként lehet kûzdeni,

megelôzni a bajokat, akkor a tôkések hatalmâval talâlhatnânk magimkat
szemben, amihez gyengék vagyunk.
*

*

+

Mi tehât a teendô? Megmaradni a sajât hâztâjunk kôrletében,
nevelni, gondozni, tanitani gyermekeinket, hogy amikor ôsszediil ez a
korhadt târsadalmi életszemlélet, akkor magyarsâgunk élén legyenek a
szellemi megùjhodàsnak, amire az elmùlt 1000 év alatt buszkék
voltunk.

A Magyar Târsasâg tisztikarâban senki sem részesûl fizetésben..
Ezért az eszméért kiizd, adja ki évkôyvét, a Krônikât, amelybôl

mindenki csak pozitiv tâjékoztatâst szerezhet.

Kéijiik magyar véreinket, értsék meg végre, hogy nagy szûkség
van az ôsszefogâsra, egymâs megbecsulésére és arra, hogy ne csak
meghallgassuk a jô tanâcsokat - olvassuk az élet bôlcsességeit -,
hanem aszerint éljiinkés utôdainkban is megmaradjunk jô magyamak.
Dr. Nâdas Gyula
a Magyar Kongresszus fôrendezôje

A XXXIX. MAGYAR KONGRESSZUS

megnyitAsa
A XXXIX. Magyar Kongresszus / Mag>'ar Talâlkozô 1999.
november 25-én, pénteken reggel 9 ôrakor a Sheraton Cleveland City
Centre Hoteiban kezdôdott.

Fôt. Dr. Dômôtôr Tibor (Akron, OH):

MAGYAR IMÂDSÂG
URUNK! Felette vagy
témek és idônek,
csodâs Teremtôje

vilâgmindenségnek.
Tôled vâija néped
bîzva, reménykedve:
hogy lesz majd magyamak
jovôje, jôkedve.

legyen magyar sziilôk
megszentelt gyumôlcse.
Adj bôlcs vezetôket,
bâtor hitvallôkat,

népûnkért élôket,
hitiikért halôkat.

Ôvjad életûnket

Ôrôk élet nyelvén
hozzânk Jézus szôijon,
ne engedd, hogy magyar

zûrzavar korâban,

magyarral harcoljon.

éljen minden magyar
boldogan honâban.

Âldd meg szâmûzôttek
hûséges munkâjât,

Add vissza hitunket,

add vissza magyamak

melyet tâmad Sâtân,

ôsi, nagy hazâjât.
Tégy csodât a Fôldôn,

erôsitsd lelkiinket
szent csodâknak lâttân.

Tartsd meg anyanyelvunk,
melyet Tôled kaptunk,
jôjjôn fel egiinkre
ôsi magyar Napunk.
Legyen vilâgelsô
népiink dicsôsége,
szent tôrténelmiinknek

sosem legyen vége.
Fiaink tudâsa,

lânyaink erkôlcse

mint kétezer éve,

âldott termést adjon
minden magyar kéve.

Magyar hegyek borât
izlelhesse ajkunk,
Isten szent âldâsa

ôrôk legyen rajtunk.
Ez az imâdsâgunk
itt ezen a helyen,
erre feleljiik most
mindnyâjan: ùgy legyen!

Dr. Nàdas Gyula (Cleveland, Ohio):

MEGNYITÔ
Igen Tisztelt Holgyeink és Uraink, Kedves Baràtaink,
Magyar Testvéreink!
Szeretettel kôszôntôm Kongresszusunk elôadôit, a vilâg minden
részébôl megjelent tagjainkat, vendégeinket, és mûvészeinket, akik
jelenJétûkkel bizonyitjâk, hogy ôket is érdekli mag>'ar sorskérdéseink
mai helyzete.

Ezévi Kongresszusunk immâr a 39., és ebben az évben is olyan sok
gazdag ismeretanyagot tartalmaz, amely mindannyiunk szâmâra fontes.
Hangsùlyozottan kéijiik kedves elôadôinkat, hogy elôadàsaik .szovegét
az elôadàs megtartâsàt kôvetôen adjâk le titkàrsàgunknak, hogy azokat
Krônikânkban le tudjuk kôzôlni. Ismételten elnézést kériink azoktôl,
akik elôadàsaik szovegét nem adjâk le idôben, azzal késleltetik a

Krônika megjelentetését és esetleg elôadâsuk megjelentetése egy éwel
elmarad.

Ebben az évben a Hazânkat sùjtô igazsâgtalan békekôtéssel - a
trianoni jogtalan és erkôlcstelen békeparanccsal - a kôzeli évfordulô
miatt hangsùlyozottabban kivânunk foglalkozni, amely csak egy része
egyesek vilâghatalmi tôrekvéseinek: ât kivanjâk rendezni a vilâgot és
elfelejtikazt a magyar kôzmondâst, hogy „a fâk nem nônek az égig!"
Hireink szerint - a bôlcsek és gazdagok tanâcsa szerint - nincs

sziikség intelligenciâra, csak dolgozô munkâsokra, akik fogyasztanak is
és

kôzben

mamutvâllalatokat

hoznak

létre

és

ktilJFôldi

olcsô

munkabérekkel elôâllitott iparcikkek behozatalâval veszélyeztetik az
amerikai munkâsok jôvôjét.
Ebben az évben és a kôvetkezôben, politikai harcok lesznek egés
Amerikâban és minden a vâlasztâs eredményétôl fiigg, hogy miként
alakulnak a kôvetkezô évek.

Nekûnk, magyaroknak is megvannak a sûlyos problémàink, amit
otthon afiatalsàgnakkellmajdmegvivnia: a lét vagynemlétkérdése. A
mifeladatunk a helyes tâjékoztatàs.
Mint tudjâk, kedves hallgatôink, szabad forum vagyunk, az
elôadôk elôadâsait elôre nem cenztirâzzuk, ezért mindenki maga felel
az elôadâsâban elhangzottakért. Kéijûk tehât: a târgyilagossâgra és a
tôrténelmi tanulsâgokra épitve elôadâsaikat megtartani.

Itt emlékezunk meg azokrôl a kedves barâtokrôl, korâbbi
Kongresszusaink részUevôirôl, akik mâr megharcoltâk életiiket
mindannyiunkért. Emlékiiket kegyelettel ôrizziik.
Kôszôndm szîves tûrelmuket, a hanninckilencedik évi Magyar
Kongresszust ezennel tisztelettel megnyitom.

Dr. Tàpay Miklôs és Dr. Nàdas Gyula a megnyitô elôtt beszélgetnek.
(Somogyi F. Lél)

)
*

)
m
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Az Abelovszky hàzaspàr, Bob Taft, Ohio âllam kormànyzàjàval

A JELENLEGI HAZAI HELYZET

Dr. Éles Géza (Lakewood, OH):
TÛLÉLÉS VAGY NEMZETHALÀL
MAGYAR TRAGÉDIA A DUNA-MEDENCÉBEN
Van-e kiût ?

Batu kân - Szulejmàn - Habsburgok - Kolonics - Neoacquistica
Commissio - Oktôber 6 - Trianon - 1945. àprilis 4. - Pàrizs, 1947 1956.

november 4.

-

Ceausescu -

Meciar

-

Milosevic a -

mérfôldkôvei a tragédiânak .
Tôrténelmi ismeretek nélkûl nincs nemzeti hivatâstudat, de még

nemzeti ôntudat sem; sem célratôrés, mert az utôbbiak lendûletét az
elôbbiek szolgâltatjâk. A fennmaradâs évezredes tôrvénye: ismerd meg
ônmagadat. A kôzosségben élô embert erre a torténelem tanitja meg,
amely felmutatja: hogyan lettiink azzâ, amik vagyunk. A nép, amelyezt

a tôrvényt nem tiszteli, elpusztul, felszivôdik azoknak a népeknek
soraiba, akik ezt a tôrvényt betartjâk.
Mindezeken ki\1il a torténelem az egységesûlés és a felbomlâs
folyamatânak lâncolata. Ezt bizonyltjâk a vilâg kûlônbôzô részein mais
végbemenô vâltozâsok. Igy egyrészrôl a Szovjetuniô és egyes
utôdâllamok szétesése, mésrészrôl Nyugat-Eurôpa egységesiilése,
amely majd megvalôsul, elôszôr gazdasâgilag, késôbb politikailag.
Ezenkivtil ezt példâzza a Kanada- Amerika-Mexico gazdasâgi
egyezménye.

A technolôgiai forradalom hihetetleniil csôkkentette a népek kôzti

tâvolsâgot, elômozditotta egymâs megismerését, jelentôsen enyhltette
ezzel egymâs elleni ellenszenviinket. Eurôpâban az uralkodô irânyzat
nem bomlâst mutât, hanem inkâbb regionâlis és kontinentâlis
egységesiilést. Gondoljunk csak az Eurôpai Uniôra és mâs hasonlô
szervezetekre.

A XIX. szâzad elejétôl a francia forradalom eszméinek hatâsâra

gyengiilô vallâsos hit helyébe jôrészben a nacionalizmus lépett, amely
idôvel sokszor sovinizmussâ torzult. Nacionalizmus volt az oka a

napoleoni hâborùknak, a francia-porosz hâborùnak, az orosz-japân

hâborùnak, fïiszerezve câri pânszlâvizmussal, amikor a gyôztes

antantnak sikeriilt Kôzép-Eurôpât balkanizâlni, ahelyett, hogy a
Balkânt eurôpaizâlta volna. A mâsodik vilâghâborù utân a
Szôvetségesek a pârizsi békeszerzôdésben megismételték a trianoni
békeszerzôdés végzetes tévedéseit, amely egyrészrôl Nyugat
tudatlansâgânak és a francia bosszùâllésnak volt a kôvetkezménye;
mâsrészrôl a csehek, romanck és szerbek vezetôinek, és a magyarok
volt szôvetségesének,
étvâgya.

az osztrâkoknak soviniszta

teriiletszerzési

A magyarsâg - viszontagsâgos, a gôrôg sorstragédiâkhoz hasonlô
tôrténelme sorân - eljutott a lenni vagy nem lenni kényszerhelyzetébe.
Az elmùlt negyven év lelki és szellemi sajâtossâgokat elkorcsosîtô
bolsevista uralom, a nihilizmus ûtvesztôjébe sodorta a nemzetet,
képtelenné téve nagyobb erôfeszîtés kifejtésére, amint ezt a legutobbi
vâlasztâsok bizonyitjâk, akkor, amikor erre a legnagyobb sziikség
lenne, hogy megvédje a csonkân maradt orszâgot soviniszta szomszédai
tâmadâsaitôl és biztositsa a megszâllt teriileteken élô magyarsâg elemi
emberi jogait. A helyzetet még sùlyosbitja a liberâl-bolsevista
„magyar" kormâny teriileti ôncsonkitâst folytatô kiilpolitikâja. Lâsd az
alapszerzôdéseket.

Mivel a jelenlegi „magyar" kormâny nem hajlandô képviselni és
védelmet nyùjtani a megszâllt teriiletek magyarsâgânak a Felvidéken,
Kârpâtaljân, Erdélyben és a Délvidéken; hasonlôképpen nem tôrekszik
a csonkaorszâg szomszédaival egy méltânyos egyezmény megkôtésére,
eltekintve a joglemondô alapszerzôdésektôl, igy az emigrâciôra hârul a
feladat, hogy ezeknek a sorsdôntô kérdéseknek megoldâsâra
tôrekedjék.

De hogyan? - A megszâllt teriiletek magyarsâgânak jogvédelmét
sikerrel tudnâ ellâtni az UNPO (Unprepresented Nations and People
Organization), amely 1991. februâr 11-én alakult azzal a céllal, hogy
pôdiumot biztositson azon nemzetek, nemzeti kisebbségek, népek,
ôslakosok és olyanok szâmâra, akiknek nincs képviseletûk a
nemzetkôzi fôrumokon - pl. az ENSZ-ben. Jelenleg az UNPO-nak magyarul KNNSZ-nek (Képviseletnélkiili Nemzetek és Népek
Szervezetének) 43 tagja van, akik 100 milliô emberi képviselnek.
Tôbbek kôzôtt a Româniai Magyarok Demokratikus Szervezete is tagja
a KNNSZ-nek, amelyrôl Tôkés Làszlô reformâtus pûspôk torontôi

ittlétekor kedvezôen nyilatkozott. Az UNPO fôtitkârsâga Hâgâban,
Hollandiâban székel, egyik koordinâlô képviselet Washington D.C.ben, a mâsik az esztorszâgi Tartuban mûkôdik. Az UNPO lehetôséget
ad tagjainak, hogy felvegyék a kapcsolatot nemzetkôzi szervezetekkel,
az ENSZ-t bezârôlag; valamint biztositja a sajtô nyilvânossâgât.

Kûszôbônâllô ôsszeùtkôzések esetén megelôzô diplomâciai eljârâst
foganatosît.

Mindezek a lehetôségek alkalmul szolgâlnak arra, hogy a
kisebbségi sorsban élô magyarok sérelmeit a nemzetkôzi fôrumok
tudomâsâra hozzuk és azok orvoslâsât kéijiik a Magyar Nemzeti
Vilâgtanâcs vagy bârmely mâs szervezet ùtjân, amely megbîzâst kéme
a megszâllt teriileteken mûkôdô szervezetektôl képviseletiikre a
nemzetkôzi fôrumokon.

A csonkaorszâg fennmaradâsânak érdekében sziikséges, hogy a

kômyezô népekkel megegyezésre jussunk. Ez a lehetôség a
sovinizmussé torzult nacionalizmusok âmyékâban nem reményt keltô.
Ennek ellenére meg kell kisérelnûnk kapcsolataink javitâsât. A
românok ezirânyù kezdeményezô lépéseit fîgyelemmel kell kisémiuik.
A mai vâlsâgos helyzet fenntartâsa nem érdeke sem nekik, sem nekiink,
de még Nyugat-Eurôpânak és Amerikânak sem, ami kétségteleniil
nyilvânvalôvâ vâlt a NATO meggyôzô boszniai békefenntartô
beavatkozâsâval.

Elsô lépésként a cseh-lengyel-magyar konfoderâciô megkôtése
volna sziikséges, amit egyrészrôl az UNPO révén szorgalmazhamânk,
màsrészrôl a csehek és lengyelek amerikai orszâgos szervezetei révén.
Egyidejûleg ezzel a tevékenységgel az otthoni kôzvélemény

meggyôzôdése is szùkséges volna a politikai szinkép jobboldalân allô

politiicusok bevonâsâval, amire a tervezett konfoderâciô mâsik két
tagjânak amerikai szervezeti vezetôit is felkéménk.

A konfôderâciôk (âllamszôvetségek) erônyerés, szorosabb
egyiittmûkôdés, egy fenyegetô ellenséggel szemben védelmi
szempontbôl alakultak, az aikotô âllamok autonômiâjânak
megtartâsâval. A gôrôg vârosâllamok alakitottak ilyen âllamszôvetségeket, kezdetben az etruszkok és a rômaiak, majd késôbb a
XII. szâzadban az itâliai és német vârosok. Az ùjkorban példa erre a

svâjci âllamszôvetség, amely I849-ig tartott és az Egyesiilt Âllamok
1781-toi I788-ig. Mindkét âllama jelzett idôutân szôvetséges âllammâ
alakult ât. (Az âllamszôvetségek rendelkezései csak a tagâllamokat
illetik, de nem az egyéneket.)

Az osztrâk-magyar dualizmus egy kompromisszum volt a
kôzpontositott és a szôvetséges âllamok kôzôtt. Az âllamszôvetség
tagâllamai megtartjâk szuverénitâsukat. Ezzel szemben a szôvetséges

âllam egy oly csoportja az âllamoknak, amelyben a szuverénitâs
megosztôdik a szôvetségi és tagâllamok kôzôtt. A szôvetséges âllam
aikotô âllamai nem valôdi âllamok, mert nem hagyhatjâk figyelmen

kîviil a szôvetségi alkotmânyt, nem érvénytelenîthetik a szôvetségi
tôrvényeket és nem folytathatnak ônâllô kûlpolitikât. Ilyen szôvetséges

âllamok az Egyesiilt Àllamok, Svâjc, Kanada, Ausztrâlia, Belgium,
Brazilia, Cyprus, Németorszâg, India, Olaszorszâg és Ausztria.

Àllamszôvetségnek vagy szôvetséges âllamnak a felépitési
folyamata nem abbôl âll majd, hogy eliitô részeket egyesîtsûnk vagy
egy kôzakarattal létrejôtt egészet részeire bontsunk, hanem hogy egy
természetszerûen ôsszetartozô egészet, amelyet a tudatlansâg, a hosszù
és a soviniszta micro étatizmus, azaz a volt kisantant kiâllamosdisàga
szétrombolt, egyeségesitsûk, ùjra egésszé tegyiik. A fôderalizmus nem
egy élettelen merev minta, egy szabvâny, hanem élô folyamat, ahol
rend uralkodik a szabadsâg felâldozâsa nélkul azok kôzôtt az âllamok
kôzôtt, amelyek nem hajlandôk egymâsba olvadni, de felismerték azt,
hogy egyesûlniùk kell fennmaradâsuk érdekében.

A legtôbb âllamférfi vagy politikai gondolkodô a békés
egyiittmûkôdés és egy foderâciôs vagy konfôderâciôs megoldâs

sz^ségességét hangsùlyozza. Tôbbek kôzôtt a cseh Palacky, a hoivât
Osztrozinsky, a magyar Wesselényi, Teleki Làszlô, Széchenyi, Deàk,
Eôtvôs Jôzsef Kossuth, Klapka, a roman Popovici, Kàroly kiràly, Otto
fôherceg, Tiirr, Teleki Pâl és a szlovâk Hodzsa Milàn. Azonban Bées és
kûlônôsenFerenc Jôzsefellenâlltak minden kisérletnek, amely a kettôs
Monarchiât tôbb nemzetiségû rendszerre kivânta âtalakitani. A
birodalom felbomlâsa utân Csehszlovâkia, Jugoszlâvia és România

megalkottâk a kisantantot. Megalakitâsânak egyetlen oka volt, hogy
védelmi rendszert biztositson a megcsonkitott Magyarorszâg reviziôs
igényeinek megvalôsitâsa ellen. A kisantant nem volt egy szôvetségi
szervezet, sem konfoderâciô, hanem lényegében katonai szôvetség,
amely sohasem tôltôtt be pozitiv szerepet.
Az otthoni, valamint az emigrâciôban levô Duna-medencei

politikusoknak fel kell ismemiûk Kossuth, Masaryk, Maniu, Jorga,
Benes és mâsok végzetes tévedéseit. A leckét meg kell tanulniuk, hogy
nemzetiségekkel tarkitott tertileten nem lehet homogén nemzetâllamot
alakitani és fenntartani anélkûl, hogy sùlyos kârokat és sérelmeket ne

okoznânk milliô és milliô nemzeti kisebbségnek - és azt, hogy a cseh,
szerb és roman politikusok râduplâztak az 1914 elôtti magyar
âllamférfiak tévedéseire. Kôzép-Eurôpa fôderalizâciôjânak a célja az,
hogy kibékitse a nemzetiségeket a szorosan ôsszefiiggô teriiletek
gazdasâgi és politikai hatârokjelentôségének lényeges csôkkentésével.
Figyelemreméltôk ebben a tekintetben a megbékélés hiveinek
nyilatkozatai. A Curiel Nationalban a Liberàlis Part szâmyânak elnôke,

Horiul Rusu tôbbek kôzôtt ezt nyilatkozta:"Létezik Româniâban
nemzeliségi kérdés? Hatârozottan igen! Azok az erôk, amelyek ennek
ellentmondanak, nemzetellenesek. Ebbôl a szempontbôl a româniai
mag>'arok véleményiikkel românabbnak bizonyultak a românoknâl".
Grôza Péter, România miniszterelnôke 1945-59 kôzôtt, a magyar-

roman békés egyiittélés iigyét szolgâlta megnyilatkozâsâval: „Nekûnk,
românoknak szakasztott olyan érdekiink a kettônk barâtsâga, mint a
magyaroknak".

Hlinka Pàter igy nyilatkozott: „De mondhatnâm hârom hônap
mùlva, sot valôjâban hârom hét mùlva fellebbent a fâtyol. Ez alatt a
rôvid idô alatt tôbbet szenvedtiink a csehektôl, mint a magyaroktôl ezer
év alatt. Most mâr tudjuk: „Extra Hungariam non est vita". Mi egyiitt
éltiink a magyarokkal ezer éven ât és a tradicionâlis kôtelékeket
orszâgaink fekvése is erôsiti. Minden szlovâk folyô a magyar Alfold

felé folyik és minden ùtunk a magyarok nagy vârosa, Budapest felé
vezet. Mig Prâgâtôl a Kârpâtok âltal képzett gât vâlaszt el bennûnket.
„Benes egy becsvâgyô csibész, aki még a lengyel Teschent is el akaija
nyelni". Amit meg is tett.

Az aktiv szlovâk nacionalizmus a szlovâk értelmiség tôredékére

szoritkozik. Frantisek Palacky, a legnevesebb cseh tôrténész szerint, ha
az osztrâk birodalom nem létezne, fel kellene talâlni, mertAusztriânak
kis kôztârsasâgokra valô felosztâsa kivâltanâ a német és osztrâk
imperializmus tâmadâsât.

Milàn S. Durica szlovâk professzor szerint egy ezer éven ât
folytatott magyarizâlâs etnikailag megsziintette volna a szlovâksâgot;
hogy ez nem tôrtént meg, annak kôszônhetô, hogy a magyar kirâlysâg
alapvetôen egyenlô elbânâst biztositott minden polgârânak a latin
kultùra elsajâtitâsâra.

1918. december 1-én kikiâltottâk a hârom szlâv nép uniôjât, amit a

horvâtok, és szlovének nehéz sziwel fogadtak el, mert féltek a szerb
tùlsùlytôl. Ez jutott kifejezésre Ante Trombic memorandumâban;
„Népiinknek semmi bizalma nincs az ilyen demokrâcia-ellenes

kormânyban. A civilizâciô szempontjâbôl a mi orszâgaink AusztriaMagyarorszâgon sokkal elôbbre vannak, mint Szerbia és nem lesznek
hajlandôk alâvetni magukat egy olyan kormânynak, amely nem érielaz
ô szintjiiket".

Szôljunk egy pâr szôt a kérlelhetetlen népirtôkrôl. - A Dunamedencei âllamszôvetség létrejôttének nyilvânvalô hâtrâltatôja a véres
dicsôségét visszavâgyô Oroszorszâg és hû csatlôsa, Szerbia. Eddig a
pânszlâv dinoszaurusz a francia revâns tâmogatâsât élvezve, kénye-

kedvére taposta a Nyugat âltal fennen hirdetett emberi jogokat.
Ujabban vilâguralmât a marxizmus embertelen ideolôgiàjéval és
eszkôzeivel megvalôsitani képtelen orosz imperializmus liberâlbolsevista vezére csôdtômegén vodkâzva azon fâradozik, hogy a
nyugati félteke tovarisainak segitségével ùjra betôrjôn KôzépEurôpâba.

A délvidéki magyarsâg megmaradésânak lehetôségeként Sisa
Istvàn, a „Nemzet hatarok nélkiil" tôrténelmi mû szerzôje, javasolja egy
teriileti kompromisszum megkôtését a szerbekkel, ami a Fernccsatomâtôl északra egy széles sâv autonôm teriiletté nyilvânitàsât
jelentené, amit most a Dayton, Ohioban megkôtôtt horvât-bosnyékszerb békeszerzôdés tesz kiilônôsen idôszerûvé, tekintettel arra, hogy a
szerbek balkâni hegemôniâja leâldozôban van. Ezt a megàllapitâst az a
tôrekvés tâmassza alâ, amely a szerbek népirtésât, hâborùs bûnôsségét
és az emberi jogok lâbbal tiprâsât, illetve annak megbûntetését egyre
gyakrabban sûrgeti nemzetkôzi kôrôkben. Mi tôbb, egy bûnper mâr
meg is induit.

Ami a legjobban jellemzô a mai vilâgra, az az a szakadék, amely a
technikai problémak megoldâsât lehetôvé tevô modem tudomânyos
môdszereink és a nemzetkôzi kérdéseink elavult, barbér megoldâsa
kôzôtt tétong. Nemzetkôzi szolidarités messze môgôtte ballag az anyagi
és technolôgiai haladâsnak. Mi hâromnegyed évszâzada tôreksziink
hazânk teriileti status quo-jânak a megvâltoztatésâra idejétmùlt
môdszerekkel és elméletekkel. Kiséreljûk meg ez alkalommal ugyanazt
a célt elémi pragmatikus ideâkkal és eszkôzôkkel. Legyiink egyszer

mâr a siker népe és nem letûnt eszmék tragikus âldozatai. Cserélji^ fel

az elbukott hôs képletét az ùj honszerzés reâlis tervével.

Egyesek a fôderalizmus, mâsok a Szent Istvân-i Magyarorszâg
mellett foglalnak âllâst, némelyek belenyugodtak a status quo-ba. A
kérdés; mit lehet megvalôsitani most? - nem tiz vagy ôtven év mùlva,
amikor mâr nem lesznek elegen magyarok. Kérdés az is: mit lehet tenni

a siker reményében? - és a felelet nem lehet âlmodozâs, sem irreâlis
bizakodâs, hanem csak ésszerû felmérése a helyzetnek és cselekvés,
igen - cselekvés.

De a kârpât-duna-medencei magyarsâgnak az emlitetteken kivtil,

talân még sùlyosabb megoldâsra vârô sorskérdése, népi âllomânyunk
ijesztô fogyâsa. Pusztulunk és veszûnk , „mint oldott kéve, széthull

nemzetûnk"; vagy ahogy Vôrôsmarty irta: S a sirt, hol nemzet sziillyed
el, népek veszik kôriil...". - Igen, a nemzethalâl Muhi, Mohâcs, kettôs
Trianon, kôzel félévszâzados bolsevista uralom utân elkeriilhetetlennek

lâtszik. inert az ideâig a tùlélés mesterének bizonyult magyarség
élettani és Iclektani vâlsâg tôn ényében gyôtrôdik.

Az élettani vâlsag fokmérôje az a hat milliô magzat halâla, akiknek
életét a Kâdâr-komiâny abortusz-rendelete oitotta ki. Ez a szâm
nag>'obb, mint a trianoni orszâg lakossâgânak a fele. A magyar nép
halàlszinvonalânak fokozôdô emelkedésérôl ir Sisa Istvân torténész. A
statisztika szerint 1996 elsô felében az élvesziiletések szâma 50.000

kôriil volt, s vârhatô, hogy 1996 végére 100.000 alatt lesz. 1970-ben
még 152 ezer volt. Ez azt jelenti, hogy az orszâg lakossâga az
ezredfordulôra tiz milliô alâ jut - lija Sisa. Az évi 50.000-es veszteség
arânya vilâgrekord. Ezenkiviil az ôngyilkossâgok terén is vezet a
mag>'ar nép. A Kôzponti Statisztikai Hivatal szerint a ,,30-59 éves
korosztâly halâlozâsa ùjabb 30%-kal emelkedett".

A nemzet az enyészet mesgyéjére lépett, amely lassan, debiztosan
az elmùlâs felé vezet. Ennek ellenére, ha tôrténelmùnket vizsgâljuk,
ùgy talâljuk, hogy a népesség csôkkenése nem ismeretlen jelenség. A

tatâijârâs sorân a lakossâg fele elpusztult és csak IV. Béla lângesze
tudta ùjjâszervezni az orszâgot, amely nem egészen egy évszâzad utân
hatalmânak tetôpontjâra jutott az Anjouk ésMàlyàs uralkodâsa idején,
amikor a lakossâg szâma elérte a 4 és '/s milliôt, vetekedve Angliâval.
Majd a XVI.

szâzad elsô felében bekôvetkezett tragédia, a

tôrôkhôdoltsâg csapâsaképpen az orszâg lakossâga 1.8 milliôra
csôkkent. A XVII. szâzad végén a tôrôkhôdoltsâg felszâmolâsâval a
nemzet képes volt a megùjulâsra, sôt, mi tôbb, a tôrôk hôdoltsâg idején
a szabadsâgharcok sorozatât vlvta meg, Bocskai, Bethlen Gàbor, I.
Ràkôczi Gyôrgy és Thôkôly vezetésével.

Az 1848-as szabadsâgharc, az elsô és mâsodik vilâghâborù és 1956

hôsi âldozatai mind kétségtelen bizonyitékai a nemzet élniakarâsânak.
Vajon a kettôs Trianon és a kôzel félévszâzados bolsevista uralom

kegyetlen agymosâsa utân meg tudja-e ismételni a nemzet az elmùlâs
elleni sikeres ellenâllâsât? Ùgy lâtszik, nem! Mert a lelki és szellemi
fâradtsâg, az érdektelenség, az akarat és cselekvôképesség hiânya és a
fâjdalmas kiâbrândultsâg miatt kilâtâstalannak lâtjaa jôvôjét, fôképpen
Nyugat hûtlenségéért. Ez a lelki és szellemi bénultsâg talân még

nagyobb sùllyal esik latba, mint az élettani vâlsâg. Mindenekfôlôtt

megdôbbentô a //orn-kormâny részvétlensége e sorsdôntô kérdések
megoldâsât illetôen.

Van-e kiùt? Igen, van! Az élvesziiletések jutalmazâsa a harmadik
gyerek utân, és az abortuszok esôkkentése. Az ehhez szûkséges

pénzalapot a vilàgmagyaremigràciôja teremtené elô\ Ez a vâllalkozâs

versenyfutâs az idôvel - az agj'mosott generâciô és a népesség rohamos
csôkkenése kôzôtt. Ezért sziikséges a szellemi és lelki letargia
felszâmolâsa, amit felvilâgosîtôi

irodalom ùtjân tudnânk elérni,

aképpen, hogy kônyveket, ùjsâgokat, hang- és videoszalagokat
kiildenénk haza.

Mert

nem

elég

énekelni,

hogy

„Hiszek

Mag>'arorszâg

feltâmadâsâban"! Nem elég hinni, tenni is kell valamit. S akkor tiszta
lelkiismerettel kérhetjiik, hogy „Hozz râ vlg esztendôt".

Arany Jànos mondta: „Ha minket elfii az idôk zivatarja, nem lesz
az Istennek soha tôbb magyaija". A zivatar kérielhetetlenûl fuj és
„Szétszôrt hajâval, véres homiokâval, âll a viharban maga a magyar" de nem ail, mert fôldre tiportan taposnak rajta. A népirtâs abortusszal és
kereset elvonâssal folyik tovâbb kiméletlenul.

Ha

nem

nôvekszik

a

kârpât-duna-medencei

magyarsâg

élveszûletésének szama, ha nem vâltoznak életfeltételei, akkor
elôrelâthatôan bevândorlàs és betelepîtés nélkiil, az 1995-2055 évek
kôzôtti idôszakban a népesség csôkkenése végzetes lesz. 1995-ben
10,214.000 - 2015-ben 7,150.000 - 2035-ben 5,000.000 - 2055-ben
3,500.000. Ezzel szemben Szlovâkia lakossàga 1945-95 kôzôtti

években 3 milliôrôl 5 milliôra nôtt. Igen, itt tartunk! Ârpàd népe
kihalôban van!

Mivel nem elég vezércikket imi egy létkérdésrôl, ami csak irott
malaszt marad, ha nem kiséreljiik meg a kérdés megoldâsât, ezért
folyôszâmlât nyitottam a KeyBank-nâl, 1435 Warren Rd, Lakewood,
OH 44107 „Survival Foundation" cimen, amelyre 1.000 dollârt
helyeztem el egyelôre; ma mâr kevés hijân 3.000 dollâmâl tartunk. A
Tùlélés Alapltvâny a magyar gyermekek sziiletési szâmânak
nôvekedését és a magzatelhajtâs megakadâlyozésat szolgàlja,
megbizhatô magyar barâtaink segitségével. Az Alapitvâny

adômentességét sikeriilt megkapni, igy az adomânyozott ôsszeg az
Adôjôvedelmi Tôrvény, Internai Revenue Code, 170. szakaszânak
értelmében levonhatô.

Ùjra a tôrténelemhez folyamodom, mert ùgy érzem, ùjabb Mohécs
elôtt âllunk. A kôltô pedig azt mondatja velem: "Egy ezredévi
szenvedés kér éltet vagy halâlt".
A Chicago Tribune-ban, Amerika vezetô napilapjâban Theresa
Agovino beszâmol Magyarorszâg csecsemôgyilkossâgok elleni
hâborùjârôl, amelynek gyùjtôpontjâban a budapesti Schopf-Mérei

Âgost kôrhâz bejâratânâl elhelyezett inkubâtor éll, amellyel a kôrhàz az
egyre nôvekvô csecsemôgyilkossâgok szâmât kisérli meg korlâtozni.

Anyak, akik nem kivânjék megtartani gyermekeiket, ott hagyhatjâk az
inkubâtorban, minden tovâbbi nélkûl. A csecsemôgyilkossâgok
sorozata és egy âlHtôlagos gyermekkereskedelmi bûnszôvetkezet
tudatâra ébresztette az orszégot, a nemkîvânatos gyermekek szomorù
sorsâra. Szolnoki Andréa, Budapest helyettes polgârmestere mélyen
megiitkôzve a hirkôzlés azon jelentés-sorozatân, amely szerint halott
gyermeket talâltak a szemétlâdâkban, nyomatékosan szorgalmazta az

inkubâtori program meginditâsât. "Ùgy gondoltam, ha van egy hely,
ahol a vârandôs anyâk meg tudjék osztani gondjaikat, megsziilhetik
gyennekeiket, kétszer is meggondolnâk azok elpusztitâsât" - mondja
Szolnoki.

A csecsemôgyilkossâgok szâmât nehéz megâllapitani, mert
legtôbbjiikrôl a hatôsâgok nem szereznek tudomâst. Ennek ellenére
sokan ùgy gondoljâk, hogy szâmuk nôvekszik a nehéz gazdasâgi

helyzet kôvetkeztében. A kormâny tavaly a kôltségvetési hiâny miatt
leértékelte a forintot és levâgta a szociâlis és gyermekjôléti
programokat.

Szellemi és lelki ùresség jellemzi az orszâgot. 40 éves kommunista
uralom alatt, vallâsi, erkôlcsi és csalâdi értékekrôl ritkân esett szô.

Egyesek kapcsolatba hozzâk a gyermekgyilkossâgok arânyât az orszâg
ôngyilkossâgi arânyâval, amely az egész vilâgon a legmagasabb . A
halâlt ùgy tekintik, mint egyik lehetôségét egy kérdés megoldâsânak.

„Gyermekgyilkossâg az ôngyilkossâg kiteijedése" - mondja Herczog
Maria szociolôgus.

Ennyit kivonatosan Theresa Agovino Budapesten irt cikkébôl,
amely hû korismeretet és még tôbb erôt ad elgondolâsunk
megvalôsitâsâhoz, siettetve a sùrgôs beavatkozâs szùkségességét.
A tôrténelem itélôszéke tetemre hiv majd bennùnket, ha nem
hâritjuk el a nemzethalâl veszedelmét, amely a mag>'arsâg élettani
âllomânyânak fokozatos csôkkenése kôvetkeztében elkeriilhetetlennek
lâtszik, kûlônôs tekintettel a duna-medencei népek rendkivuli

szaporodâsâra. Ugyanùgy, ahogy Zàpolya Jànost tetemre hivta a
tôrténelem itélôszéke a mohâcsi csata elvesztése irùatt, aki âpolgatva
âtkos pârtiitéssel kirâllyâ vâlasztâsânak aimât, Szegednél vesztegelt
40.000 emberével és nem ment a Mohâcsnâl csatâra kész magyarok

segitségére. Zâpolya viszolygâsa nemcsak egy vesztett csatât jelentett,
hanem kettôs kirâlysâgot, az orszâg hâromrészre szakadâsât, mâsfél
évszâzados tôrôk hôdoltsâgot, amely a 4 és Vi milliôs magyarsâgot 2
milliô alâ sùllyesztette.

Azért hîvjuk tetemre Zâpolyât, hogy a jelenleg fenyegetô
nemzethalâl rémét még jobban megvilâgitsuk.
A „Tùlélés Alapitvâny", „Survival Foundation" a magyar
gyeraiekek sziiletési szâmânak nôvelését és a magzatelhajtâs
megakadélyozâsât
hivatott
szolgâlni,
megbîzhatô
barâtaink
segîtségével. Ez utôbbi kitételre szâmosan aggodalmukat fejezték ki,

mâr ami az adomânyozott pénz helyes, cél- és rendeltetésszerû
felhasznâlâsât illeti. Ki biztosit benniinket a becsûletes ûgykezelésrôl?
A kérdés jogos és logikus, tekintettel a mai romlott vilâgra,

A feleletet erre a nehéz, nyomasztô kérdésre a véletlen szerencse
adta meg akkor, amikor a mùlt ôsszel a clevelandi Magyar Kongresszus
alkalmâval vârosunkban tartôzkodô dr. Sasvâry Lâszlô-nak, a Svâjci
Magyar Egyesûlet fôtitkârânak emlitettem a kérdést, aki Roszik Gàhor
gôdollôi evangélikus lelkészhez irânyitott, lévén ô a Tessedik Samuel
Anya- és Gyermekotthon igazgatôja.
Roszik Gâbor leikész dr.

Sasvâryn keresztûl egy részletes

prospektust juttatott el hozzâm, egy levél kiséretében, amelyben
megemliti, hogy a Gôdôllôi Gyermekotthon kuratôriumânak tagjai
kôzôtt Tôkés Lâszlô pûspôk, Katona Szabô Istvàn irô, Deme Zoltàn ev..
leikész, Hajdù Lajos réf. presbiterek szerepelnek.

A prospektus a tovâbbiakban elmondja, hogy âltalâban az itt lakôk
vârandôs âllapotban keriilnek ide, de néhâny esetben ùjszûlôtt
kisbabâval is.

Két éwel ezelôtt létrehoztâk a

Tessedik Sàmuel

Tàrsasâgot, amely az egész orszâgra kiterjedô szervezet. A târsasâg
tagjai nemcsak pénzadomânnyal, hanem sok egyéb môdon is
tâmogatjék az Anyaotthont. Ezt az ismertetôt is elsôsorban azért
készitettiik - mondja a prospektus -, hogy szâmot adjunk a pénz

felelôsségteljes és nemes célokra tôrténô felhasznâlâsârôl.
Eddig a prospektus, amely nagy gondot vett le a vâllunkrôl.
Reméljiik, hogy a kôltô Zrinyi Miklôs mondâsa: "Jô szerencse, semmi
mâs" tovâbbra is kiséri majd tôrekvésiinket. Természetesen ez nem

jelenti azt, hogy kemény munkâval és âldozatkészséggel tôrekszûnk
céljaink megvalôsitâsâra, emelt fôvel âllva a tôrténelem itélôszéke
elôtt, mert erre mùltunk kôtelez.

Ez az, amit elvâr tôlûnk az otthoni magyarsâg és ez a fiatalsâg,

akik elfogadva a mi meghivâsunkat Adyval egyiitt kérdik tôliink:

"Szabad-e Dévénynél betômôm, ùj idôk ùj dalaival"? - És ez a
fiatalsâg feleletet vâr tôlûnk, lassan kiôregedô szâmûzôttektôl - nem
holnap, nemholnaputân, hanem ma\

Felhasznâlt irodalom: Toward a New Central Europe - Edited by
Francis Wagner:

Killdetés. A magyarsâg tôrténete; dr. Somogyi Ferenc.

Hetyey Sàndor (Melbourne, Ausztrâlia):
ÛZENET A 2000. ÉVRE
Jôn a karâcsony, a fenyôillat, a csillagszôrôk, a vidâm vendégjârâs

ideje. Eszunkbe jutnak a régi, boldog karâcscnyok. A betlehemesek, a
szânkôk, a lovacskâk csengôi, a deres fâk, a jégxarâgos ablakok, az
éjféli mise, a vidàm orgonajâtékkal: „Mennybôl az angyal..." Milyen
szépek voltak azok a régi, boldog napok. Sok-sok éwel ezelôtt volt és
mégis élesen rajzolôdik ki a képzeletiink képemyôjére...
Aztân jôttek a szilveszter esték, a vidâm zeneszô, a jôkivânsâgok
és az ùjévi fogadalmak ideje...
Késôbb sebesûlteket hoztak haza a kôrhâzvonatok, majd
felvirâgzott vasùti kocsik szâzai ontottâk a frontra indulô katonâkat.
Szôlt a nota, pattogott az indulô...

S egyre tôbb lett a sebesiiltvonat és egyre kevesebb a frontra

indulô. I944-et irtunk s az orszâg fele mâr ellenséges kézben volt.
Menektiltek szekerei vonultak nyugatnak, mindig nyugatnak. Akkor
még befogadtâk emberséges csalâdok a menekûlôket, de eljôtt az idô,
amikor majdnem mindenki menekiilt... Megrakott szekereken vagy
néha a hâtukon cipeltek egy-egy kedves darabot az emberek: egy régi
csalàdi képet vagy a Pistike motyôjât. Mâr nem szôlt a nôta, csak a
keményre fagyott hô csikorgott a fâradhatatlannak lâtszôlâbak alatt.
Sokan mâr idegen honban vârtâk a Gyermek érkezését és a
megvâltâst! A „hivatalos" râdiôk gyôzelmekrôl harsogtak,
gyôzelmekrôl, amelyekben mâr senki sem hitt. Keletrôl egy sârbatiport
orszâg népének hangos jajveszékelését hozta a hideg téli szél. Nem
csilingeltek a szânkôk, nem jârtak a betlehemesek, csak a féllâbù,
nyomorék katonâk, egy szômyû hâborù nyomorùsâgos maradvânyai.
Végre, elmaradt az âgyùdôrgés. Azôsszepréselt fél orszâgban a fél
Eurôpa didergett és éhezett. Elkezdôdôtt a romok eltakaritâsa.
Kiemelték a derékban kettétôrt hidakat. A vasùtâllomâsokon szâzâval

hemzsegtek a szâz kulônbôzô nyelven hangoskodô emberek. Bâbel
lehetett ilyen, amikor a Mindenhatô ôsszezavarta a nyelveket... Itt, talân
az agyakat is.

S eljôtt az idô, amikor bùcsùt inthettûnk az ôreg, szétlôtt

Eurôpânak. Megindultak a tômôtt hajôk, idegen tâjak, idegen népek

felé. Talân néhâny arcon végigfolyt egy-egy bùcsùkônny, hiszen a
kifosztott, rombadôntôtt, ôreg foldrész - egykor - nekiink akécvirâgos
tavaszokat, vidâm, sokszor pajkos dallamokat adott. Tôle kaptuk az
Archimedes-téteit, Dante halhatatlan mûvét, Petrarkât, Goethét, Liszt
Ferencet, meg Vergiliust...

Aztân megérkeztûnk idegen népek, idegen tâjak, idegen ég alé. A
fu zôldje is mâs volt, mint otthon. Jôttek az észvesztô munka évei, a
kiizdés idôszaka, a csalâd megalapozâsa. Fél évszâzad suhant el
fblôttiink. Ez a suhanâs nem volt jeltelen. Hajdani sima arcunkon
barâzdàt szântott a gond, meggômyedt a hajdani szàlfaszerû bât.
Meglett a fészek és - szépen, lassan - jôttek a fiôkék. S nôttek. Ki
tudja, mire? Ki tudja, mivé?
Elmondhatjuk magunkrôl, hogy mi voltunk ennek az évszâzadnak
a csodavârô nemzedéke. Belenôtttink az ùj kômyezetbe, de este, amikor

nem vâltotta meg gyôgyitô âlom a fâradt test kinjait, amikor a nappai
zaja belezuhant az éjszakâba, a csend magânyâban, mintha deriilni

kezdett volna valami. Valahol, tudatalatti mélységbôl, halk zene hangja
reszkettette meg a lelkunket... egy dal a „szôke Tiszarôl", vagy a

Balaton langyos habjairôl. És a kiméletlen munkâban megkeményedett
arcon valami kimondhatatlan, fâjdalmas mosoly suhant végig. Otthon
voltunk... egy pillanatra éreztiik a jôsâgos édesanya simogatô kezét, a
tavaszi napfény melegét, az orgonâk illatât, az elérhetetlen, de ôrôkké

visszasirt édes otthont, a hazàt, amelytôl a végtelen tengerek sok ezer
mérfôldes tâvolsâgavélasztott el bennûnket, de amely ott égett, perzselt
a lelkûnk mélyén, éjszaka csendjében vagy a munkanap zsivajâban.
Sajgott és fâjt, de mégis édes volt. Volt valamink, amit nem vehet el
tôlunk senki, ami a mienk, elszakithatatlanul, ami odakôt bennûnket

koporsôfodélig ahhoz a fôldhôz, és ahhoz a néphez, amelybôl a lelkûnk
fakadt...

Most pedig ùj mérfoldkôhôz érkezûnk. Âtlépûnk rôvidesen a XXI.
szâzadba. Jôn az ùj karécsony és jôn a régenvârt 2000. esztendô. Ùj
fogalmak, ùj kivânsâgok.
Mit fogadjunk hât meg és milyen jôkivânsâgunk van a hozzânk
hasonlô hazâtlanok, meg az otthoni magyar nép felé?

Szeretnénk egymâsnak jô egészséget és békességet kivânni. Most,
életûnk alkonyân, semmi sem hiânyzik annyira, mint a jô egészség. Ne
felejtsûk el soha: a Gyermek a béke jegyében szûletett, az angyalok
kara békességet kivânt a fôldôn minden jôszândékù embemek. Mi, akik
nyakig benne voltunk egy gyilkos hâborùban, kûlônôsen értékelni

tudjuk a békés fejlôdést. A békével, az egymâs szeretetével ôsszefugg a
boldogsâg. Ezeket kivânjuk, szivbôl, emigrâns magyar testvéreinknek.

Mit kivânjunk hazafelé, otthoni véreinknek? Mit ùzenjûnk haza,
innen a vilàg egyik legeldugottabb sarkârôl? Mi hiânyzik nekik ma
otthon? Hiânyzik a hit, remény és az egymâs szeretete! Elôszôr is ezt
kivânjuk nekik! Hinni a jôvôben, mindig folfelé és elôre nézni s vakon
bizni a Gondviselésben, ami minden rosszat Jôra fordithat... Kivânunk

nekik sok-sok szeretetet egymâs irânt, és a magyar Haza irânt, amely
mindig édesanyânk marad, akârmit hoz, akârhova veta sors. Kivânunk
nekik ezenkivtil gazdag gyermekâldâst, minden fiatal csalâdnak
legalâbb bat gyermeket a kôvetkezô tiz év alattl... Nem kell félni a

gazdasâgi bajoktôl. Ahova a Mindenhatô fiôkât adott, oda fészket is ad
nrajd - minden bizoïmyal!

Uzenjûnk haza, szivunk minden melegével: „Drâga véreink,
bizzatok és dolgozzatok" ! Kulônôs szeretettel ûzenûnk azoknak a
szerencsétlen testvéreinknek, akik nyugaton, északon, keleten és délen,

idegen orszâgok keserii kenyerét eszik s azt is szûkôsen! Gondoljatok
}938-1941-te. Akkor is reménytelennek lâtszott minden és egyszerre
fordult a sors kereke. Csak ne csùggedjetek és ne puhuljon meg a

hâtatokon a gerinc! Nem tudjuk mikor, de biztosan eljôn még az idô,
amikor a magyar bakâk bakancsszôgei alatt szikrâzik Pozsony, Kassa,
Munkâcs, Kolozsvâr, meg Szabadka kockakôve...

Higgyetek és dolgozzatok! A magyar a vilâg legtehetségesebb
népe: a magyar szellem mindig termelt csodâkat, de azokért meg kell
dolgozni. Ne vâijatok suit galambot, ilyent egy kormâny sem tud
nektek szâllitani, ingyen és bérmentve!

Kôveteljétek vissza ôsi fbldeteket! Rùgjâtok ki az ùj birtokosokat,
a betolakodôkat. Annak a drâga foldnek minden rôgéért magyar vér
hullott egy ezredéven ât! Zavaijâtok el a bitorlôkat, az uzsorâsokat,
tétleneket, a hamis prôfétâkat, a békepapokat! Azt kôvessétek, aki

nektek hitet és erôt ad s aki nem hagyja ^hûlni a lelkekben a reményt!

Benneteket félszâzada fosztogatnak, dobjâtok ki végre magatok
kôzul a fosztogatôkat! Ne vâlasszatok olyan kormânyt, amelyik
vilâgmegvâltô akar leimi. Nektek ma olyan kell, amelyik segit a
magyar fbldet ùjra birtokba vetmi és amelyik erôs, azt meg is védeni!
Amelyik mindent elkôvet a népszaporodâs elômozditâsâra és amelyik
oda meri kiâltani az egész vilâg szemébe a magyar élniakarâst és ki
meri kôvetelni Trianon jôvâtételét!

S innen, a végtelen ôceânok messzeségébôl, szeretettel nyûjtjuk
kezunket felétek, mert mellettetek âllunk, veletek érzûnk és veletek

vérziink, mig utolsôt dobban a szâmûzôtt sziviink! A ti boldogulâstok a
mi életcélunk! Csak fol a fejjel és bizzatok.
Ez a mi ùzenetûnk a rànkvirradô 2000. esztendôre!

Csapô Endre (Ausztrâlia):

A KÀRPÀT-MEDENCE RENDEZÉSRE VÀR
A berlini fal leomlasa ôta a szovjet iga alôl felszabadult kôzép- és

kelet-eurôpai térségben létrejôtt vâltozâsok fôldrajzi kôzéppontja a
Kârpât-medence. A Kârpâtoktôl északra esô részen csupân annyi
tôrtént, hogya Kelet-Németorszâg néven orosz katonai megszâllàs alatt
tartott orszâgrészt Németorszâg visszakapta. A lengyeleknek odaadott
orszâgrészeket természetesen nem kapta vissza, hiszen azokal az
oroszok allai elfoglalt kelet-lengyel teriiletekért kaptâk a lengyelek
kârpôtlâsul, el is ûztek oiinan tlzmilliô németet. Igaz, a nagyobb

vâltozâsok zônâjâban, a Kârpât-medence kômyékén sem a hatârokon,
hanem az âllamok szerkezetében tôrtént vâltozâs.

A vâltozâs az ôssze nem illô elemekbôl létrehozott két kisantant

âllamban jôtt létre. Szlovâkia leszakad a csehekkel kôzôs âllamrôl,
Jugoszlâviâbôl kiszâllt Szlovénia és Horvâtorszâg, kihasznâlva a

szerbek Nagyszerbia-mâniâjânak zûrzavarât. A szlâv testvémépek
kôzôs âllamban tôrtént egyesitésébôl vârt remények nem valôsultak
meg. Kideriilt a nagy tôrténelmi kisérletekrôl, hogy nemcsak szovjet
népet nem lehet létrehozni, de csehszlovâk népet sem és Jugoszlâv

népet sem. A szovjet kisérlet hamvâba holt ôtlet volt. A kôzép-eurôpai
és a balkâni szlâvok egyesitése sorân kideriilt, hogy nem elég a szoros

nyelvi rokonsâg és a tôszomszédsâg, de még a gazdasâgi

egymâsrautaltsâg és a na^obb egységben rejlô erôgyarapodâs sem.
Minden nemzet tôrténelmi képzôdmény, és a nyelvi rokonsâg vagy

akâr nyelvi azonossâg csak egy része, és talân nem is a le^ontosabb
része a kulturâlis egyiivétartozâsnak. Igaz ugyan, hogy a mintegy két
évszâzados nacionalizmusok a nyelvi rokonsâgban talâltâk meg létûk

indokolâsât, egyéb kulturâlis egyezések és kulônbôzôségek csak
késôbb mutattâk meg jelentôségiiket. Kideriilt, hogy a nyelvi rokonsâg
mellett szâmos kulturâlis kiilônbôzôség jelentkezik ellenirânyu
hatâsokkal. Ezek a szâmitâsba nem vett kulturâlis eltérések okoztâk a

Csehszlovâkia és Jugoszlâvia alkotôrészei kôzôtti sùrlôdâsokat, majd
szétvâlâsukat.

Az a nép, amely most szlovâknak mondja magât, teljes egészében
a Kârpât-medence terméke, és mint ilyen, a magyar kulttirkôr tartozéka.

akkor is, ha ezt tagadjâk. Életiik, sorsuk, gazdasâguk, jôvôjiik csak
ebben a kultùrkôrben létezhetik, akkor is, ha ez ellen ma kézzel-lâbbal

kapâlôznak. A hovatartozâs elhanyagolt tudata és megtagadâsa ebben
az ùj helyzetben, az eurôpai integrâcioért folyô versenyben bosszulja
meg magât: a magyariildôzéssel leginkàbb ônmaguknak ârtanak.
A délszlâv egyesités a csehszlovâk kisérletnél is nagyobb
képtelenség volt. Amig a csehszlovâk âllam népei mindannyian a
nyugati keresztény kultùrkôr neveltjei, a jugoszlâv âllam ugyanazon

nyomvonalon szakad ketté, amely Eurôpât is két élesen ellentétes
kultùrteruletre osztja. Sokan reménykedtek abban, hogy a vallâs
jelentôségének és szerepének csôkkenése sorân elsorvadnak az
ellentétek a nyugati keresztény és a keleti keresztény kultùrteriilet
kôzôtt. Csakhogy a dolog nem ilyen egyszerû, mert lényegében nem is
hitelvek kiilônbôznek vagy iitkôznek e két ellentétpârban, hanem a
tôrténelem folyamân kialakult mentalités, életfelfogâs és minden
reflex. ami ezekbôl fakad. Két kûlôn vilâg, egyeztethetetlen,
ôsszeszerelhetetlen.

Rôma és Oilodoxia

Rôma Eurôpa szekerén gyors utemben rohant a fejlôdés magaslatai
felé, Eurôpa a vilâg motoija lett, idôvel a vallâsi tartalom kiégett,
Rôma, mint lelki impérium betôltôtte szerepét, ma mâr nem akar
hôditani, mâsok hôditanak azzal a lendiilettel , amivel az eurôpai

civilizâciô létrejôtt. Ortodoxia maradt, ami volt, nagy vallâsos
képmutatâs,
maradisâg,
ravaszsâg, kelepce, ôsszeeskuvés,
idegengyulôlet, hôditâs - egyszôval sok mindennek az ellenkezôje, ami
Eurôpât Eurôpâvâ tette. Egy igazi antibiôzis, ami ellen védekezni
kellene. Csakhogy a mai rômai Eurôpâban nemhogy védekezés, de még
veszélytudat sincs.

Hasonlô helyzetben voltunk mi magyarok tôrténelmiink sorân egy
mâsik fimdamentalista erôvel, az iszlâmmal szemben. Akkor még volt
valamelyes veszélyérzet Eurôpâban, ami végiil is mûkôdésbe lépett. Az
iszlâm veszély elmùlt, de az ortodox âfium itt van veliink és
Magyarorszâg a hôditâsa vonalâban fekszik - Trianon ôta védekezésre
tehetetlenûl. A Kârpâtok védôvonala szétszakadt.

Az ortodoxia jugoszlâviai hôditâsi kisérletei (a szerb szupremâcia
tervei) megfeneklettek. Ezzel vége lett a nagyantant szép âlmânak: egy
délszlâv szôvetséges kôzéphatalmat létrehozni szerb irânyitâs alatt.
Azzal nem szâmoltak, hogy kedvenceik csak hôditani, politizâlni,
uralkodni szeretnek, dolgozni azt nem. A horvâtok és a szlovének
visszahôditottâk magukat Eurôpa szâmâra. Jugoszlâvia szétesett alkotô

elemeire, âm a folyamat még nem fejezôdôtt be. Most mâr csak magyar
vârosok és falvak sorvadnak a fundamentalistak fogségâban. A szerb
imperializmus karmai kôzé odalôkôtt magyar teriiletek népe még
szenvedi Ortodoxia asszimilâciôs dûhét.

Româniân van a sor, hogy szétessen ôssze nem illô. erôszakosan

ôsszeillesztett alkotô elemeire. România bârmennyire is nem egységes,
a bukaresti hatalom folyamatosan erôskezû kormânyzasa, az ortodox
papsâg âllamkôzpontù szolidaritâsa, az izzô és kôtelezô sovinizmus és
nem utolsô sorban a dâkoromân elmélet mély tôrténeti tudatànak
eikotelezettségi érzése tartja egyetlen âllamkeretben Roméniât a
természetesen kialakult és kûlôn egységet képezô régiok ellenére.

Erdély nehéz tôrténelme tette lehetôvé az ortodox benyomulàst. A
Kârpâtok vonulata gâtai képezett az ortodox âllamok terjeszkedésének
1918-ig, de a szerencsétlen elsô vilâghâborù Eurôpaellenes hadmûveleteit felvâltô Eurôpaellenes békemû, és fôleg annak
megismétlése 1947-ben elôsegitette Ortodoxia terlileti nyugatra
nyomulâsât. Félelemmel teli érzés râgondolni is, hogy a Kôzép-Eurôpa
rendjétmegbontô nagyhatalmak politikusai nem érzékelik még ma sem,

a tiz éve tartôjugosziâviai események tanulsâgai utân sem, hogy a két
eurôpai békeszerzôdésben a békétlenség magvât iiltették el az ortodox

âllamok nyugatra nyomulâsânak elôsegitésével, ami végiil is az eurôpai
Eurôpa térvesztését eredményezte. Nemcsak nem érzékelték, de nem is
akartâk tudomâsul venni, hogy olyan kultùrhâborùnak adtak inditékot,

amelyben nemcsak Eurôpa kultùmépeinek egyike, de egész Eurôpa
kârosodik. Nemcsak nem érzékelték, de nem is akartâk tudomâsul

venni, hogy olyan kultùrhâborùnak adtak inditékot, amelyben nemcsak
Eiuôpa kultùmépeinek egyike, de egész Eurôpa kârosodik.
Ortodox Szlâvia - amely kategôriâba érdekes môdon a szlovâkok
is érzelmileg odatartoznak a nagy szlâv testvér irânti vonzalmuk révén
- egy szâmâra szerencsés évszâzad végén ùj helyzet elé keriilt: kiesett
abbôl a kényelmes helyzetbôl, amelynek sorân a német és magyar

etnikum elleni tâmadâsaik kedvezô fogadtatâsra talâltak a nyugati
hatalmaknâl. Elképedve âllnak a mostani jelenségek elôtt: eddigi
protektoraik szâmon kérik tôliik magyar kisebbségiik jogait.

És lészen csillagfordulâs...
Ennek kôvetkeztében a hârom kisantant szomszéd vâlsâgos idôket
él manapsâg. A bolsevista idôszakban gyakorolt nacionalizmusuk
nagyobb érvényesùlésének kikényszeritésével vannak elfoglalva,

képtelenek mâs elrendezésben gondolkodni. A demokrâciârôl csak
aimyit akamak tudni, hogy a tôbbség akaratânak kell érvényesiilnie.

ami arra jô, hogy megkônnyitse a magyar kérdés megoldâsât.
Ugyanakkor érzik, hogy megszûnt szâmukra a tôrténelem kedvezô

széljârâsa. Eddig minden helyzet, ami a nag>'hatalmak politikâjâbôl
kiszârmazott erre a térségre, az ô szàndékaiknak kedvezett, a

magyaroknak ârtott. Most - ahogy l^Fass Albert egyik kôlteményében
megjôsolta -, a csillagok âllâsa megvâltozott. Olyan elvek és
elgondolâsok lettek ùrrâ Eurôpâban, amelyek nem kedveznek tôbbé a

nemzetâllam erôszakos kiépitésének. Tragikus kôriilményként élik meg
azt, hogy nem fejezhetik be az etnikai tisztogatâst, pontosabban a
hadizsâkmânyként kapott magyar teriiletek ùn. homogenizâlâsât.
Riadalomban élnek, érzik, ha ez igy meg>' tovâbb, elveszithetik a
kétszer is nekik ilélt teriileteket avagy azok egy részét. Olyan flircsa

âllapotok jôttek létre, hogy nem a mag>'arorszâgi magyarokban
uralkodik el a gondolât a irianoni hatârok tarthatatlansâgârôl, hanem a
megajândékozott szomszéd népek kôrében.

A bolsevista

âtnevelésben elfeledtetett ôncélù

politizâlâs

gondolatât is elveszitett magyarorszégi magyar nép értetlentil âll a
szomszéd népek idegbeteg aggodalmai elôtt; Magyarorszâgon nem
értik, mit féltenek ezek a szomszédok, hiszen, ki akar itt
hatârmôdositâst? A magj'ar kormâny is sietve kijelenti, szinte naponta.

dehogy akarunk mi akârmit is visszakapni, azt csak szélsôséges
fantasztâk mondjâk, amely esetben ahivatalosak elhatârolôdnak, miatta
sajnâlatukat fejezik ki. Ezt persze Pozsonyban, Bukarestben es

Belgrâdban nem hiszik el, balkâni észjârâssal ravasz âtejtésnek tekintik,
hiszen - amiképpen jôl is lâtjâk -, ebben acsillagâllâsban ilyen po itika
nélkiilôz minden logikât, egyszerûen a fél évszâzadon ât hangoztatott
konformista alâzatossâg âlsâgos folytatâsât lâtjâk benne.

Szerencsére a jô hârom milliôs hadifogoly magyarsâg minden
utôdâllamban késedelem nélkul kihasznâlta a tôrténelem adta

lehetôséget, kiépitette târsadalmi és politikai hâlôzatât és megjelent
mind

a

hazai,

mind

a

nemzetkôzi

politikai

mezônyben.

Magyarorszâgrôl nagyon sok târsadalmi és egyéni biztatâst és
segitséget kaptak, amivel megerôsitették helyzetiiket. De tôbbet yârtak,
reménykedtek a hivatalos Magyarorszâg tâmogatâsâban is. Csalôdniuk
kellett, és ez a csalôdâs kôveteléseik csôkkentését, rabtartôik
szigoritâsât eredményezte.

Az

elszakitott

teriiletek

magyar

politikai

szeryezetei

megfogalmaztâk elképzeléseiket a sorsiA jobbra fordulâsât elôsegitô
feladatokrôl, sajnos a magyar kormânyoknak nem volt szâmukra
kisebbségi politikâja. Ami volt (alapszerzôdések) arra nem a magyarsâg
megmentése adott ôsztônzést, hanem âllitôlagos nyugati nyomâsra

âllapodtak meg a szomszédos âllamok korményaival az érdekeltek
megkérdezése nélkiil, a szomszéd âllamok megnyugtatâsa végett.

Csakis ehhez képest tekinthetjiik biztatônak a Magyar Àllandô

Értekezlet zârônyilatkozatât, az abban megnyilatkozô segitôkészséget.
Biztatônak csak, mert a megvalôsitâs még vérat magâra, az eddigi
tapasztalatok utân bizakodni is csak ôvatosan szabad.
Az eddigi magyar kormânyok kijelentették: a magyar âllam a
hatâron tùli magyarsâg részére tâmogatést nyiijt a legâlis szervezeteik
âltal megfogalmazott kôvetelések érvényesitéséhez. Elég kényelmes

âllâspont, ebben nem nyilatkozik meg a nemzet egy megtâmadott
részének a féltése és minden âldozatra kész tâmogatâsa. Fogalmazzatok
meg kôveteléseiteket, teritsétek az ottani hatôsâgok clé, mi pârtolôn
nyilatkozunk mellette. Amire telik a bâtorsag, amit az ottani viszonyok
elviselnek, annyi lesz a kôvetelés. Tôbbre ne szâmitsanak,
kezdeményezés szôba sem jôtt.

Érdekes, hogy a
legveszélyeztetettebb magyar tôredék fogalmazta meg kôveteléseit
legbâtrabban. A Délvidék szerbiai magyar szervezetei kôvetelik a

hâromszinû nemzeti autonômiât. A Magyar Àllandô Értekezlet
zârônyilatkozatânak 7. pontja igy hangzik:
„Tekintettel arra, hogy Jugoszlâviâban a tovâbbra is uralmon levô

rezsim politikâja nyomân a vajdasâgi magyarsâg a folyamatos
fenyegetettség légkôrében él, ami

tovâbbi elvândorlâshoz vezet,

tâmogatjâk az ônkormânyzatisâg és szubszidiaritâs eurôpai elvei
szellemében
kidolgozott
egységes
vajdasâgi
magyar
autonômiatervezetet és az abban meghatârozott intézményeket".

Tehât: mert a vajdasâgi magyarsâg meg merte fogalmazni
autonômiatervezetét, a magyar kormânynak - igérete szerint - van mit
tâmogatni. A zârônyilatkozatban megâllapodô szervezetek emlités

nélkiil hagytâk az erdélyi, a kârpâtaljai, a szlovâkiai stb. magyarsâg
autonômia igényeit. Nem mertek megszôlalni: a magyar âllamnak nincs
mit tâmogatni. Az idézett szôveg szerint „a vajdasâgi magyarsâg a
folyamatos fenyegetettség légkôrében él". A tôbbirôl nem tôrtént
endités, tehât vagy nem élnek folyamatos fenyegetettségben és azért
nem jâr nekik autonômia vagy nem mertek megszôlalni és akkor nincs

mit tâmogasson a magyar kormâny. Igy jâr a néma gyerek. Ami a
folyamatos fenyegetettséget illeti, abban lehetnek fokozatok, âmde a
folyamatos magyariildôzés vâltakozô erôszakossâggal bizony fônnâll
1918 ôta kôrôskôrul.

Hiânyoljuk tehât az egységes szemléletet és az egységes kezelést.
Kétségtelen, hogy a vajdaségi teriileten élô magyarok nagyobb,
kôzvellenebb veszélyben élnek, mint a tôbbi elszakitott rész magyaijai,
az is érthetô. hog>' az ô veszélyeztetettségiik nagj'obb nyomatékot ad a
Nyugat politikai forumai elé tért kôvetelésnek, de a nyolc orszâgban élô

magyar nemzet megmentése, kiszabaditâsa, egyesitése nem aprô és
egymâstôl eltérô programokat, hanem egységes, kôvetkezetes politikât
kovetel. Ez az, aminek még nem lâtjuk a kôrvonalait sem.

Lehet, hogy a balkàni diplomâcia megint iigyesebb, sikeresebb
lesz? Az alàbbi rôvid ùjsàghir a Népszabadsâg ez év jùlius 8-i
szâmâban jelent meg:

„A nemzetkôzi kôzôsség jelenleg rendkîvixl elutasitô môdon
viszonyul az eurôpai hatârok megvâltoztatàsânak gondolatâhoz jelentette ki Javier Solana a roman Cotidianulnak adott inteijùban.

Tùlsâgosan sok hatârt vâltoztattak mâr meg mostanâig Eurôpâban, s

minden ilyen hatàrvâltoztatâs vâlsâgokkal, emberi tragédiâkkal jârt,
mondta. A NATO fôtitkâra a Magyar Tâvirati Iroda jelentése szerint
hangsùlyozta: „Jelenleg nem lâtok senkit, aki a hatârok
megvéltoztatâsât akamâ, ésszerûen gondoikodô ember nem isakarhatja
azt.". Ennyit ûzent a NATO fôtitkâr a NATO tag Magyarorszâgnak a
nem NATO tag Româniâbôl.

Nem csekély eredménye a roman (a kisantant) diplomâciânak,
hogy jelentôs személyiségek gyakorta hitet tesznek a trianoni hatârok
érvénye mellett. Ebben az a feltûnô, hogy annak ellenére hangzik el
ilyen, hogy Magyarorszâg teljes politikai hâlôzatâban csak egy kis pârt
részérôl hangzott el méltânyos és népszavazâson alapulo
hatârvâltoztatô kivânsâg, de azt is ùgy megtâmadtâk a tôbbiek,
mégpedig orszâgon belùl, mint a kopaszjércét az egész tyukudvar. Hz a
kivâltatlanul is megnyilatkozô félelem a hatârvâltoztatô igénytôl,
hasonlô a fentebb emlitett kisantant-borzongâshoz, ugyanabbôl a
kôvetkeztetésbôl fakad: megelôzni a magyarokat abban, hogy
gondolkodâsuk sorân eljussanak arra normâlis kôvetkeztetésre, ho^ a
hatârok rossz helyen vannak, azok kiigazitâsâval sok probléma
megoldôdna.

A gondolatsomak pedig mégiscsak oda kell vezetnie. A bûvszo
mâr tiz éve, az amerikai feliigyelet kezdete ôta „a térség stabilitâsa .
Egy

elfogulatlan

vizsgâlat

eredménye

kétségkivul

arra a

végkôvetkeztetésre jutna, hogy a térség stabilitâsânak legfôbb akadâlya

a Kârpât-medence egykori egységének szétdaraboltsâga. Ha ilyen
vizsgâlôdâsra valô kedvet fel tudna kelteni a magyar diplomâcia, akkor

esély lenne arra, hogy a nemzetkôzi nagypolitika ùj csillagâllâsâban ùj
Kôzép-Eurôpa-politika szûlethetne, aminek soràn a magyar nemzet
kiszabadulhatna a trianoni fogsâgbôl. Mert a trianoni béke ùgy
mûkodik, hogy vagy béke vagy Trianon.

Stefka Istvàn (Budapest):

EREDMÈNYTELEN CÉDULACSERE JALTÀBAN
„A MAGYAR KOMMUNISTA PÂRTNAK SEMMIKÛZE SEM VOLT
A MAGYARSÂGHOZ" - MONDJA VARGA LÀSZLÔ
Varga Lâszlô ugyvéd, irô, politikus, a XX. szàzad élô krônikàsa, tevékeny
alakitôja. Személyesjô viszonybanvolt Varga Bélàval, Nagy Eerenccel, Kovàcs
Imrével, Barankovics Istvânnal, egyszôval mindazokkal, akik 55 évvel ezelôtl a
demokratikus politikai élet kialakitàsàn fàradoztak, majd az emigràciôban a
magyar iigyet képviselték. A Demokrata Néppârt tagjaként nemcsak az iitolsà
szabadon vâlasztott (1947) orszàggyulés képviselôje voit, hanem késôbb New
Yorkban is dolgozott a magyar menektilt kormàny tagjaként. Ugy véli, hogy a
jaltai egyezmény kevés lett volnaMagyarorszàg szovjetmegszàllàsàhoz, hiszen
az nem szentesitette a megszàllàst. Szerinte a kommunista part soha nem volt
magyar part. 1990-ben hazatér, és a Kereszténydemokrata Néppârt
elnôkhelyettese lesz. 1994-tôl a KDNP, 1997-tôl a Fidesz parlamenti
frakciôban a Magyar Kereszténydemokrata Szôvetség képviselôje. 1999.
oktôber 28-ân felszôlal az ENSZ-ben, az Interparlamentâris Uniô magyar

csoportjànak nevében. Nagysikeruelôadàsàban ezt mondja: „Az ENSZmindig
elitéltea népirtàst,foglalkozott is vele, ahogyan sajnosJelenleg isfoglalkoznia
kell. De soha nem foglalkozott az eszmeirtàssal, amely elsô àllomàsa a
népirtàsnak" Az orszàggyulés doyenje ùgy érzi, még sok a tennivalôja a
nemzetkôzi és a magyar politikàban.

Ôtvenôt éve még harcok folytak Magyarorszàg terUletén, de màr
kôzeledett a hàborù vége, befejezôdôtt Budapest ostroma, és

megkezdôdott a làzas politikai tevékenység. Ûn az egyik part tagjaként
munkàlkodott a demokratikus kôzélet megteremtéséért.

- Megalakult a Demokrata Néppârt 1944-ben, persze elôtte is részt
vettiink a keresztény reformnemzedék szociâlis munkâjâban. Keresztes
Sândor és én 1944 decemberében a nyilasok bôrtônében ùltiirik, de mâr
1945 elején megszereztem a Demokrata Néppârt mûkôdési engedélyét.
Sokszor feltették nekem a kérdést, hogy miben bizunk, mikor itt van a
szovjet hadsereg. Biztunk a békeszerzôdésben. Abban, hogy az

Egyesiilt Àllamok megnyerte a hâborût, és a nyugati hatalmak olyan
békeszerzôdést kôtnek, amelynek értelmében a szovjet csapatok
kimennek hazânk teriiletérôl, és demokrâcia lesz.

Fortélyos félelem
- Uogyan lehetett ehben bizni, mikor én'ényben volt a jaitai
egyezmény, amely két részre osztotta a vilàgot?
A jaitai egyezméml nem sokan olvastâk el olyan alaposan, mint
én. Az 5. fejezet kimondta, hog>' minden orszâg sajât maga dônti el a
szabad vâlasztâsok utân. milyen kormânyt akar.
- Nem osztottàk fel
érdekszféràkat?

az

orszàgokat,

nem jelolték ki az

- Semmit nem osztottàk el. Egyedùl Németorszâgot osztottàk ketté

a nagyhatalmak. A jaitai egjezménnyel az volt a baj, hogy nem
tartottâk be. 1945 tavaszân Budapesten hatalmas plakâtok hirdették,

hogy minden nép sajât maga dont a sorsârôl a hâboni befejeztével.
Roosevelt és Churchill alâiratta Sztàlinnal. hog>' kivonulnak a szovjet
csapatok Kelet-Kôzép-Eurôpâbôl.
- De nem ez tôrtént.

- A tragikus az volt, hogyRooseveltet nemérdekelte Eurôpa. Eden,
a volt angol kùlùgyminiszter és miniszterelnôk megiija a naplôjâban,
hogy Roosevelt bélyeggyûjtô volt, és aimak kôszdnhetôen ismerte a
neveket. Sokszor elmondtuk egymâs kôzôtt, hogy ha Truman lett volna

az elnôk, sok minden mâsként alakul. Roosevelt mâr nagyon beteg volt
a târgyalésok idején.
- Nem sokat kôszdnhetunk Rooseveltnek.

- A hâborù utâni békeszerzôdés és demokrâcia tekintetében
sajnâlatosan semmit.

- És Churchillre nem lehetett szàmitani? 0 sem akarta megmenteni
Eurôpa keleti felét?
- De igen. Emlékezetes az a bizonyos cédulacsere Sztàlinnal a

târgyalâs idején. Megàllapodtak Sztàlinnal Eurôpa felosztàsàban.

Eszerint Magyarorszàg 50-50 szàzalékban lett volna kettéosztva,
România 90 szàzaléka keriilt volna a szovjet érdekszféràba, 10

szâzaléka megmaradt

volna demokràciànak.

A németorszàgi

megoldàshoz hasonlô elgondolàs volt. Szàmunkra ez is jobb lett volna
annâl, ami tôrtént, de benne volt a nagyhatalmi cinizmus.

- Miért nem valôsult meg?

- Sztàlin râirta a cetlire, hogy elfogadva. Késôbb Churchill megirta
az emlékirataiban; elszégyellte magàt, hogy igy lehet dônteni orszàgok
sorsàrôl, és a cédulacserét semmisnek tekintette. Mindenesetre Jalta
elôirta a szabad vàlasztàst.

- A nagyhatalmak tehât meghatàroztàk Magyarorszàg elkôvetkezô
45 évét.

- 1945-ben a Fûggetlen Kisgazdapârt nyerte a vàlasztâsokat, az
1947-es vâlasztâskor a Magyar Kommunista Part csalàssal keriilt
kedvezôbb helyzetbe, 300 ezer szavazatot meghamisitott. Nagv Ferenc,

Tildy Zoltàn, Varga Béla és Kovàcs Béla, a kisgazdapârt négy vezetôje
eleinte abban bizott, hogy a szovjet csapatok kimennek tôliink. De
aztan mind jobban lehetett észlelni, miként erôsiti meg hatalmât a

belpolitikai életben a Szovjetuniô a Magyar Kommunista Pârton
keresztiil. A kommunistâk biztosak vollak benne, hogy gyôznek az
1945. évi tôrvényhatôsâgi vâlasztâson, mivel szôvetséget kôtôttek a
szociâldemokratâkkal.

Eckhardt

Sândor

és

én

kerulttink

be

képviselônek a tôrvényhatôsâgba kisgazda listân, mint demokrata
néppârtiak. Ôtven és fél szâzalékkal gyôzôtt a kisgazdapârt, és
emiékszem, mâsnap bementem a Fôvârosi Tiszti Ugyészségre - ott
voltam iigyészhelyettes -, ahol egy kommunista volt a fôugyész, és
halâlsâpadtan azt mondta, most mâr tôletek fugg, hogy itt majd mi
tôrténik. Nem voltak még biztosak benne ôk sem 1945 oklôberében,

hogy a Szovjetuniô olyan nagymértékben beavatkozik majd a késôbbi
vâlasztâsokba. Az Egyesûlt Allamok lényegében tétlenûl nézte a

szovjetek hatalmânak kiteijesztését egész Kelet-Kôzép-Eurôpâra.
- Mint szociàlisan érzékeny, keresztény felfogàsù politikus

milyennek itélte meg akkoriban a kommunistâk politizàlàsàt, az orszàg
feladàsànak inditékait?

- Naivak voltunk, nem tudtuk elképzelni, mit jelent egy olyan pârt
tagjânak lenni, ahol az egyén eltûnik, akarata nem érvényesiil, és
kizârôlag a felsôbb utasitâsokat hajtja végre, nem szâmit neki a haza, a
nemzet. Az 1970-es évek elején dôbbentem râ, amikor talâlkoztam Vas

Zoltânnal az Egyesult Âllamokban, mit jelent az, ha valaki a
kommunista pârt vezetôségének tagja. A vacsorân Varga Béla és
Kovàcs Imre is ott volt, és Vas Zoltân elmondta, hogy a Politikai

Bizottsâgban senkinek sem volt semmiféle ônâllôsâga, nem
nyilvânulhatott meg az akarata, mindenki félve figyelte, mit kivân
Ràkosi és Gerô. Râkosi meg figyelte Gerôt, figyelték egymâst, nehogy
bârki is ellenkezzék a kôzponti vezetôség dôntésével. Mi nem tudtuk

elképzelni, hogy léteznek ilyen emberek, akiknek semmi mâs nem
fontos, csak a hatalomban valô részvétel és Sztâlin utasitâsai.
- Moszkvâban fogant a Magyar Kommunista Pârt.

- Igen, Moszkvâban, de 1919-bôl, a Tanâcskôztârsasâg vérengzô
kommunnista diktâtoraitôl erednek a gyôkerek: Kun Bélâtôl, Szamuely

Tibortôl. Ez a vonal keriilt be 1945-ben a hatalomba, hiszen Râkosi is
Kun Bélâ-s volt.

A jogvesztés fokozatai
- Ha Magyarorszàgon nem létezett volna kommunista part, mâs
szer\'ezôdés vàllalja a szovjetek hu kiszolgàlàsàt?

- Nem, ez elképzelhetetlen. A Szociâldemokrata Part sem lett
volna hajlandô, hiszen olyan vezetôi voltak, mint Kéthly Anna, Peyer
Kàroly, Bàn Antal. Igaz, akik beléptek a kommunista pârtba, mint

Szakasits Ârpâci vagy hdarosàn Gyôrgy, azok mâs megitélés alâ esnek.
Marosân volt annyira korlâtolt, hogy megirta a kônyvében, miszerint
minden szociâldemokrata ûlés utân ciment jelenteni Rajknak. Kéthly
Anna bâtran viselkedett az Orszâggyûlésben, mint a Hâz alelnôke.
Emlékszem, 1947-ben tôbb kemény kommunistaellenes kijelentést
tettek a képviselôk, amelyeket mi megtapsoltunk. Rêvai Jôzsef felâWx,
és odaszôlt Kéthlynek: miért nem figyelmezteti ezeket a fasisztâkat?

Kéthly rendreutasitotta Rêvait, ô megint tett egy megjegyzést, Kéthly
ismét rendreutasitotta, mi megtapsoltuk, erre Rêvai kirohant az
iilésterembôl. Tehât volt egy demokratikus, nemzeti elkotelezettségû
csoportjuk a szociâldemokratâknak, Kéthly vezetése alatt, de a mâsik a
Szakasits-féle szârny teljesen lefekiidt a kommunistâknak.
- Ûnôk tudtàk, hogy Rajk Làszlô kommunista belUgyminiszter
testvére a Szàlasi-kormànyban magas tisztséget viselt, magyaràn nyilas
volt?

- Tudtuk. Azt is tudtuk, hogy jôhetett bârki bârhonnan, ha
kiszolgâlta a kommunistâkat, akkor elfogadtâk.

- Mikor vàlt az on szàmàra egyértelmûvé, hogy elveszett
Magyarorszâg, megszûnt a demokrâcia?

- Amikor Kovâcs Bêlât, a kisgazdapârt fôtitkârât mentelmi joga
ellenére elhurcoltâk a szovjetek 1947 februâijâban, nyilvânvalôvâ vâlt,
hogy itt vége van a demokrâciânak. Ez ellen a kisgazdapârt nem tudott
tenni semmit, a pârt vezetôit morâlisan megsemmisitették. A mâsik
nagy megrâzkôdtatâs az volt, amikor a Magyar Fuggetlenségi Pârtot,
amelynek Pfeiffer Zoltàn volt az elnôke, 1947-ben egyszerûen
kiparancsoltâk a parlamentbôl. Moôr Gyula, a pârt képviselôje, a
jogfilozôfia egyetemi tanâra, egy jelentôs parlamenti beszédében azt
mondta: a magyar nemzeti akaratnak egyetlen szabotâlôja van, s az a
Magyar Kommunista Pârt. Erre ôriâsi vihar tort ki a ulésteremben, a
kommunistâk meg akartâk verni, én is leszaladtam az elnôki
pulpitusrôl, hogy megvédjem. Ekkor mâr a magyarsâg minden jelentôs

személyiségét kikezdték. Kôvetkezett Mindszenty Jôzsef esztergomi
érsek, hercegprimâs lejâratâsa, az egyhaz ùldôzése.
- Mi vezérelte a kommunista pàrtot?
- A moszkvai utasitâsok, amelyeket szolgaian végrehajtott.

- Milyen part volt tehàt?

- Nem volt magyar part. Semmi kôze sem volt a magyarsâghoz, a
szovjetek magyarorszégi csoportja volt. Aki nem hajtotta végre a
parancsot vagy kicsit megingott, azt félretették. Leg>'en az Rajk Lâszlô
vagy Szônyi Tibor.
- Az àllamositàs, a magàntulajdon szétverése màr megmutatta,
milyen irânyba halad a baloldali politika.

- A nagyvâllalatok âllamosîtâséval kezdôdôtt, majd az egyhâzi
iskolâk âllamosîtâséval folytatôdott 1948 jùniusâban. Ebbcn az idôben
vâlt vilâgossâ, hogy magyar politika mâr nem létezik.

- Onnek is et kellett menekûlnie az orszàgbôl.
- Emigrâlnom kellett. Kiadtâk ellenem a letartôztatâsi parancsot.
Szerencsére egy kis ideig Ries Istvàn visszatartotta.
- A szociâldemokrata igazsâgûgyi miniszterrôl van szô.

- Arrôl. akit aztân agyonvertek a kommunistâk. Nos, felmentem

hozzâ, és megmutatta, hogy azért adtâk ki a letartôztatâsi parancsot,

mert egy védôbeszédemben azt mertem mondani, hogy az ÂVH-n, a
titkosrendôrségen megverik az embereket. Mâsnap mâr a Népsza\>a elsô
oldalon hozta, hogy antidemokratikus kijelentéseket teszek. Ries Istvân

ekkor még megnyugtatott, hogy ameddig ô itt van, addig nekem semmi
bajom nem lesz. S meddig leszel itt? - kérdeztem . Azt nem tudom vâlaszolta bizonytalanul.

Politizâlâs Nyugaton
- Kalandos kûrulmények kôzôtt elhagyta az orszàgot, de Nyugaton
is részt vett a magyar emigrànsok politikai életében.

- 1949-ben megalakult a Magyar Nemzeti Bizottmâny, a
forradalom utân pedig Magyar Bizottsâg néven lett ismertté, ennek
voltam a tagja. A Magyar Nemzeti Bizottmâny azzal az indokkal

alakulhatott meg a magyar alkotmâny szerint, hogy ha a kôztârsasâgi
elnôk nem tudja ellâtni hivatalât, akkor az Orszâggyulés elnôke veszi ât
a hivatal irânyitâsât.

- Varga Béla is Amerikàban élt.

- Igen. Tildy Zoltàn kôztârsaségi elnôkôt letartôztattâk. Jogilag igy
Varga Béla lett az emigrâns kormâny feje, amelyet az amerikaiak
jelentôs ôsszeggel tâmogattak. Truman elnôk bôlcsességére vall, hogy
felismerte, kâr volt kiszolgâltatm a kelet-eurôpai nemzeteket a szovjet

megszéllôk kénye-kedvének. TâmogattaMagyarorszâg, Csehszlovâkia,
Lengyelorszâg, Albânia, Bulgâria és România memekiilt kormânyét.
Ezeknek minden tagja fizetést kapott, kiilûgyi hâlôzatuk kiteijedt
Eurôpàra, Dél-Amerikâra. A magyar menekiilt kormâny tagja volt
tôbbek kôzôtt Nagy Ferenc, Kôzi-Horvàth Jôzsef Bakàch-Bessenyei,
Kàllay Miklôs, Barankovics Istvân, Fàbiân Béla és Eckhardt Tibor. A
kormânynak voltak orszâggyûlési képviselôi, kôzôttiik én is.
- Hànyan voltak?

- Tôbb, mint szâzan. Minket még itthon vâlasztottak meg
képviselônek.

- Milyen hatârozatokatfogadtak el, és volt-e hatàsuk?
- Volt hatâsnk. Mikor a tudomâsunkra jutottak Râkosiék emberi
jogokat sértô intézkedései, hallattuk a szavunkat, eljuttattuk
észrevételeinket a Egyesiilt Âllamok kormânyâhoz és az ENSZ-hez.
1951 tavaszân megalakult az Egyesiilt Nemzetek Szervezetében a

kényszermunkât vizsgâlô bizottsâg. Beadtam egy kérelmet, hogy
vizsgâljâk meg a Magyarorszâgon mûkôdô kényszermunkatâborok
helyzetét. Elfogadtâk. Négy hônapig dolgoztam az anyagon, angolul is
megjelent. EckhardtTiborral 54 Idsebb-nagyobb munkatâbort soroltunk
fel, kôztiik volt természetesen Recsk. A bizottsâghoz az volt a
kérésûnk: âllapitsa meg, hogy nemcsak az a kényszermunka, amely a
munkatâborokban zajlik, hanem a magyar munkâs kiméletlen

dolgoztatâsa is az. Az ENSZ bizottsâga megâllapitotta, hogy
Magyarorzâgon a munkâsok, a munkavâllalôk nem hagyhatjâk el
szabad akaratukbôl a munkahelyiiket, s ez kényszermunka. Râ egy évre
Râkosiék tôrôlték a tôrvényt. Tehât el tudtunk érni eredményeket.
- Beszéljunk az 1956 utàni Magyar Bizottsàgrôl!
- Ez az elôzô menekûlt kormâny jogutôda volt, elnôke szintén

Varga Béla. Tagjai kôzôtt megemlitem Kovàcs Imrét, Kiss Sàndort,
Kéthly Annàt, Peyer Kàrolyt, Kirâly Bélàt, Nagy Ferencet, Kôvàgô
Jôzsefet és jômagamat. A Magyar Bizottsâg 1990 mâjusâig mûkôdôtt,
amikor Varga Béla hazajôtt, és a magyar parlamentben bejelentette,
hogy a Magyar Bizottsâg feloszlott, mert nincs râ szûkség tovâbb,
mivel a magyar nép 1990 tavaszân ismét szabadon vâlaszthatott.

- Hogyan viselték el a hosszù emigrâciôt?

- Aki csak a magyar politikâval foglalkozott, és nem tartotta a
kapcsolatot az amerikaiakkal, az elszigetelôdôtt, elàrvult. De Varga
Béla, aki nemzetkozileg is ismert volt vagy Eckhardt Tibor. aki tanitott,
félig-meddig beilleszkedett az amerikai tarsadalomba. Kovàcs Imre irt,
én iigyvédvoltam, Kôvàgô Jôzsefdolgozott, Kiràly Béla egveterni tanàr
volt, mi nem vesztettiik el a kapcsolatot a kôrnyezetiinkkel.
-Az elârvultak kôzé sorolja Nagy Ferenc volt miniszterelnôkôt is?
- Nem, ô is tartott elôadâsokat. Pfeiffer Zoltân és Barankovics
Istvân szigetelôdôtt el, akik nem talâltâk meg a helyiiket. Az volt az
elméletem, hogy ùgy kell dolgoznom, mint egy amerikainak, és ùgy
élnem, mint egy magyamak. 44 éves koromban beiratkoztam az
amerikai jogi egyetemre, letettem az iigyvédi vizsgât. Ezzel szabaddâ
és fuggetlenné tettem magamat. 34 évig voltam a Szabad Magyar
Jogâszok Vilàgszôvetségének elnôke. Szinhézat alapitottam, az Eurôpai
Rab Nemzetek Kôzgyûlésének elnôke voltam.
- Most az Orszàggyûlés rangidôs képviselôje. Mai fejjel màsként
élte volna le az életét?

- Mint minden mâs ember, én is tele vagyok hibâval, gyarlôsâggal,
ambiciôval. De kôzéleti szempontbôl igyekeztem tiszta maradni.

Megprôbâltam ùgy képviselni hazémat és népemet a Horthy-korszak
alatt, a német megszâllâs idején, a bôrtônben, hogy nem kellett
megtagadnom elveimet. A kommunizmus nehéz idôszakâban a
parlamentben nem mondtam olyant, amit ma meg kellene bânnom.

Pénzt pârtmunkâért soha nem fogadtam el, mindig az ugyvédi
praxisombôl éltem. Azt mondta, hogy rangidôs vagyok. Akkor nem
szâmit, a kor nem éveket, hanem âllapotot jelent. Teljesen felesleges
valakitôl azt kérdezni, hâny éves, mert nem az évek szâmitanak. A

lényeg az, hogy mit tesziink. Minden kôzéleti személyiségtôl meg kell
kérdezni, hogy mit tett, mit tesz. S ha eredménnyel jâr, akkor fiatal az

illetô. Az Eurôpai Biztonsâgi és Egyiittmûkôdési Értekezleten és az
Interparlamentàris Uniôban magam értem el, hogy az emberi jogok
biztosftâsa mellett hatârozatba foglalték a nemzeti kisebbségi jogokat
is. Ezt én harcoltam ki. Fiatalnak érzem magamat.

Dr. Tàpay Miklôs (Cincinnati):
TIZENHÂROM PERC

MANSFELD PÈTER ÉLETE ÉS HALÂLA
Amikor 1990 mârciusâban az elsô szabad vâlasztâsok alkalmâval

otthon voltam, egyik elsô utam az '56-os mârtirok siijâhoz vezetett a
râkoskeresztûri temetôben. Itt a kopjafék kôzôtt feltûnt egy keresztfa,

és rajta egy gyerek fényképe. Ez volt Mansfeld Péter sirkeresztje.
Bâr tudtam, hogy a megtorlâs éveiben Kâdârék 18 éveseket is
kivégeztek - igy szembeszâllni a megcâfolhatatlan embertelenséggel,
mégis dôbbenetes meglepetés volt és kônnyeket hozott szemembe.
Akkor és ott hatâroztam el, hogy tôrténetének ismertetése érdekében
mindent megteszek, amit csak tudok és amire csak képes vagyok.
Felvettem a kapcsolatot a mârtir Budapesten élô ôccsével és tôle

tudtam meg, hogy Kosa Csaba, a Magyar Ùjsâgirôk Kôzôsségének
elnôke

kis

kônyvecskét

irt

Péter

életérôl és

kivégzésének

kôrulményeirôl, amelynek cime: "Alhattâl-e Kisfiam" volt és 1996
szeptemberében keriilt a piacra. E kônyvecske és a mârtir ôccsétôl
kapott adatok alapjân késztiltem beszédemre a Magyar Talâlkozô 1996
novemberi ôsszejôvetelén, amelyet ""Mansfeld Péter, a mârtir pesti
srâc" cimmel tartottam a szabadsâgharc 40. évfordulôjân. Ezt a
beszédet ugyanezzel a cimmel kôzôlték le a Magyar Krônikàban és
jelent meg, mint vezércikk a Nemzetôr 1997 szeptemberi szâmâban is.
Volt gimnâziumomban, a Ciszterci Rend Budai Szent Imre
Gimnâziumâban sikeriilt elémem, hogy évente sorra keriilô Mansfeld
Péter Tanulmânyi Emlékversenyt rendezzenek, amelynek elsô 3

helyezettjét egy itt létesitett alapitvâny kamatjaibôl dijazunk. E
tanulmânyi verseny „tananyagât" én âllitottam ôssze és irtam meg: a
versenyzôknek tudniuk kell Mansfeld Péter élettôrténetét, az 1956-os
szabadsâgharc részletes tôrténetét és kivulrôl hârom Tollas verset. - A
verseny a régi érettségi vizsgâkhoz hasonlôan zsûri elôtt folyik le és
nyilvânos. Érdeklôdô diâktârsakat és ôregdiâkokat is meghivjâk. A
zsûrinek tagjai: a gimnâzium igazgatôja, a verseny rendezésével
megbizott tôrténelemtanâr, a Ciszterci Diâkszôvetség (alumni) elnôke,
a mârtir ôccse és a zsûri elnôke. (A tavalyi III. versenyen - elsô izben elnôk voltam.) A verseny eddig mârciusban, illetve âprilisban volt de
2000-tôl kezdve a szabadsâgharc idôpontjâhoz kôzel, oktôberben lesz.
A tôrténelemtanâr vâlogatja ki, hogy kik keriilnek a jelentkezôk kôzûl a
dôntôbe. Az elsô helyezettjének a MAOSZ diszoklevelet is kûld.

Miutân Mansfeld Péter életérôl szôlô kônyvecske elsô kiadâsa
tavaly mâr teljesen kifogyott, a MAOSZ részére kiildôtt
céladomânyommal lehetôvé tettem a mâsodik kiadâs megjelenését,
amelynek megvâltozott cime: Tizenhàrom perc. Mansfeld Péter élete és
halàla. Ennek a kiadésnak 500 példânyàt az elmùlt oktôberben kôzvetleniil a szabadsâgharc évfordulôja elôtt szétkuldtuk - az orszâg
ôsszes kôzép- és ipari szakiskoléja részére egy kùlônàllô ùn. „szôrôlap"
beletételével, amelyet én âllitottam ôssze.

1999 mârciusâban
a
csongrédi
Saghy
Mihâly
Ipari
Szakkôzépiskola, Szakmunkàsképzô Intézet és Kollégiumban lepleztek
le egy dombormûvet Mansfeld Péterrôl.

Életérôl

szôlô

kônyvecske

elsô

kiadâsàra

felfigyelt

a

miniszterelnôk hivatala is. Mikor tavaly, november 4-én, Péter Medve
utcai iskolâjânak falân lepleztek le rôla egy dombormûvet - nem kis

meglepetésiinkre, maga a miniszterelnôk volt az egyik szônok. Errôl az
iinnepségrôl megemlékezett a Magyar Nemzet és a Demokrata cimû
hetilap is. A magyar televiziô is hozta az iinnepségrôl szôlô képeket.
A Demokrata hetilap 1997. oktôber 23-i szàma a cimlapon hozta a
mârtir fényképét nevével és ,Memento Mari " felkiâltâssal !
Most szô van rôla, hogy valahol a Rôzsadombon utcât neveznek

majd el rôla, amit a lengyelek mâr évekkel ezelôtt megtettek.

Felkérésemre Viharos Viktor: „Ôtvenhat utàn. Mansfeld Péter
emlékére" cimmel egy szép kôlteményt irt, igy bevonult az 1956-os
magyar irodalomba is.

Dr. Tàpay Miklôs „Hruscsov titkos beszéde" cimmel ad elô. Kôzépen dr. Nàdas Gyula
és dr. vitéz Lengyel Alfonz (Somogyi F. Lél)

III.

MAGYARSÂGUNK SORSKÉRDÉSEI
Dr. Juba Ferertc (Bées);

ÀRPÀD HONALAPÎTÂSA
A KÂRPÂTOKTÔL AZ ADRÎÂIG
A magyarsàg abban a kûlônleges helyzetben van, hogy az idén
tinnepelheti kârpàt-medencei honalapitàsànak, illetve pontos
megnevezéssel: honegyesitésének és honvisszafoglalàsànak 1100.
évfordulôjat. Ez a helyzet azért kûlônleges, mert a 896. évi Eurôpàban
csupàn két olyan àllam létezett, amely ma is fennàll, Bulgària és
Franciaorszàg. Tehàt mi Eurôpa harmadik legôregebb orszàga
vagyunk. Emellett ez az orszàg nem csak, „ ùgy valahogyan "jôtt létre,
hanem egy lângeszû àllamférfi és hadvezér, a honvisszafoglalô és

honegyesitô Ârpàdalapitotta meg.
Valamennyi krônikânk, szâmos idegen és magyar tôrténelmi,

régészeti, embertani, nyelvtudomânyi stb. adat igazolja azt, hogy a
szittyâk, hunok és avarok egyetlenegy népet képviselnek, ôk a
magyarok elei. A szittya (skytha) név ôt nevet takar: a dâk, hun, avar,
ùz, és szabir nevet. Valamennyiena Kâspi-tenger partjârôl szârmaznak.
A szittya, massageta, méd, asszir, szabir, hun, avar, ogur, magyar vonal
lényegében és formâkban, sôt nyelvben is egy természetes iitemben

fejlôdô folytonossâg. Az lijonnan felfedezett irâstôrténeti
ôsszefuggések is csak a hun-magyar nyelvi azonossâg alapjân âllva
magyarâzhatôk.

Jelenlegi legmértékadôbb régész-tôrténésziink, Lâszlô Gyula is azt
iija, hogy kùkullômenti avarok kétségkivul hunokvoltak", tovâbbâ ami kérdéstink végleges eldôntéséhez rendkiviil fontos: „ a magyarsàg

a honfoglalàskor nagytômegû, magàt hunnak nevezô - s részben
tényleg a hunoktôl szârmazô -, részben pedig belsô-àzsiai eredetu, de
hun népnéwel nevezett avarsàgot talâl itt"... Ugyancsak ebben az
értelemben nyilatkozik nagy tudôsunk, amikor ezt iija: ,Pehetséges,

hogy e hun szàrmazàs tudatû avarsàg"...axa&\y szavaival vilâgosan utal
arra, hogy az avarok hatârozottan ôrizték htm szâimazâsunkat.
Ugyancsak Lâszlô Gyulât idézziik, amikor megâllapitja, hogy „a
Magyarorszàgon talâlt székely (tehàt hun-avar) tôrzsek egybetelepitése
Szent Làszlô uralkodàsa alatt kezdôdôtt"...

A Kàspi-tenger melletti tartôzkodâs az elsô és alapvetô lehetôség,
hogy a tengeri élet magataitàsmintài beépùlhessenek a magyarsâg
génjeibe. Az elôzôknek mintegy igazolâsâul îrta Mao-Tun a
csészâmak: „Az ijfeszitô népek egyesùltek. Minci hunok "I
Felettébb figyelemreméltô a hires angol tôrténész. H. G. IVells
megâllapitasa, hogy ,,6000 és 3000 kozôtt az emberek nem cak
Mezopotàmiâban és a Nilus vôlgyében telepedtek meg, hanem kialakult
egy rendkivul ellenàllô népesség, a nomàdok. Nem szabad az
olvasôknak azt hinni, hogy ez az életforma ok\>eîlenUl alacsonvabb

fokon àllott volna, mint a fôldmûvelôké. Eletuk tôbb szempontbôl
gazdagabb volt, mint a fôldmûvelôké Allitésa megegyezik Padànvi
megéllapitâséval; „Az âllatâllomânyra épiilt lovas életforma
civilizéciôs forma, nem pedig civilizâciôs fok". Ami a nyelvet illeti,
Vâczy Pétert idézzuk, aki szerint a hunok nyelve azzal a tôrok nvel\>\'el

egyezett, amelyet a turkôk, ujgurok és avarok beszéltek. Folytathatjuk
ezt azzal, hogy a bizànci udvarban nem volt sziikség kiilôn tolmâcsra a
hunok, avarok és a bizànciak kozôtt. Ugyanazok tolmâcsoltak.
Eleink, a hunok a Donon tùli gôt birodalmat 373-ban Kr. u.
semmisitették meg. 378-ban mâr ellâtogattak az Illyricumba is, tehât az
Adriâhoz. 380-ban rômai zsoldban lâtjuk ôket és ott vannak Gratianus
csàszâr testôrségében. 395 nyarân mâr mindkét Pannônia és Dalmàcia

is a hunok uralma alatt âll. Mâr ez a tény is mutatja, hogy jogosan
beszélhetunk honvisszafoglalâsrôl. Ami pedig

a

nyelvet

illeti,

hivatkoznunk kell Ammianus Marcellinusra, II. Konstantin csâszâr

tâbomokâra. Ô iija, hogy midôn a csâszâr a Szerémségben nagyobb
adôk fïzetésére klsérelte meg az ottaniakat râbeszélni, az egyik fônôk
elkezdte ôt „marha! marha"! feikiâltâssal szidni. Nagy Sàndor kutatô
szerint viszont mivel ez a szô kizârôlag csak a magyar nyelvben fordul
elô, a felszôlalônak kôvetkezésképpen magyarul kellett beszélnie!

Az elsô nyugat-rômai csâszâr, Honorius felismerve a hunok
kivâltsâgât, 10.000 lovas hunt tartott a zsoldjâban. Ezeket birka- és
marhahûssal, meg gabonâval Dalmâciâbôl lâttâk el.

452-ben maga Attila is megjelent 2a.Adriànàl. EÀfoglalXa Aquileiàt,
Milànôt és Paviàt is. Birodalmânak hatârai nyugaton ekkor az ôceânig
teijedtek. Az avarok (a var és kun tôrzsek=vârkunok). Kr. u. 470-ben

mâr szôvetségesei voltak 2a.Attila-fi, Dengizik népének. Szâllâshelyiik
a Don-Kubân folyamkôz és a Fekete-tenger kozôtt fekiidt. Ez is egy
olyan fôldrajzi térség, amely alkalmas arra, hogy a tengeri élet
magatartâsmintâi az ottani népesség génjeiben megôrizve maradjanak.

Az avarsàgnak és birodalmànak a megfelelô értékelése céljàbôl
emlitjùk nieg, hogy Attilànak 453-ban bekôvetkezett halàla utàn a
birodalmat tùlélôk (tehât Attila fiai is) az avarokkal egyutt Kr. u. 500
tàjàn a Fekete-tenger térségének a kereskedelmét olyannyira a
hatalmukban tartottàk, hogy pl. Bizânc hajôi csak engedélyiikkel

futhattak be krimi kikôtôkbe, mintpl. Chersonba. Hatalmukkiteijedt az
akkor màr pûspôkséggel rendelkezô Tomi (ma Constanza)
partvidékéig, sot nyugat felé az eg>'kori Fiuméig, amelynek hegyén a
Tersatton (ma Trsat) Tarcsatàr néven kardg>'ârtô mûhel>l tartottak
fenn.

A Nyugatrômai Birodalom 555-ben gôt és vandâl tâmadâsok
kôvetkeztében megszûnt. Dalmàcia ekkor egy idôre Bizânc uralma alâ
keriilt, késôbb pedig a gôtok lettek az urai. Ezt kôvetôen a Kr. u. VI.
szazad végén az avarok kezdték fenyegetni Isztriàt és Dalmàciât.
Veliik egyutt gyep-teriileteikrôl szârmazô szlâv elemek is érkeztek.
Mauricius csâszâr idején (539-602) teljesen megszâlltâk Dalmàciât,
mint hun testvér, a folyamatossâgât biztositva. Kr. u. 596-ban Bajân

kagân Priscus hadvezér egyik vâlaszét hadûzenetként éilékelte. Emiatt
megszâllta és lerombolta Singidunumot, a mai Belgrâdot. Priscus
azonban a vârost visszafoglalta, mire fel Bajân a dalmât tengerpart
vârosait tâmadta meg. Részére balul iitôtt ki ez a vâllalkozâs, mert az
ott ekkor kitôrt pestisben hét fia hait meg. A lelkileg megviseit Bajân
békét kôtôtt, de ez nem lett tartôs. Véleménye az volt, hogy ez a
békeszerzôdés nem vonatkozik Dalmâciâra és azt a pannôniai
szlàvokkal egyutt elfoglalta.

ht és most idézniink kell Konstanint, a Biborbanszûletett csâszârt,

aki szerint Dalmâcia megszâllâsâban az a tényjâtszottfontos szerepet,

hogy Salona és kôrnyéke nagyon megtetszett az avaroknak és emiatt
telepedtek ott meg. A horvâtokat Heraklios csâszâr (575-641) hrvta
meg. Ezek jôttek is, elôszôr csak egy tôrzsiik, ôt férfi- és két nôtestvér
vezetésével. Rôluk a szlâv filolôgia nagy tudôsa, a finn Mikkola
megâllapitotta, hogy neviik utân itélve, ôkis a\>arok voltak. Ahorvâtok
ekkor megszâllottâk egész Dalmâciât, Tragurion, Jader és Diokletiânpalota kivételével. Vândorlâsuk a Kârpâtoktôl északra fekvô
ôshazâjuktôl kb. 100 évig tartott.

Az a\>arok - mint minden lovas nép - az idegeneket telepitették
hatâraikra, hogy az esetlegesen betôrô ellenség elsô csapâsâî ezek
vegyékfel. Egy tôrzsiiket a Fredetér-krônika „dudlevi " alakban ôrôkiti
meg, amely avarul „pusztitô"-t jelent. Fehér M. Jenô talâlôn jegyzi
meg, hogy a kegyetlenkedéseket ezek a dùlôk hajtottâk végre, de
Eurôpa kôzvéleménye persze ezeket az avarok rovâsâra irta és a veltink

mindig ellenséges nyugatiak - mint sok eg>'éb valôtlanségot is bevették, tudôsaik pedig tovâbbadtâk.

A horvâtok odatelepitésével Heraklios csàszàr tulajdonképpen az
avarok adriai kereskedelmi ûtjàt kivànta elzàrni az ott bejôvô àrucikkek
elôl. Azt tudjuk biztosan, hogy az avarok hajôztak az Adriàn. Bizànci

forràsok hatàrozottan beszélnek avar hajôhadrôl, és arrôl, hogy a
hajôk épitését a kagân hatàrozottan tâmogatta. Ez is tovàbbi bizonviték
honvisszafoglalâs szavunkjogossàgàra.

A Frank Birodalom csaszâra, Karulu Magnus 787-788-ban
szâllotta meg Isztriât és Dalmâciât. Mindkettôt - természetesen! bekebelezte a Frank Birodalomba. Dalméciâban ekkor a Narenta

vidéke még szabad teriilet. A IX. szàzadban itt jelennek meg egy horvàt
àllam elsô kôrvonalai. A fejlôdés gyors iramban haladt. 915-ben

Tomislav mâr kiralynak jelentette ki ônmagét, mire fel a papa ôt
nyomban „rex croatorum "-nak titulâlta. Nem sokkal késôbb Velence,

majd Bizânc fîiggôségébe keriilt Dalmàcia. Ez alôl a fîiggôség alôl
Zvonimir kirâly, Szent Lâszlô kirâlyunk testvérének, Ilonànak féije
szabaditotta meg az orszâgot és egyben biztositotta annak részére a

magyar kirâlyok szôvetségét. Zvonimir 1076-ban kapott VII. Gergely
pâpâtôl kirâlyi koronât.

Az elmondottakbôl vilâgosan lâtszik, hogy a hunok, illetôleg
késôbbi nevtikôn az avarok, a Kâspi-tenger vidékérôl eredô mùltnak -

mintegy sejtjeikben megôrzôtt tengerképességiik emlékéul - hatârozott

igyekezettel tôrtek elôre az Adria felé és annak partjait el is foglaltâk.
Azazaz avar-magyar eleink akkor mâr adriai tengerparti nép lettek.
Kôzismert, hogy az egész nyugati irodalom rôlunk manapsâg is
szinte valôtian môdon ir. Pl. a belga polgâri iskolai kônyvek szerint: ''A
magyarok germanizàlt mongoloE\ A Nyugat a germân "Ubermensch"
gondolât és annak propagandisztikus hatâsa alatt mindmâig
ellenségesen kezelt bennùnket, "mint kutyafejû, szômyu alkatù stb.

rablô, nomâd hordât". A legutôbbi évtizedekben azonban, feltehetôleg a
vesztett hâborù kôvetkeztében a germânok maguk

is belâttâk

tùlzâsaikat. Felismerték és elismerték a Grimm-féle nyelvtôrvények
alkalmatlansâgât (amire egyébként a finnugor elmélet épiil), amelyet
Gôtz Lâszlô - kinos, szinte természettudomânyi pontossâggal - céfolt

meg! „Keleten kél a nap" cimû monumentâlis munkâjâban. Bizonyos
javulâst a kulfoldi szakmunkâk teriiletén is észleliink. Olyan
szakmunkâk is megjelennek, amelyek csodâlatosképpen megâllapitjâk,
hogy a „hunokrôl", „nomâd lovasnépekrôl alkotott véleményeket
alaposanfeliXl kell vizsgàlni " vagy a „szittyàk mûvészete stilus szerint a

legeredetibb és legizgatôbb, omit Ô-Eurôpa csak nyûjtani tud" - irja
Schreiber. Hasonlôképpen nyilatkoznak az osztràk médiàk is a folyô évi
àprilis hô 26-àn Féltoronyban (Halbturn) megnyilt avar kiâllitàs
ismeretében és az avarokrôl màr mint az ô ôseikrôl beszélnek. Helmuth

Uhlig „Eurôpa anyja" cimû kônyve pedig O-Anatàliàt ismeri el
Eurôpa szûlôanyjànak! Gudrun Kutscha „Az ôsidôk nyomân" cimû
kônyvében ilyen bâtran ugyan még nem nyilatkozik, azért még ô is

megjegyzi, hogy a letelepulô ùj életmôd Elô-Àzsiâbôl szârmazik és
onnan importâltâk Eurôpâba"... Fiatal tudôsaink kôzôtt azonban mâr
vannak, akik bâtran râ memek mutatni, hogy pl. a hunok az iras
birtokâban voltak.

Persze az avarok nem tûntek el, amint azt az orosz Nestor-krônika
- talân kissé vâgyakozva is - kijelenti. Kutatôk kimutatjâk, pl. e

kôtetben is (a szerk.) hogy tovâbb éltek egészen Àrpâdék bejôveteléig.
Amint honvisszafoglalôink Ârpâd vezérietével âtlépték a
Kârpâtokat - amely hatârunk ezer éven ât, Eurôpâban a leghosszabb
idôn ât vâltozatlan hatâra volt - Zuârd és Kadocsa àrpàdi parancsra

azonnal a Balkànra vonult népùkkel egyutt. Zuârd népével egyûtt
Thessalonikénél beolvadt az ottani lakossâgba, de Kadocsa
megszâllotta a Rascia faz akkori Szerbia) és az Adria kôzôtti teruletet
egészen Durazzoig (a mai Dures, Albâniâban) és itt, az ârpâdi
honvisszafoglalâs ezen legtâvolabbi teruletén megteremtette igy az elsô
magyar tengermelléket. (A kôzépkort âltalâban a Rômai Birodalom
megszûnésétôl, illetôleg széthullâsâtôl, 476-tôl szâmitjâk 1492-ig,

Amerika felfedezéséig. Érdemes megemlitenûnk, hogy Amerika a
firenzei Amerigo Vespuccitôl kapta a nevét, az ""Amerigo " névazonban
nem mâs, mint az Imre magyar név firenzei tâjszôlâsban. Tehât
Amerika a nevét is tôlûnk kapta, mert Imrék patrônusa Szent Inare. A
kezdeti szâzadok a népvândorlâs kora. Ermek végefelé kôvetkezik be ma mâr nyugodtan mondhatjuk „tôbbedik", az ârpâdi honfoglalâs.)
Hazànknak, ennek a csodàlatos âllamalkotàsnak most ûnnepeljûk
az 1100. évfordulôjàt.

Ârpâd fiatal alkotâsânak az erejét hamar megismerte a két
szomszéd: a Német-Rômai és a Kelet-Rômai Birodalom. Errôl a

„bemutatkozâs"-rôl mindmâig „kalandozâsok"-nak nevezett rablô
hadjâratok és hasonlô lenézô kifejezésekkel nyilatkoznak nemcsak az
idegenek, hanem még - horribile dictui - hazai tudôsok is! Pedig a
vonatkozô szakirodalom (mint pl. Vajay Szabolcs munkâi) vilâgosan
bebizonyitotta, hogy eleink mindig két veszekedô herceg vagy mâs
nyugati uralkodô egyikének a szôvetségeseként szerepeltek az idegen

vilâgban, amikoris a mâsik felet megverték. (Mondanunk scm kell, nem
olyan embertelen kegyetlenséggel, mint aliogy minket „vamoltak" meg
két vilâghâborùs legyôzôink. - A frankok aranyirigységûk miatt estek
neki az avaroknak és legyôzésiik utân mohôn és boldogan cipeltck haza
a vagy 15 târszekémyi aranykincset, amelybôl valôban elsô, curôpai
jelentôségû épitészeti remekmûvet, az aacheni dômot megtudtâk
épiteni.)

Honvisszafoglalâsunk idején Velence màr fiiggetlen, szabad, a
tengeren hajôhada révén hatalmas. A X. szazadban elsô kirâlyunk,
Szent Istvàn figyelmét nem keriilte el az Adria. Leénytestvérct Orseolo
Ottôhoz, a velencei dogehoz adta feleségiil. Ennek teslvére pedig a
gradoi pâtriarka, akinek a fennhatôsâga Isztriéra és Dalmâciâra teijed.
Ezek figyelembevételével joggal hihetjùk, hogy a kirâly adriai
érdeklôdése môgôtt a mâsik réalités keresése létezik. A Levante felé
irânyulô magyar kiilkereskedelem veszélyes szàrazfôldi ùtvonalâval
szemben kedvezôbbnek tûnik a biztonsagosabb tengeri ût. Az Adria
keleti oldalân mâr ott vannak a horvâtok, akiknek nagy része avarokbôl
âll, - fija a Biborbansziiletett csâszâr.

A velencei hajôépitésnek mindig is nagy sziiksége volt Dalmâcia
fâjâra. Amikor azutân Ottô dodge egy ilyen dalmâciai „kirândulâs"

sorân beleszaladt 11. Basilios csâszâr hajôhadâba, ez ùgy
megszalasztotta, hogy csak Velencén tùl tudott megâllni. Hamar kérte

is SzentIstvânsegitségét. A kirâlyjôtt is, segitett is, de a tengerpart egy
részét is hamar megszâllotta. Ezzel hazânk belépett a „kék" tenger
tôrténetébe.

Horvât kapcsolataink békés ûton indultak el. Zvonimir kirâly
halàla utân az ozvegy a legerôsebb horvât pârtok segitségével és
kivânsâgâval testvérének, Szent Lâszlônak ajânlotta fel a horvât trônt.
Az orszâg akkor patrimonium regium-nak, ôrôkôlhetô orszâgnak

szâmitott. igy keriilt Horvâtorszâg a magyar koronâhoz, ahol nagy
hasznâra 800 éven ât âllott velûnk szoros kôzjogi kapcsolatban.
Egészen a XVIll. szâzad végefelé megindulô pânszlâv mozgalom
bûvôletéig.

Tudomânya miatt „kônyves"-nek nevezett Kâlmân kirâlyunkat
1095-ben koronâztâk meg. 1095-ben feleségiil vette I. Roger dél-itâliai

és sziciliai norman kirâly leânyât. Emôgôtt a hâzassâg môgôtt is
bizonyâra a tengerrel kapcsolatos elgondolâsok hùzôdtak meg, de ezek
a fiatal feleség korai halâla (1102) miatt nem valôsultak meg.
Joannes Komnenos, késôbb (1118-43) bizânci csâszâr Szent Lâszlô

leânyât, Piroskât vette feleségiil.

Ennek a hâzassagnak a révén a magyarok mintegy szabad kezet
kaptak Dalmâciéban, amely a szigetekkel egyiitt Kàlmàn kiràly alatt
keriilt a magyar koronàhoz. Ezt még Velence is „lenyelte", mert
Boemund tarantoi herceg apuliai dùlâsa idején Kélmân kirâly elfoglalta
Monopoli és Brindisi vàrosokat, majd azokat nagyvonalùan
Velencének adomânyozta. A Kézai Krônika iija: „Utâna a tengeren
megtémek Dalmâciâba, magyar kapitânyt és a magyar kirâly zâszlôjât
otthagyvân a velenceieknek". Ekkor az eseményt és a kôzôs adriai

érdekeket Per és Simon ispânok kôzremûkôdésével 1108-ban oklevélbe
foglaltâk. Ez érdekes môdon Kâlmânt „dâk" kirâlynak nevezi.
A szâzad sorân - sajnâlatos môdon - Velence nyughatatlansâga
miatt egy allandôan ingadozô helyzet alakult ki Bizânc-HazânkVelence és a Német Birodalom kôzôtt. A hosszù huzavonânak végiil is

111. Béla kirâlyunk vetett véget, aki erôs hadsereggel elfoglalta a
tengerpartot (II72-Il96). Hazànk ekkor a\'ar testvérnépének és
Kadocsànak az orôkébe lépve tengerparti hatalom lett.

Az I24I. évi tatâijârés utân déli birodalmâba, Dalmâciâba
menekûlô IV. Béla kirâlyunk kincseinek java részét elôre kiildte oda;

Szent Làszlô aiszârcsontjât, Szent Istvân koponyatetejét, âllkapcsât és
Szent Istvân jobb kezét. (Utôbbit Mâria Terézia hazahozatta, a tôbbi
ereklye ma is ott lâthatô, bâr szômyû, csak az ellenûnk létezô szlâv
ellenszenv alapjân érthetôen rossz âllapotban.)

Két éves ottani tartôzkodâsa alatt a kirâly felismerte, hogy egy

tengerparti âllam nem lehet meg hadiflotta nélkiil. Nyomban meg is
kezdte egy hajôraj megszervezését. EIsô hajôjât 1242-ben szerezte
meg. A vârosok és szigetek, a fôurak, fôleg a Frangepânok szolgâltâk a
kirâlyt hajôval. Ezért adta a kirâly a Frangepânoknak pl. Zengg

vârosât, amely azelôtt a templomosoîcé volt. Zengg 1420-tôl kezdve a
magyar tengeri kereskedelem fôkikôtôje lett. Trau (ma Trogir) vârosa
kapta a kirâly koronâzâsi palâstjât, amelybôl a dômban ma mâr csak a
csuklya egy részét, Szent Mârton magashimzésû lovasalakjât
mutogatjâk, persze szigorùan elhallgatva, hogy az a magyar kirâlyé
volt.

1269-ben az Ârpâd ésa nâpolyi Anjou-hâz kôzôtt kettôs hâzassâgi
és segélynyùjtâsi szerzôdést kôtôttek. Eredményeként az orszâg

tengerészeti politikâjâban jelentôs vâltozâs kôvetkezett be. 1300-ban
Berberi Gyôrgy grôf Nâpolybôl Spalatoba hozta a 13 éves Robert
Kàrolyt. Utôda Nagy Lajos kirâlyunk, hatalmi tényezôvé épitette ki a
hadiflottàt. Hazànk ezâltal valôsàgos tengeri hatalom lett. Kemény
harcok ârân visszavette Velencétôl az egész Dalmâciât. Ezt a hôditâsât

az 1358. évi febmâr 18-ân kôtôtt ùn. zârai szerezôdésbe foglaltâk. Ez
kimondta a tenger szabadségânak az elvét, és azt, hogy Velence a
Quarnerotol Daurazzoig, az Adriai tenger egész keleti partjàrôl
lemond Magyarorszâg javàra. A tengerpart âtadâsàval egyidejûleg
tekintélyes hajôraj, 24 gâlya keriilt a kirâly tulajdonàba. A kis
vâroskôztârsaség, Raguza még ebben az évben kérte Magyarorszâghoz
tartozasât, amit a kirâly kegyesen meg is adott. A vârost szabadalmi

levelében hajôszolgâltatâsra kôtelezte és ezt egyben a flotta
hadikikôtôjévé rendelte. (Jellemzô, az irodalom, mégpedig nemcsak az
idegen, de még a hazai tudomânyos irodalom „csendes fojtogatâssal"
ellenunk munkâlkodâséra, hogy mindezekrôl mélyen hallgatnak,
csakhogy hazânkat még a tôrténelembôl is kitôrôljék. 1918 ôta a
jugoszlâv és horvât kormânyzatok amùgyis nagy lelekiismeretességgel
tiintetnek cl minden nyomot, ami magyar vonatkozâsù, még a kôbe
vésett latin szôvegeket sem kimélve.)

A magyar kirâlyi hajôhad élén tengernagy parancsnokolt, aki
udvari vitéznek szamitott. Fizetése 26.000 aranykoronânak felelt meg,
amely bizony tekintélyes ôsszeg volt, hiszen az osztrâk-magyar
hadihajôraj parancsnoka csupân évi 20.000 aranykoronât élvezett
illetményként. 1381. augustus 24-én Velence a torinoi szerzôdésben

nemcsak megerôsitette a zàrai szerzôdésben foglaltakat, hanem azon

felul még arra is kôtelezte magât, hogy évente, Szent Istvân napjân,
7000 arany dukâtot fizet hazânknak. - A hajôhad tengermellékunk
biztositâsâban remekiil mûkôdôtt. Olyan jelentôségre tett szert, hogy
1370-ben mâr Cattaro is jônak lâtta, hogy a Magyar Birodalomba kéije
felvételét. Kérését Nagy Lajos természetesen teljesitette.
Nagy Lajos, a valôban „nagy" kirâly - sajnos fiatalon - 1382-ben

meghalt. Utâna az 1395-tôl uralkodô magyar kirâlyt 1433. mâjus 31-tôl
német-rômai csâszârrâ vâlasztottâk. O, Luxemburgi Zsigmond eme
„mâsodâllâsânak" eredményeként - sajnos - magyar teendôit
elhanyagolta. Alatta a flotta mâr csak 6 gâlyâbôl és 4 kisebb hajôbôl
âllott. A pénzszûke odâig vezetett, hogy a kis hajôraj kiadâsainak a
fedezésére még Sopron vârosâra is 600 forintot vetettek ki. A hervadô

hajôhad mindezek ellenére, még a vâmai csata idején is, 1444.
november

10-én,

Gallipolinàl,

tengerzâr

alatt

tudta

tartani

a

Dardanellâkat. Màtyàs kirâly tengeri érdekeinek a védelmére hires
vezérét, Magyar Balàzst kiildte Veglia szigetére. Az ôriâsi velencei

tùlerô ellenében azonban természetesen nem gyôzhetett, de diplomâciai
sikert mégis el tudott émi. - Kôzben az âlnok, kalmâr Velence,
bemagyarâzta II. Mohamed szultânnak, hogy mint Bizânc utôdânak
joga van Dél-Olaszorszâgra. A szultân utasitotta is azonnal a valonai

pasât. hogy szàllja meg Otrantot. Az âm, de Otranto pâpai birtok volt.
A papa futârral kért Mâtyastôl segitséget. A kirâly az amùgyis Itâliâban
tartôzkodô Magyar Balàzst kûldte Otrantoba. Neki azonban még csak
egy csônakja sem lévén, gondolt egy merészet és nagyot; eivâgta a
tôrôk flotta vizvezetékét. A tengerészek a 600 huszér ellen nem mertek
a paîtra széllni, ivôviz hiânyâban inkâbb elvitorlâztak. Ez az eset az
egyetlen a vilégtôrténelemben, hogy egy huszâralakulat hajô-

egészségiigyi fogàssal megszalaszt egy flottât. Az esemény jelentôsége
miatt, emlékére a papa, IV. Sixtus érmet veretett. Az ô képe persze rajta
van, Balâzsunké azonban nincs rajta.
A tôrôk kôzben megszâllta egész tengerpartunkat és 1526-ban
bekôvetkezett Mohàcs. 1527-ben a tengerpart Habsburg Ferdinàndot
ismerte el magyar kirâlynak. A kôvetkezô két évszézadban a magyar

âllamvezetés sem szûnt meg tengerpartunk visszaszerzése érdekében
mûkôdni, de csupân csak a tôrvényaikotâsban hangoztatta jogunkat.
Gyakorlatilag nem tôrtént semmi. Mohâcs sùlyos kôvetkezményei
azonban belsô viszonylatunkban mutatkoztak. II. Ferdinàndot illeti

tulajdonképpen elsô orszâgcsonkitâsunk. 1630. oktôber 5-én kelt
utasitâsâval Fiumétôl Temesvârig teijedô széles sâvot hasitott le
hazânk testébôl. Ebbôl a „Cs. Kir. Hatârvidék"-nek nevezett sâvbôl a

magyarokat kidobtâk. A tôrôk megszâllâs alôl hazânk ugyan 1689-ben
51% német csâszâri és 49% magyar katonâbôl âllô hadsereg gyôzelme
révén megszabadult, de ehelyett a német megszâllâs kôvetkezett.
Hazânk fôldjét idegeneknek osztogattâk szét. Igy kapta pl. grôf
Schônborn Munkâcsot 30.000 hold erdôvel, Schlik tâbomok Hatvan

vârosât 45.000 holddal vagy a hadseregszâllitô Harmcker 800.000
holdat.

Tengerpartunk érdekében az elsô, aprôcska reménysugâr az volt,
hogy III. Kàroly Fiumét szabad kikôtôvé nyilvàmtotta. A kôvetkezô,
mâr valôban jelentôs lépés az volt, hogy Maria Terézia Fiumét és
kômyékét, mint a Szent Korona kiilôn testét csatolta vissza hazânkhoz.

Az 1797. évi compoformioi békében I. Ferenc a magyar kirâly jogân
visszakapta Dalmâciât. Azt azonban egy magyar ârulônak, egy
bizonyos grôf Balassànak a javaslatâra nem hazânkba kebelezte vissza,

hanem az orsztrâk ôrôkôs tartomânyokhoz csatolta. Dalmâcia
visszacsatolâsa még az 1867. évi kiegyezés sorân sem valôsult meg,
mert kormânyunk nem akarta a dalmât kérdés feszegetésével az egész
kiegyezés létrejôttét veszélyeztetni. - A Fiume visszacsatolâsâval
kapcsolatos szentesités az 1827. évi 13. tc.-kel érvényes lett.
A rendezett kôzjogi helyzet rendkiviil termékenyitôen hatott az
egész tengerparti életre. A fejlôdést - sajnos - megakasztotta az

1848/49. évi szabadsâgharc. Haynau vérfiirdôi és a Bach-korszak utân
Ausztriâra is nehéz idôk jôttek. A német szovetségben Poroszorszâgé
lett a szô, és Ausztria abbôl kiesett. Bekôvetkezett a kôniggratzi osztrâk
vereség. A mind bolcsebbé vâlô Ferenc Jôzsef bcXâiia. hogy Ausztria

csak Magyarorszâggal egyiitt lehet nagyhatalom. îg>' jôtt létre a
jôakaratù kirâly és Deâk Ferenc, a bolcs âllamférfi kôzôs mûve 1867ben, a kiegyezés. Megszûletett Ausztria-Magyarorszâg és czâltal Fiume

és tengerpartunk ûgye és rendezôdése. Horvâtorszâg azonban pânszlâv
gondolkodâsàval és a Szerbiâval valô egyesulés bûvôletében
ellenségxinkké lett. Ezért kormânyunk - jôhiszemûen - a horvâtok zôld
asztalnâl megbeszélt kivânsâgait az 1868. évi XXX. tc.-el, az ûn.
magyar-horvât
kiegyezéssel
teljesitette.
Maradékorszâgunk
egyharmadânak megfelelô nagysâgù, kôzel 30.000 km2-t ismertunk cl
Horvâtorszâghoz tartozônak. Buccari, Portore, Veglia és Cherso népe
magyar Idbogôk alatt tuntetett a fiumei kormânyzôsâg clôtt. kôvetelve
Magyarorszéghoz csatolâsukat. Kérésûket a „dréga'" horvâtokra
tekintettel megtagadtuk! A horvâtok ezzel szemben Zâgrâbban
felâlHtottâk Jellasics szobrât ùgy, hogy kivont kardjânak a hegye
Magyarorszâgra mutatott.

A tôrvény Horvâtorszâgnak teljes kôzigazgatâsi, lobogô, ci mer- és
nyelvhasznâlati szabadsâgot biztositott. A kôzôs birodalmi kôltségbe
csak annyi pénzt kellett adniok, ami nekik nem kellett! Ha egy horvât
képviselô a magyar parlamentben megjelent, azon nyomban fel kellett
hùzni a horvât lobogôt stb.

A kiegyezéstôl kezdôdôen Fiume és a tengerpart élete
ûstôkôsszerûen ivelt magasba. A kis halâszkikôtôbôl vilâgkikôtôt
épitettiink a hozzâtartozô vasùthâlôzattal.
Az elsô vilàghàborû végével elraboltàk tôlunk tengermellékunket,
amely 1000 éven àt a honfoglalàs révén volt a niienk és amelyet
senkitôl sem vettûnk et és elvették tôlunk ezeréves hatàrunkat, a

Kârpâtokat, Eurôpa leghosszabb ideig vâltozatlan hatàràt. Egy ùjabb
Nestor krônika rôlunk nem tudja majd elmondani, hogy „ eltûntek, mint
a magyarok, és nyomuk sem maradt", mert tetteink, nyomaink és
emlékeink a partokon és holt tengerészeink âltal ôrzôtt hajôink
elsUllyedve az Adria mélységeiben, orôk emléket âllitanak nektink. Az

Ârpàd âltal alapitott mû, Hazànk még àll, és rajtunk mùlik, hogy az
elkôvetkezô ezer évben is àll-e még majd?

MILLECENTENARIUMIEMLEKMU SEGESDEN

Segesd nemcsak Somogy megye, hanem a kôzépkori Magyarorszàg
szempontjàbôl is meghatàrozô hely. A mai kôzségben, Bogât pusztân
âllt a 900 utân megtelepùlô honfoglalôk elsô telepûléshelye, majd a
kôzépkorban kirâlynéi kôzpont, megyeszékhely és fôesperességi rangù
hely volt. A magasabb Vârdombon az egyhâzi-kirâlynéi kôzpont
lehetett, mig a mâsikon a mezôvâros, amelyiket az elôzôvel egy
sâncrendszer védett. Az 1979-1989 kôzôtt folytatott âsatâsok pontosan

meghatâroztâk az Àrpâd- és kôzépkori telepûlés jellegzetesen egyedi
szerkezetét. A nyolcas alakii telepûlés ma is kutathatô sâncrendszere
jelôlte ki a felsôbb egyhâzi, kirâlynéi kôzpontot, az alsô terûleten a
mezôvârost

a

piactérrel.

Azonositani

lehetett a

templomot,

a

tôbbszintes lakô és a kapcsolôdô gazdasâgi épûleteket.
Az

orszâgùton érkezôk

ma

is

messzirôl felfïgyelhetnek a

magaslatra, a kôzépkori épûletek helyén emelt ferences kolostor barokk

épûletére. A ferencesek somogyi le^orâbbi XIII. szâzadi kolostora is
itt Segesden épûlt. Fontos, hogy az itt Iakôk és a lâtogatô kôzônség
szâmâra is teljes mértékben ismert legyen ez a tôrténelmi jelentôségû
hely,

ugyanakkor a tôrténelemtudatunkban is megfelelô helyre

kerûlhessen. Éppen ezért egy mezôvârosi mùzeum kialakitâsa, valamint
a ferences kolostor cellâiban berendezett ferences mùzeum alapvetô

szùkséglet lenne. Elsôsorban nem anyagi kérdés az, hogy a ma embere
ôsszefogàssal, kis ràforditàssal létrehozhatô hiteles emlékhelyekkel
hivjafel a figyelmet telepiilése rangjàra.
Erre hasznâlhatô fel kisebb âtalakitâssal az a viztorony is, amelyet

az Àrpâd-kori kirâlynéi vâr kôzepén, az egyik kôzépkori temetôben az
1960-as években létesitettek.

Lebontâsa

helyett

ezért

vetôdôtt

fel

bennûnk

a

torony

âtalakitâsânak a lehetôsége. Ez egyùttal môdot adhatna arra is, hogy a
ferences kolostor mellett olyan épitmény àlljon, amely màr messzirôl
jelzi a kirâlynéi kôzpont helyét és megjelôli a kiemelt jelentôségû
egyhàzas helyet is. A tervezett kilâtôtoronyhoz a kôzépkorival
megegyezô nyomvonalù ùton juthatunk fel. A viztorony pillére a
tartôszerkezete annak az ùjorman épûlô kettôs csigalépcsônek, amely
kôzûl az egyik a kilâtôba vezet fel, mig a mâsikon ùgy lehet tâvozni,
hogy a két forgalom elkûlônuljôn egymâstôl. A kereszt alaprajzù pillér
belsô sarkait felhasznâlva, a lépcsôt kisérve helyezhetûnk el olyan
tablôkat, az âsatâs sorân felleit jellemzô kôveket, lâtvânyosabb
târgyakat,

hogy

szemiéitesse a

domb

tôrténelmi

és

kulturâlis

jelentôségét. A kilâtô korlâtja, a lâmpâk fuzére kûlônôsen éjszakai

megvilâgitâsban koronaként lebeg a fak lombja fôlôtt. .1 kozépen
felàlHtott kitàrt karù kereszt feliiletén szobràszati diszekkel felidézheti
a telepulés és vonzàskorzetének viharos tôrténelmét a legkoràhbi
idôktôl egészen a tôrôk pusztitàsig.
Ezzel az ûj emlékmûvel tôrténelmi nevezetességû emlékhellyé

vâlhat Segesd legôsibb pontja. A segesdiek ônbecsulésének maijelképe
lenne azÂrpàdhonteremtése 1100. évfordulôjàra.
Dr. Magyar Kàlmàn régész-feltàro, a MNTT elnôke
Dr. Nagy Gergely épltész-tervezô, egyetemi oktatô

Dr. Czettler Antal {Svaicy.

Kàllay Miklôs szerepe és helye a magyar tôrténelemhen
KÉT ZSARNOKSÀG KÔZÔTT
A Horthy-koTSzak kormânyfoi kôziil Bethlen Istvàn és Teleki Pàl

mellett a legmarkânsabb, legkimagaslôbb személyiség Kàllay Miklôs.
Politikâjânak megitélése évtizedeken keresztûl negatîv szinezetû volt.
A német megszâllôk âltal az orszàg élére âllîtott Sztôjay-koTmâny
uralma idején ârulônak tartottâk, amiért a nemzet erôit nem
mozgôsitotta szàz szâzalékig a német „szôvetséges" oldalân, sot
megkisérelte az orszâgot az angolszész hatalmak oldalàra vonni. A
„Kàllay-kettôs" és a „KâlIay-féle hintapolitika" a Sztôjay-kormâny
propagandâjâban szinte naponta elhangzô vâdak voltak. E jelzôket
teljes mértékben âtvette az 1945 utâni években szovjet segîtséggel
hatalomrajutott kommunista rendszer publicisztikâja és tôrténetîràsa is.
Marxista szemszôgbôl azt vetették KâlIay szemére, hogy kizârôlag a
hatalmon levô „uralkodô osztâly" érdekeit tartotta szem elôtt, s azért
nem mert hatàrozottabb németellenes politikât folytatni, mert attôl félt,

hogy a szélsôjobboldal ideiglenes hatalomra jutâsa kôvetkeztében
kicsùszik a hatalom ennek az ùn. „uralkodô osztâlynak" a kezébôl. A

marxista ihletésû tôrténelemszemléletben a Horthy-rendszer ideje alatt
végbemenô târsadalmi erôket és mozgâsokat nem emelték a maguk
mélységében, hanem ezeket igyekeztek a marxizmus-leninizmus
Prokrusztész âgyâba szoritani. A fennâllô viszonyok megvâltoztatâsâra
tôrekvô pârtokat és mozgalmakat (szociâldemokratâk, kisgazdàk,
baloldali érzelmû legitimistâk, népi irôk, kulônbôzô keresztény
szociâlis mozgalmak) kizârôlag a hivatalos, eleinte a szélsôséges Rêvai

Jôzsef majd késôbb a mérsékeltebb Aczél Gyôrgy âltal irânyitott
kultùrpolitika keretei kôzôttelemezték és értékelték. Igy érthetô, hogy a
Kàllay Miklôsrôl az elmùlt 5 évtized sorân kialakitott kép egyoldalù és

negativ értelemben leegyszerûsitett volt. Ezért a târgyilagos tôrténetirâs
érdekében sziikséges Kâllay Miklôs szerepét is a sine ira et studio elve
alapjân értékelni, és az ideolôgiai béklyôitôl megszabaditva vizsgâlat
târgyâvâ tenni.

Kâllay Miklôs nem volt olyan nemzetkôzi hirû tudôs, mint Teleki
Pàl. A nagypolitikâban sem rendelkezett azokkal a tapasztalatokkal,
mint Bethlen Istvàn, aki amikor 1921-ben âtvette a kormâny vezetését,

mâr hùszéves parlamenti mùltra tekinthetett vissza. Kâllay rôvid
âllamtitkâri, majd hâroméves foldmûvelésûgyi miniszteri mûkôdése

utân visszavonult az orszâgos politikâtôl, s bâr a kormânyzô 1937-ben
kinevezte a felsôhâz tagjâvâ, jôformân minden energiâjât lekôtôtte az

Ôntôzésiigyi Hivatal elnôksége és sajât szabolcsi birtokânak
modemizâlâsa. Miniszterelnôki kinevezését 1942 mârciusâban - amely

az orszâg kôzvéleményét meglepetésként érte, de a beavatottak szûk
kôrében mâr 1941 ôsze ôta szôbeszéd târgyât képezte - a kormânyhoz
fïïzôdô személyes barâtsâgon kiviil foleg armak kôszônhette, hogy bâr a
liberâl-konzervativ Bethlen hive volt, mégsemtartozott még akkor azok
kôzé a kôzismerten németellenes politikusok kôzé, akinek hivatalba

lépését a németek eleve kifogâsolhattâk volna. Igy egyelôre csak a
vârakozô gyanakvâs âllâspontjâra helyezkedtekvele szemben.

Kâllay az ellenséges szélsôjobboldaltôl és az 1945 utâni hatalomra
keriilt kommunistâktôl eltekintve a konzervativ tâborban sem ôrvendett

osztatlan népszerûségnek. Barcza Gyôrgy és Szent-Ivânyi Domokos
hivatâsos diplomatâk a vârmegyei horizonton tûl nem lâtô politikusnak
tartottâk. Kétéves mûkôdése alapjân ùgy véljiik, e minôsités felette
igazsâgtalan, és gyôkerei a régi vilâg diplomatâinak hivatâsszerû
gôgjében keresendôk. Még a Kâllay kûlpolitikâjât szâz szâzalékig
tâmogatô Szegedy-Maszàk Aladâr - 1943-44-ben a Kûlugyminisztérium politikai osztâlyânak vezetôje - szerint is Kâllay élô
anakronizmus volt azon a Magyarorszâgon, amelynek élére âllitotta a
sors. "Az 1914 elôtti és bethleni vilâghoz tartozott, teljesen immùnis
volt a korszellemmel, fôleg annak nâci vâltozatâval szemben". Szerinte
Kâllay arra a kôzéposztâlyra szeretett volna tâmaszkodni, amelyet a

dzsentri vagy a tôrténelmi kôzépréteg folytatâsânak, illetve ùj
vâltozatânak tartott. E megitélés is csak fenntartâsokkal fogadhatô el.
Kâllay Miklôs - ez szâmtalan beszédébôl is kitûnik - a magyar
parasztsâgot tekintette „nemzetfenntartô elemnek", s 1944. februâr 20-i

beszédében, amelyet nagy nyilvânossâg elôtt mondott el, tâg teret
szentelt a munkâssâg jôvôbeli szerepének. Maga Szegedy-Maszâk is
elismeri, hogy Kâllay minden patriarkâlis beâllitottsâga ellenére is
tisztâban volt azzal, hogy a hâborù utâni vilâgszerte nagy târsadalmi

demokratizâlôdàs indul meg, de a hâborù alatt - részben a nyilas és

szélsôjobboldali demagôgiâra valô tekintettel - nem akart nag\obb
szabâsù reformokat végrehajtani, és szûkségesnek tartotta a târsadalmi
status quo megôrzését. Ami pedig a "vârmegjei horizontot" illcti, elég
arra râmutatni, hog>' egyetemi tanulmânyait nemcsak Budapesten.
hanem Genfben, Drezdéban és Pârizsban is végezte. Horizontja messze
tùlteijedt Magyarorszég hatârain.

Amikor Kâllay Horthy kormânyzô és szémos németellenes kôzéleti
személyiség kérésére 1942 mârciusâban hosszas vonakodâs utân
vâllalta a kormânyfôi tisztséget, legfobb célja az volt, amelyet 1943.
âprilis 3-ân a Magyar Nemzetben irt vezércikkében az ellenzéki vezér.
Bajcsy-Zsilinszky Endre igy fogalmazott meg: "Vissza Telekihcz". Ez
gyakorlatilag a németektôl valô ôvatos eltâvolodâst és Magyarorszàg
nem hadviselôi stàtusânak szinte észrevétlen helyreâllitàsat jelentette. E

helyen azonban nyomatékosan hangsùlyozni kell, hogy Kéllay
lényegesen nehezebb kôrulmények kôzôtt vette ât a miniszterelnôki
tisztséget, mint tragikus sorsù elôdje, Teleki Pàl. Teleki béke idején
vette ât a kormânyt, Kâllay pedig olyan idôpontban, amikor Bàrdossy
Làszlô szerencsétlen kulpolitikai lépései folytân az orszâg hâborùba
keveredett hârom vilâghatalommal: a Szovjetuniôval, Nagy-

Britanniâval és az Egyesult Âllamokkal. Egy semleges stâtust
feimtartani sokkal kônnyebb feladat, mint egy hâborùba sodort orszâgot

eltâvolitani egy 1942-ben még hatalmas és bizalmatlan nagyhatalom
szôvetségi rendszerétôl, és ugyanakkor a Németorszâg ellen koaliciôba
tômôrûlt nagyhatalmak vezetôit arrôl meggyôzni, hogy az orszâg
ôszintén ki akar vâlni a hâborùbôl, és ât akar âllni arra az oldalra, ahova

- s ebben Kâllay ugyanolyan szenvedélyesen hitt, mint politikai
ellenfele, Bajcsi-Zsilinszky - kultùrâja és tôrténelmi hagyomânyai
alapjân tartoznia kellene . Tôbb évtized tâvlatâbôl szinte ùgy tûnik,
Kâllay emberfeletti feladatot vâllalt, amikor elfogadta a kormânyzô
kezébôl a kormânyalakitâsi megbizâst. S feladatât két tényezô mâr
eleve nehezitette.

Az egyik tényezô a viszonylag erôs szélsôjobboldali tâbor volt.
Kâllaynak nemcsak a németek és néhâny quisling-jelôlt gyanùjât kellett
eloszlatnia. Igaz, a szélsôjobboldal az orszâg kôzvéleményének csupân
kisebbségét képezte, de ez jelentôs és befolyâsos kisebbség volt.
Kâllay Miklôs kormânyalakitâsât gyanakvâssal fogadtâk mind a

szélsôjobboldali pârtok, mind a kormânypârt radikâlisjobbszârnya, sôt
a tisztikar németbarât része is. A mâsik tényezô, amely nehezitette

Kâllay politikai terveit, az angolszâsz-orosz koaliciô szilârdsâga volt.
Mind a miniszterelnôk, mind a classe politica németellenes része meg

volt arrôl gyôzôdve, hogy a nyugati hatalmak és az oroszok
egyiittmûkôdése egy a véletlen és Hitler tâmadâsa kôvetkeztében
kialakult alkalmi koaliciô, amelyet kizârôlag Hitler rendszere tart ôssze.
Nem tudtâk elképzelni, hogy az angolszâsz hatalmak, amelyekkel
Magyarorszâgnak semmilyen érdekellentéte nem volt, a szovjet
nagyhatalommal kialakult ad hoc szôvetségre akaijâk felépiteni a
haborù utâni kialakitandô ùj vilâgrendet. Kâllay szinte az utolsô
pillanatig meg volt arrôl gyôzôdve, hogy az angolok és amerikaiak nem

veszik rossz néven Magyarorszàgtôl, amiért belépett a Szovjetuniô
elleni hâborùba, s abban is reménykedett, hogy az angolok és
amerikaiak nem engedik meg a szovjet nagyhatalomnak, hogy
behatoljon a Kârpét-medencébe. Ezt lehet utôlag naivitâsnak
minôsiteni, de a rendelkezésùnkre allô dokumentumok alapjân tudjuk,
hogy neves angolszâsz diplomatâk is vilâgosan léttâk az angolszészszovjet koaliciô természetellenes voltât és tôrékeny jellegét. Elég, ha a
pars pro toto William Bullitt volt moszkvai és pârizsi nagykôvet 1943

ÎFolyamân Roosevelt elnôkhôz eljuttatott memorandumait idézzûk
emlékezetûnkbe. E memorandumokban Bullitt

râmutatott a szovjet

kulpolitika vâltozatlanul expanziv és vilâghôditô jellegére. Amint
azonban tudjuk, a dôntéseket hozô angol és amerikai âllamférfiak
mâsként itélték meg a Szovjetunô céljait, mint Bullitt. Kulônôsen
végzetesnek bizonyul Magyarorszâg és a tôbbi kelet-kôzép-eurôpai
orszâg szâmâra Roosevelt elnôk magatartâsa, hiszen a teherâni
konferenciâtôl kezdve az ô személyes dôntései hatâroztâk meg a vilâg
sorsât.

Hasburg Ottôval, Ciechanowski lengyel nagykôvettel és mâs keletkôzép-eurôpai âllamférfival folytatott megbeszélései és e megbeszélések sorân elhangzott megnyugtatô kijelentései ellenére az
amerikai elnôknek nem volt sziviigye Kelet-Kôzép-Eurôpa sorsa. Még
az amerikai belpolitikai életben fontos szerepet jâtszô lengyel
bevândorlôk nagy szâma miatt fontos tényezônek szâmitô

Lengyelorszâg irânt sem tanùsitott nagy érdeklôdést. Még csekélyebb
tâmogatâsra szâmithatott Magyarorszâg. Roosevelt legfôbb gondjât a
hâborù urâni rendezés képezte. Elgondolâsa szerint a vilâgbékét csak
Sztàlinnal, illetve a Szovjetuniôval valô egyiittmûkôdés révén lehet
majd biztositani. De az amerikai politikai vezetésben és a
kôzvéleményben is uralkodôvâ vâlt az a felfogâs, hogy a Szovjetuniô
az âtalakulâs idôszakât éli ât, és a bolsevik ideolôgia feladâsâval a
civilizâlt vilâg részévé vâlik. Roosevelt e nagy cél érdekében

raesszemenô engedményekre is hajlandô volt, amint ezt Bullittnak irt
levelében kifejtette. De alapjâban véve hasonlôképpen gondolkodtak a

hâborù uténi egyuttmûkôdés kérdésében Angliàban is. Bar Churchill
tartott az oroszok teijeszkedô politikàjâtôl, de Stettinius amerikai
kulugyminiszter-helyettes 1944. évi angliai ùtja sorân mcgallapitotta,
hogy az angolok tùlnyomô tobbsége reméli és véija is. hogy az oroszangol egyuttmûkôdés kiteijed majd a hâborù utâni idôszakra is.
Kâllay tôrekvéseit akadâlyozô tovâbbi tényezô volt a brit és az
amerikai média Magyarorszâggal szembeni gyûlôlkôdô hangja. Az
angol sajtô jelentôs része, valamint a BBC és a Voice of America
râdiôâllomâsok a Benes einôklete alatt mûkôdô csehszlovâk einigrâns
kormâny, a Kàrolyi Mihàly kôré tômôriilt emigrâns csoport, valamint a
szovjet célkitûzésekkel szimpatizâlô târsutasok befolyâsa alatt âlltak,
Horthyt, Kâllayt, sot olyan kôzismerten németellenes politikusokat is,
mint Bethlen Istvânt, német szolgâlatban allô quislingekként

bélyegeztek meg. Magyarorszâgot a németekkel valô azonnali
szembefordulâsra szôlftottâk fel, és kôvetelték, hogy Magyarorszâg
juttassa vissza Csehszlovâkiânak, Jugoszlâviânak és Româniânak az
1938 és 1941 kôzôtt szerzett teriileteket. Mâs szôval: a magyar néptôl a

gyûlôlt trianoni hatârok helyreâllftâsât kôvetelték. E propaganda
nagymértékben hozzâjârult a kôzvélemény jobbra tolôdâsâhoz. hiszen
az angolszâsz-szovjet gyôzelem rosszabb helyzetbe hozza az orszâgot,
mint

a

német gyôzelem vagy

az

-

1943

januârja

6ta

mâr

elképzelhetetlen - egyezményes béke.
E tényezôk figyelembevételével azt kell megâllapitanunk, hogy
Kâllay Miklôsnak a nyugati hatalmak megértô politikâjâba vetett
reményei eleve sikertelenségre voltak itélve. Mielôtt véleményt
mondunk politikâjârôl, vizsgâljuk meg azonban, lehetett volna-e mâs
politikât folytatni, és e mâs politika segitett volna-e Magyarorszâg
helyzetén?

A Kâllay politikâjâtôl gyôkeresen eltérô altemativât Imrédy Béla
és a vele azonos nézeteket vallô szélsôjobboldali

politikusok

képviselték. Politikâjuk logikai alapjât az a - sajnos bekôvetkezett
események sorân valônak bizonyulô - feltevés képezte, hogy
Magyarorszâg és Kôzép-Eurôpa szâmâra német vereség esetén csak
szovjet gyôzelem vârhatô, és az angolszâsz hatalmak nem tudjâk vagy
nem is akaijâk a kôzép-eurôpai szovjet behatolâst megakadâlyozni.
Imrédy Béla és hivei 1943 tavaszâtôl kezdve - tehât a 2. hadsereg doni
katasztrôfâja utân - nyiltan kôvetelték az orszâg totâlis katonai,
politikai és gazdasâgi mozgôsitâsât és kb. egymilliô magyar katona
frontra kiildését, hogy a Német Birodalom oldalân harcoljanak a
Magyarorszâg létét veszélyeztetô szovjet imperializmus ellen. Volt-e

ennek az alternativânak reâlis alapja? E kérdésre hatârozott nemniel kzW
felelniink.

A szovjet hadsereg tùlereje a sztâlingràdi és kurszki gyôzelmek
utàn olyan elsôprô erejû volt, hogy a német Wehrmacht nem volt képes
tôbbé feltartôztatni az oflfenzivât. Egymilliô korszerûtleniil felszerelt
magyar honvéd e hadihelyzeten nem tudott volna vâltoztatni, s az
orszâg még nagyobb veszteséggel keriilt volna ki a mâsodik
vilâghéborùbôl, mint 1945 tavaszén. Sem a Sztôjay-, sem a szélsôséges
5'zd/o5/-kormâny nem volt képes az orosz elôretôrést megakadélyozni, s
az orszâg a nyilasok hatalomra jutâsa utân igy is pôtolhatatlan
veszteségeket szenvedett. Az Imrédy, Sztôjay, Szâlasi és hiveik âltal
meghirdetett és az 1944 mârciusi német megszâllâs ôta részben
folytatott politika a nemzet kollektiv ôngyilkossâgât eredményezte, a
magyar honvédség egységei csak a német utôvédek szerepét tôltôtték
be a hâborù utolsô hônapjaiban. El lehet képzelni ezek utân, milyen
kôvetkezményekkel jârt volna hazânkra nézve az Imrédy és a hlvei âltal
kôvetelt "totâlis mozgôsitâs" mâr 1943-ban. S ehhez hozzâjârult volna
a magyar zsidôsâg teljes kiirtâsa. Az 1944 mâjusâban Jaross

belûgyminiszter, Endre és Baky âllamtitkârok âltal Eichmann
utasîtâsâra végrehajtott deportâlâsok még ma is elhomâlyositjâk az
orszâg kôzvéleménye elôtt azt a keresztény, humânus, eurôpai
szemlélet âltal motivâlt magatartâst, amelyet a Kâllay-kormâny
tanùsitott mind a zsidôk, mind a Magyarorszâgra menekult lengyelek és
egyéb menekiiltek irânt.

A mâsik altemativât Bajcsy-Zsilinszky Endre, Esterhàzy Môhc és a
Svâjcban az angolszâszok megbizottaival târgyalâsokat folytatô Barcza

Gyôrgy volt londoni kôvet képviselte. Ôket csak taktikai kiilônbségek
vâlasztottâk el Kâllaytôl, éppen ùgy meg voltak gyôzôdve a
szôvetségesek végsô gyôzelmérôl, mint a kormânyfô, csak ellentétben a
miniszterelnôk ôvatos taktikâjâval, ôk mâr 1943-ban a németekkel valô
nyilt szakitâst, sot a szembefordulâst javasoltâk, és hajlandôk voltak

vâllalni a német megszâllâs rizikôjât. Bârmilyen heroikus lett volna is
egy ilyen magatartâs, Bajcsy-Zsilinszkyék tévedése abban âllott, hogy a
hâborù végét sokkal kôzelibbnek vélték, és a német megszâllâs

idôtartamât sokkal rôvidebbnek tartottâk, mint Kâllay. Ez az altemativa
konkrétan 1943 ôszén - tehât az olasz kiugrâs idôpontjâban - képezte
mérlegelés târgyât. Véleményem szerint egy nyilt szakitâs mâr 1943ban maga utân vonta volna a német megszâllâst annak minden szômyû
kôvetkezményével egyiitt. A magyar honvédséget vagy teljes
egészében a frontra dobtâk volna âgyùtoltelékként, hiszen e

kôvetelésnek egy szâzszâzalékos quisling-kormâny szivesen tett volna

eleget. De ismerve az 1944. mâricus 19-i megszâllâs kôriili belsô német
huzavonât, valôszinûleg német hadiiizemekbe vitték volna a magyar
honvédséget, elhurcoltâk volna az egész magyar vezctôrctcget, s
Magyarorszagot teljes német katonai és polgâri kôzigazgatâs alà
helyezték volna. S az irént semmi kételyiink sein Ichet. hogy Eichmann
és magyar cinkosai az egész magyar zsidôsâgot elhurcoltâk \olna.
Tehât a németekkel valô nyîlt szakltâs sem jelenthetett \ olna az orszâg
szémâra jârhatô utat.

De kétségtelen tény, hogy Kéllay politikâja is sikcrtcllcnek
bizonyult. Macartney angol tôrténész Kâllay emlékiratâhoz Irott
elôszavâban azt fejtegeti, hogy Bârdossy jô prôfétânak bizonyult,
amikor megjôsolta, hogy a magyarok hiâba erôlkôdnek és vârjâk a

Nyugattôl, hogy kielégitse a nemzet igazsâgosnak vélt igénycit. sot
ezen tùlmenôen megvédje a Szovjetuniôt; erôlkôdésûk csak meddô
lehet. Majd igy folytatja: "Horthy teljesen hamis nyomon jârt, amikor

azzal érvelt, hogy Németorszâg veresége nem jelentheti azt, hogy az
oroszokat beengedik Eurôpâba. Kâllay ez irânyû tôrekvései cgytôl
egyig kudarcot vallottak". Ebben Macartneynak bizonyos mértékig
igaza van. De fent râmutattunk arra, hogy Bârdossy és Imrédy
politikâja még nagyobb katasztrôfâba sodorta volna az orszâgot, mint
amelyet 1944-45-ben elszenvedett. Igaz, hogy Kâllaynak nem sikeriilt
sem a német, sem az orosz megszâllâst elkeriilnie. De két éven
keresztul - fôleg a 2. hadsereg 1943 januârjâban elszenvedett doni
katasztrôfâja utân - nem engedett ùjabb honvédalakulatokat a frontra
kiildeni, kormânyzâsa ideje alatt elutasitotta a németeknek a
zsidôkérdés

radikâlis

„megoldâsâra"

irânyulô

kôveteléseit,

menedékjogot nyùjtott hetvenezer kiilfôldi zsidônak, tôbb mint
szâzezer lengyel menekiiltnek, akik még a Teleki-kormâny idejénjôttek
Magyarorszâgra, s ezen kiviil szâmos, Magyarorszâgra szôkôtt francia
hadifogolynak, valamint angol és amerikai ejtôemyôsôknek. S
kormânyzâsa alatt a haborù szabta korlatok kôzôtt fennâllt a
sajtôszabadsâg, virâgzott a kultùra. Egy néhâny hônapos - a
szélsôjobboldal ellen irânyulô - einapolâs kivételével ulésezett az
Orszâggyûlés, mûkôdtek a pârtok, a kulônbôzô egyesiiletek és a
szakszervezetek. Magyarorszâg 1943 tavaszâtôl az 1944 mârciusi

német megszâllâsig gyakorlatilag nem hadviselô, sot majdnem
semleges orszâg volt. Kâllay kormânyzâsa idején titkos târgyalâsok
folytak és titkos megâllapodâsok jôttek létre az angolokkal és az
amerikaiakkal.

Magyarorszâg

a

béke szigetének

szâmitott

a

tengelyhatalmak uralta és hâborû sùjtotta Eurôpâban. Ez Kâllay ôvatos,
olykor taktikai engedményeket tevô, bizonyos fokig az erdélyi

fejedelmek hagyomânyait kôvetô "hintapolitikâjénak", a "Kâllaykettôs"-nek volt kôszônhetô. E politikâjâval két évet biztositott az
orszâgnak, ahol viszonylagos béke s nagyfokù szabadsâg uralkodott. S
legnagyobb érdeme talân abban âlk hogy e két é\ alatt sikerult az âltala
"ôncélùnak" nevezett magj'ar kùlpolitika révén megôriznie az orszâg
fiiggetlenségét.
Kâllay Mikiôs béketapogatôzâsai és a nyugati hatalmak irânyâban
megtett kôzeledési kisérletei abbôl az elhatârozasâbôl fakadtak, hogy az

orszàgot kivezesse a hâborùbôl és segltsen visszaszerezni, helyesebben
megtartani az orszâg politikai fuggetlenségét és teriileti integritâsât. Az
angoiszâsz-szovjet koalîciônak a hâromhatalmi egyezményben
tômôriilt hatalmak ellen vilâgméretû hâborùja âltal meghatârozott

vilâgpolitikai helyzetben mâs politikât hazânk sùlyos veszélyeztetés
nélkûl nem is tudott volna folytatni. Politikâjât emlékirata befejezô
részében Igy Itéli meg: "Mi ebben a hâborùban is szabadsâgharcot

folytatunk, olyan eszkôzôkkel, amilyenek a mi helyzetiinkben
rendelkezésiinkre âlltak. A nâci és a szovjet zsamoksâg kôzôtt minden
erônkkel a szabadsâghoz, a Nyugathoz akartunk tartozni. Lehet, hogy
ez eleve nem sikerlilhetett, de nem a mi hibânkbôl". Az emigrâns
politikus e keserû szavai arra kôvetkeztetnek, hogy a volt kormânj'fô
ekkor mâr tisztâban volt a rendelkezésre allô dokumentumok alapjân,

hogy olyan nagyhatalmi erôk mûkôdtek a mâsodik vilâghâborù alatt,
amelyekkel szembenegy olyan kis orszâg, mint hazânk elevetehetetlen
volt.

Részlet a Svàjcban élô tôrténésznek az 1941 és 1944 kôzôtti magyar kûlpolitikàrôl irt

kônyvébôl, amely 2000màjus elején jelenikmeg a Magvetô Kônyvkiadônàl.

Stefka Istvàn (Budapest):
VÔROS LÔFEJ
Nemrégen a valaha szebb napokat lâtott gôdôllôi kirâlyi kastélyban
jârtam, és a helybeli idegenvezetô a hatalmas kocsiszin elôtt
magyarâzott: a homlokzat hârommétemyi magasâbôl lenézô lôfej

tôrténetét mesélte egy érdeklôdô csoportnak. A fehér mârvânybôl
készult lôfejet még a megboldogult Grassalkovich Antal, kirâlyi
személynôk, koronaôr, fôlovâszmester tétette fel.
Kétszâz éwel késôbb az uradalomba befészkelôdôtt 45 évig

„ideiglenesen" itt âllomâsozô szovjet hadsereg egyik parancsnokânak
nem tetszett a fehér szin, és vôrôsre festette a klasszikus lôfejet. A

gôdôllôi szôbeszéd szerint a lôfej annyira megsértôdôtt, hogy minden

éjjel nyeritett. Egy éjszaka az ôrt éllô orosz kiskatona ùg\ mcgijedt a
vésztjôslô nyeritéstôl, hog>' belelôtt a lôfejbe. A golyônyom ott maradt.
a 16 nem nyeritett tobbet.

Lâm, a nép fantâziâja ebben az ùj korban is kimerithctetlen. Az
egész nem is érdemelne tôbb szôt, ha az idegenvezetô ismertctése nem
arrôl szolt volna, hog>'an tették tônkre ezt a nagy hirû, szâz szobâbôl
allô, 30 hektâros ôsparkkal kôriilvett, barokk stilusban épult kastclyt. A
kocsiszin

ôsszes

hintôjât,

barakkos

diszitcsû.

\astag

faajtajait

elégették, még az ablakkereteket és a faburkolatot is kiszcdték,
eltiizelték. Ide âllitottàk be a teherautôkat és a kisebb pancélozott

jârmûveket. A 60 lovât befogadô istâllô vôrôs mârvânybôl készùlt
itatôit szùrkére festették vag>' nagykalapâccsal leverték, a Bccsbôl

hozatott,

diszes

ôntôttvasbôl

kettészelték. Ez lett a

készult

oszlopokat

lâng\'âgôval

lôszer- és vegyi anyagraktâr.

A

kastélyt

kiszolgâlô, jôl felszerelt nyolc konyhât szétverték. Az értékes
bùtorokat, festményeket, hatalmas csillârokat rekvirélâs cimén
széthordték. A gyônyôrii park ôsfâinak nagy részét kivégtâk,

nôvényzetét a tankok letapostâk.
Nem folytatom. A még fel nem ùjitott részeken mindcnùtt a
pusztitâs, az enyészet nyomai làtszanak. Ebben a csodâlatos kastélyban
pihent meg Maria Terézia, ide jârt Ferenc Jôzsef ide mcnekult az élet
viharai elôl Sissi, azaz Erzsébet kirâlyné, és itt talâlkozott, lovagolt

Andràssy

Gyula

miniszterelnôkkel.

grôffal,

a

kiegyezés

utâni

De IV. Kàroly kirélynak

és

elsô

magyar

Horthy Miklôs

kormânyzônak is kedvenc pihenôhelye volt a gôdôllôi Grassaikovich
kastély. Most valôszinûleg nem ismernének râ. Eddig hârommilliârd
forintot kôltôtt a magyar âllam a rekonstrukciôjâra, a régi âllapot
visszaâllitâsâra, de ez még csak a kezdet. Megkérdezhetik, miért kell

felemlegetni a rossz emlékû multat. A vâlaszom; mert tùl nagy arat
fizettiink. Ez mâr nem irhatô a hâborù rovâsâra, hanem békeidôben

tôrtént, a megszâllô csapatok kiméletlen, olykor tudatlansàgbôl
elkôvetett rombolàsa volt. Ugyanez a sors vârt tôbbek kôzôtt Kelet-

Kôzép-Eurôpa

legnagyobb

XIX.

szâzadbeli,

koméromi

vâr-

erôdrendszerére, az Esterhâzyak fertôdi kastélyâra, a keszthelyi
Festetics-'kasiéXy melléképûleteire, az ôsparkra és még szâmtalan

magyar kastélyra, mùlt szâzadi laktanyàra, természetvédelmi teriiletre

(Bugac, Apaj, Hortobâgy, Bakony, Ôrség, Kis-Balaton stb.), ahol a
szovjetek âllomâsoztak.

Lassan 9 éve, 1991. jùnius 19-én fejezôdôtt be a szovjet csapatok
kivonâsa Magyarorszâg teriiletérôl. Az akkori adatok szerint a Déli
Hadseregcsoport 181 helyôrségében, 6918 objektumâban, azon a 20

ezer hektâmyi fbldteriileten, amelyet kizârôlag a szovjet katonâk
hasznâltak, tôbb mint 100 milliard forintnyi kâr keletkezett. Ebben
benne van a sârmelléki, kunmadarasi, tokôli repulôterek sùlyos

kerozinszennyezése. A magyarorszâgi mûemlékekben okozott kârt 5.1

milliard forintban âllapitottâk meg, ami nyilvânvalôan nem reâlis,
hiszen eddig csak a gôdôllôi kastélyra 3 milliârdot kôltôttûnk, és ebbôl
az ôsszegbôl csak a épiiletegyiittes egynegyedét sikeriilt felùjitanunk.

A kârfelmérésben nem szerepel az 1955-ig tartô folyamatos
rekvirélâs, a Jôvâtétel", a mûkincsek, festmények, szobrok, gépek

Szovjetuniôba hurcolésa, bânyakincsunk, a bauxit (s az urânérc, szerk.)
âron aluli kivitele, az olykor tôbb, mint szàzezer szovjet âllampolgâr itt
tartôzkodâsa.

Tévhit, hogy a szovjet hadsereg âllomâsoztatâsa a magyar
âllamnak egy filléijébe sem keriilt. Megszâllôink az élelmiszervâsârlâsnâl
160
szâzalékos
exporttâmogatâsnak
megfelelô
kedvezményt kaptak. Jôcskân részesiiltek az âllami dotâciôbôl is. Ha

pl. egy szovjet gépkocsi balesetet vagy kârt okozott, a magyar biztositô
fizetett érte. Ugyanez vonatkozik a târsadalombiztositâsra.

Igazi veszteségeink természetesen nem anyagiakban mérhetôk,
hanem abban a szellemi, kultiu^âlis, morâlis pusztitâsban, amelyet
szovjet utasitâsra a magyar kôzéletben végrehajtottak. Nem lehet
elfelejteni azokat a dollârmilliârdokat sem, amelyeket a magyar âllam

azért vett fel a nyugati bankoktôl, hogy Moszkvân keresztiil a harmadik
vilâg „imperializmus" ellen kiizdô, marxista szellemiségû orszâgaiba
csordogâljanak. Ezt a tengemyi pénzt sohasem lâttuk viszont.
Az orosz adôssâgâllomâny tôbb, mint egymilliârd dollar, de a
zavaros részleteket ùgyszôlvân senki sem ismeri. Még nem keriilt
nyilvânossâgra, hogy ebbôl hâny szâzmilliô dollar folyt be a magyar

âllamkincstârba. Annyit tudunk csupân, hogy az olajszâllitâsokkal, az
âramvétellel és minden egyéb orosz-magyar ârucsere lebonyolitâsâval
olyan embereket biztak meg - illetve olyan „uzletemberek" vették
kezûkbe az ûgyet -, akik a Magyar Szocialista Part tagjai vagy
legalâbbis kôzel âllnak hozzâ. Hogy a tranzakciôbôl kinek lett haszna,
nem tudom. De gyanitom, hogy akik az elmùlt évtizedekben is jôl
megéltek

a

politikâbôl,

most

milliârdosok

lettek

az

orosz

âllamadôssâgbôl, korâbbi kapcsolataikbôl.

A lényeg mégis az, hogy az „ideiglenesek" nincsenek itt, a vôrôs
lôfej mâr nem nyerit kinjâban, az olajfestéket egyszer lekapaijâk, s
talân nemsokâra régi fényében ragyog a fehér mârvâny.
De ahogy elnézem, a kârszâmlât még hosszù ideig fizetjiik.

Polgàr Ernô (Ausztrâlia):
AKASZTOTTAK JAJKIÂLTÀSAI
Bâcsikâmat - dr. Kovàts Béla mémôkôt -, aki fiakcnt szeretett, rég

tudtam, hogy halâlra itélték a Râkosi-korszakban. A fcnyképen
irôasztalénâl

ûl,

kônyvtârszobâja

csendjében

mescl

nekem.

Negyedszâzad elteltével, visszaemlékezéseiben elmerulve ùgy érzem
magamat, mint aki viz alâ meriil, s a légszomjtôl fuldokolva keriil a
felszinre. Letakarom a fényképet, mert irtôzom az embcri szcn\ cdcsek

mélységes poklâbôl feitôrô jajkiâltâsoktôl.
Bâcsikam halâlos àgyân Isten âldâsét kérte râm, s mcglgértette

velem, hogy megirom; életét azzal vâltotta meg,
Gyûjtôfoghâzban
létrehozott
kutatôintézetben
a

hogy a
Mcrnôki

Tervezôirodâban dolgozott - arisztokratâk és zsidôk tàrsasàgàban -,

aholAczél Gyôrgy volt a kônyvtàros.
A tôrténelem sorân mennyi megalâztatésnak és meggyaléztatâsnak
volt kitéve ebben az orszâgban az ember! A holokauszt és a
kommunizmus iildôzôtteinek fâjdalma pedig egyforma.

Rajk Làszlô 1949-ben tôrtént letartôztatâsa jelentette azoknak a
tôrvénytelenségeknek a kezdetét, amelyek sorân ôt és sok mâst halâlra
itéltek, kivégeztek, Kàdàr Jànost és mâsokat pedig bôrtônbe vetettek,
kôztûk Aczél Gyôrgyôt, aki az AVH kutatôintézetébe keriilt „kimélô
bôrtônkôriilmények" kôzé.
Dr. Kovâts Béla mémôk, az „istenverte ùri sarj" ôtvcnéves volt

ekkor, a legszebb éveit mâr elfecsérelte. Az elsô vilâghâborù utân
sikeriilt megszôknie egy szibériai fogolytâborbôl, és onnan gyalog
hazatémie. A fasizmus sem volt kiméletes hozzâ. Mi jôhetett még?
Letartôztatâsa elôtt két hônappal nôsiilt, azt hitte, van még néhâny éve
az emberi életre. Tévedett. Ahogyan Hitlerék kiforgattâk Nietzsche,

Schopenhauer filozôfiâjânak értelmét, ùgy âllitott mindent a feje
tetejére az ÂVH. A bâcsikâm egyik este késôn ért haza, s lâtta, hogy
ketten figyelik Sârbogârdi ùti villâjât, benéznek az ablakon.
- Ez a lakâs lenne az.

- Gyônyôrû!
- Mikor kell Pestre kôltôznôtôk, titkâr elvtârs?
- Holnap.

- Lehet csomagolni. !

Az ÀVH embereit mésnap is lâtta. Egyszer csakbecsôngettek, és a
Fô utcâba szâlHtottâk. Sok embert elhurcoltak, minden nagyvâllalattôl,

intézetbôl elvittek néhâny vezetôt, hogy megfélemlitsék a tôbbieket.

Kovàts Béla ott talâlkozott barâtjâval, a volt ipariigy miniszterrel. És
még

sok

ismerôssel:

akadémikussal,

tâbomokkal,

orvossal,

arisztokratàval, zsidôval. Az ÂVH pincéiben azzal a kérdéssel
gyôtôrték, hogy miért hoztâk be. Kovâts szâjân ki is csùszott, hogy nem
tudja. Verték, kinoztâk - kôztuk Bauer Miklôs is -, és gyakran lépett be

valaki, jelentést kért, s csak azt ismételgette. - Ami csak belefér - ô
volt Péter Gàbor.

Kovéts Bêlât és a tôbbi letartôztatottat - akikrôl csalâdtagjaik

évekig semmit sem tudtak - a Gyûjtôbe szâllitottâk. Szemiik bekôtve,
keziikôn bilincs. A bôrtônudvaron elitélteket kisértek az akasztôfâhoz.

- Bajtârsaim! A kis fiam még csak 2 éves! Ha valaki élve kijut
innen, nevelje fel a gyermekemet! Isten ôvjon titeket! - hallatszott a
jajkiâltâs.

A cellâban parancsra mindenkinek ki kellett lépnie, levennie

szemérôl a kôtést, bemutatkoznia: foglalkozâs, beosztâs, tudomânyos
fokozat, hâny évre itélték és miért. Kovâts semmit sem értett az
egészbôl, helyette az ÀVH-s tiszt ismertette, mi a vétke:
adatszolgâltatâs, hazaârulâs bûntettét kôvette el, s kôtél âltali halâl az
itélete. A bilincset ettôl fuggetlenul rôla is levették. Attôl a naptôl ô és
târsai hazaârulôk, elitéltek voltak. Az ÀVH Mérnôki Tervezôirodâjânak
munkatârsai lettek, s kimélô bôrtônkôriilmények kôzôtt folytattâk civil
foglalkozâsukat, kutatô- és tervezô munkâjukat.

Aztân folyosôkon ât vezették ôket, fegyveres ôrôk nyitottâk, zârtâk
a râcsos ajtôkat; beléptek egy vasajtôn. A tâgas cellâban
tervezôasztalok, székek, lâmpâk, irôeszkôzôk, kartonlapok, papirok,
vilâgos ablakok, fiiiggônnyel levâlasztott térfélen âgyak, asztalok és
padok voltak. Valaki megkérdezte, mit kell érteni a kimélô
bôrtônkôriilményeken. A nevetést kivâltô kérdésre az volt a vâlasz,

hogy példânak okâért az efféle heherészésért nem rùgjâk szét a
heréjûket Ismertették, hogy az ôrség nem zaklathatja ôket, nem
ellenôrizheti a munkâjukat, be sem léphet a kôrletiikbe. Az ôrségnek
arra kell felugyelnie, hogy ôk engedély nélkûl ne tâvozhassanak. Az
ôrség a folyosôn teljesit szolgâlatot. Nincs kôtôtt munkaidô, a feladatot
kell elvégezniùk, s hogy azt mikor teszik, magâniigy. Hatâridôre kész
legyen a munka, az a lényeg! Aki akar, ebéd utân le is fekhetik,
ébresztô reggel 7 ôrakor, mosakodâs a cellâban, takaritâs, utâna reggeli.

Megfogtâk a csajkajukat, kisétâltak a tâlalôba. ahol ^rôfEsterhàzy
adagolta az ételt, amelyet a cellâban fogyas/.tottak cl, s a csajkât
elmosogattâk. Hetenként egyszer volt fiirdés a /.uhanyozôban.
Munkéjukért fizetést îgértek, a keresetiikbôl fedcztck ellâtâsukat.
Alkalmanként premizalâsra is sok kerult, a pénz.bôl cigarettât
rendelhettek. Ami a fizikai igénybevételt illeti, az kizârôlag napi

egyôrâs séta és futâs volt az udvaron. Ekkor lâthattâk a inindig
magânyosan sétalô Mindszenty Jôzsef herccgprimas, érsckct. Akinek
szôkési ingere tâmadt, annak a figyelmét felhivtâk, hogy nczzcn ki az
ablakon, s lâthatja a hàromméteres falakat. az ôrtornyokat. a

géppuskàkat. Nem volt értelme a szôkésnek.
Feladatul kapték a legnagyobb beruhâzàsok tcrvezcsét. A vécé és a
kônyvtér éllandôan nyitva volt, oda bàrmikor mehettek.
Terepfelvételeket kaptak, térképeket, a szûkscges segédcszkôzôket.
Gépgyârat,
repiilôteret,
kôrhâs^at
tervcztek.
Tudomânyos
szakkônyvtàrat a cella mellett alakitottak ki.
Megtalâlhattak a legfontosabb szakirodalmat. A kézikônyvtârban
szôtârak, segédkônyvek, a kézirattârban dokumentàciô àllt a
rendelkezésûkre. Kônyvtérkozi kôlcsônzéssel a vilàg bârmelyik
szakkônyvtârébôl beszerezték részukre a kért szakairodalmat egy héten
belûl.

Kéréstikkel Aczél Gyôrgyhôz fordulhattak, ô volt a kônyvtâr

vezetôje. - Aczél bûnôs, ugyanolyan mocskos hazaârulô, mint maguk
és Kâdér Jânos, a lecsukésukkal csak sorainkat tisztitottuk meg -

hangzott az ÀVH véleménye. Aczél forditott is, ha kûlfoldi
szakirodalmat kértek: leforditotta vagy lefordittatta az irânyitâsa alatt
dolgozô forditôcsoporttal.
A tobbiek felvehették a kapcsolatot a forditôkkal és az intézet

valamennyi munkatârsâval. Figyelhették a szakirodalmat, olvashattâk a
folyôiratokat. S elkezdték a tervezômunkât. Kovâts Béla is, ém az ûn,
ônként vâllalt munkaszerzôdést nem volt hajlandô alâimi.

A bôrtôn lett az otthonuk. Kovâts Béla megkapta a Pentagonjelentést repûlôtereink âllapotârôl, s dolgozott. A megbizâs alâirâsa
nélkiil. Hosszù idô telt el igy, s éppen karâcsony este volt, amikor
Kovâtsért jôttek. Megbilincselve vezették ki az udvarra. Dermesztô
hidegben az akasztôfâhoz kisérték, hogy végrehajtsâk a halâlos itéletet.
Félmeztelenre vetkôztették,
megfeszitették.

a

nyakâra

helyezték

a

kôtelet,

és

Azonban a hôhér csak âllt szôtlanul, vacogott a hidegben, de nem

folytatta a kivégzést. Majd levették nyakârôl a kôtelet, visszakisérték

alagsori folyosôkon ât egy helyiségbe, fényképeket mutogattak neki.
Egy gyermekét, akit még sohasem lâtott. Aztân a feleségét vezették elé,
akitôl megtudta, hogy a képen lâtott gyermek a kislânyuk. A feleségét
intemâlôtâborba vitték, a kislânyt âllami gondozâsba vették. Hazaârulônak a gyermeke is hazaârulô lesz - mondtâk. (Petô Làszlô
bizonyâra sokat mesélt errôl a fiânak, Petô Ivâimak.)

Kovàts Béla azon nyomban dôntôtt. Miutân a feleségét elvezették,
kérte: az asszonyt engedjék szabadon, a gj'ermeket adjâk vissza, s

akkor beismerô vallomâst tesz, és alâiija a munkaszerzôdést.

Igy lett. Amikor 1956-ban szabadult, eg>' kedves ôtéves kislâny
ugrott a nyakâba.

Tudom, a multat még Isten sem tudja megvâltoztatni. Mégis

megkérdezem dr. Bauer Miklôstôl: - és az ÀVH miért cselekedte
mindazt, amit cselekedett? Miért kellett egy embert a karâcsonyi éj
leple alatt akasztôfa alâ hurcolni? Miért tôrtént mindaz, ami tôrtént?
Nem kônnyitené meg a lelkiismeretét, ha feltâmâ; kit, miért bântottak?

A Talmud iija: „Akit egyszer megmart az eb, ugatâsâtôl is fél".
Eszembe jut az ismert tôrténet. Kàâàr Jànos szeretett a felesége
târsasâgâban a Madâch Szinhâzba - egykori muitkahelyemre - jâmi ,

ahogy korâbban Râkosi is, akinek pâholy és protokollszoba âllt a
rendelkezésére. Kâdârékat Aczél Gyôrgy kisérte el. Egyszer a
Kamarâban véletlenûl dr. Vàradi Gyôrgy is a nézôtéren ûlt, épp Kâdâr
Jânos lâtôkôrében. A sziinetben a kiegyensùlyozottnak lâtszô, szerény
orszâgvezetô idegesen fordult Aczél Gyôrgyhoz;

- Nem azért jôttem, hogy még itt is ôt nézzem!

Aczél Gyôrgy értett a szôbôl, tudta, hogy a fônôke Vâradirôl
beszél, és egykori bôrtônévei jutnak eszébe. Az az idô, amikor dr.
Vâradi Gyôrgyôt még nem a szinhâz érdekelte, hanem a bebôrtônzôttek
lelkében kutatôdott, dr. Bauer Miklôshoz hasonlôan.

Rousseau irta, hogy az utôkor mindig igazsâgos. Megkérdezem
tehât a Tôrténelmi Igazsâgtétel Bizottsâgot; nem tudnâ kezdeményezni
egy parlamenti vizsgâlôbizottsâg felâllitâsât, amelynek az volna a
feladata, hogy feltâija a kommunizmus bûneit?
(NapiMagyarorszàg)

Hetyey Sàndor (Melbourne, Ausztrélia):

AZMHBK KÔZPONTI VEZETÔ A USZTRÂIJAI
HELYETTESE

Ôtvenôt éwel ezelôtt, az otthoni hideg télben. szomorùan hallottuk

a hirt: Budapest elesett! Még egy kitôrési kisérlet végzôdôtt kudarccal
és azutan mindennek vége volt... Elkezdôdôtt 1945 tragédia-sorozata,
aminek, talân, itt mi is részesei voltunk.
A német sikertelen felmentési kisérlet, majd az utolsô német-

magyar „âttôrhetetlen" erôvonal, amit par ôra alatt âttôrtek es azutân;
milliô menekiilt szekér, âltalénos pânik, az addig példâsan ôsszetartott

német egységek szinte érthetetlen szétziillése, aztén mindennek vége...
Az âttelepûlô magyarsâg teljes lefegyverzése és kifosztâsa, a megalâzô
vezérezredesi parancs, az osztrâk nép gyûlôlete, majd egy napon a
gyôztes amerikai hadsereg megérkezése... A tovâbbi fosztogatâs, az
aranyôrâk lecsatolâsa, a pénztârcâk kiuritése, az érdemjelek letépése és
„emlékbevétele" - ôrôkre keserû emiékei maradnak a mâsodik

elvesztett viléghâborûnak. Aztân jôtt a hadifogsâg, a nemzetkôzi Jog
durva megsértése, Tittling, a magukat megadô, fegyvertelen SS katonàk
agyonverése, a koplaltatâs, a veremlakâsok, a tetvek... Majd az ùj,
„OHIO"

hadosztâly

érkezése,

a

szadadulâsunk,

Pocking.

a

borsôlevesek, a magyar szinhâz. Fedàk Sâri, Fogarasy Maria, Hajniàsy
Miklôs, Legenyey Jôzsef és Bàn Erzsi, meg Barabàs Sàri
vendégszereplése... A hazaszâllitâs, az eskiivôk, a hazâtiansâg, az
otthoni „ùj" kormâny, a „megtûrt, verfluchte Auslanderek", az IRO, a
„honfitârsak" kérdései: „Mit adott enni a munkaszolgâlatosoknak?"...
„01vasta az Ôsszetartâst?", „Letette az eskut Szâlasira?" „Mit tett a
hâborù szabotâlâsâra?"... Az utolsô mentsvâmak felkinâlt Légion

d'Estranger, az ôblôs rabszolgahajôk, az idegen vilég, az igazi harc a
megélhetésért, a csoportosulésok. Aztân mindezek ellenére, mégis itt
vagyunk! „S aimyi balszerencse kôzt, oly sok viszâly utân, megfogyva
bâr, de tôrve nem, él nemzet e hazân"...
Ma hallgattam egy magyar râdiôadâst. Abban kritizâltak
benniinket, mert sok fiatal nem beszél mâr magyarul, sok ktilôn,
magânak él és nem jâr magyar târsasâgba. A kritikusok kivétel nélkiil
„ùj magyarok", az 1980-as és 1990-es években érkeztek. Nagyon sok
kôziilûk „szabadsâgharcos", meg „politikai menekiilt" cimen keriilt
Ausztrâliâba! Legtôbbjiik azért, mert - noha hûségesen kiszolgâltâk az

„ideiglenes megszâllôk" minden ôhajât - hallottâk , hogy „itt tavasszal

szâzdollâros bankjegyek riigyeznek ki a faâgakon... Ezért hagytak
csapot-papot, mag^'arsâgot, Hazât, nemzeti gondolatot, multat,
hag>'oinân>t, csalâdot és „ùj aranyâsôkként" ôzônlôtték el az ùj

fôldrészt! Ôk fiatalon érkeztek, arânylag kônnyen megtanultâk a
nyelvet, nem vâlogattak az âllâsokban, hanem elhelyezkedtek
gyorsan... Nekik Rôth Màtyàs, Singer Ernô, meg Kachàna Môzes
ugyanolyan ,Jô magyarok" voltak, mint ôk maguk!

Ezekbôl az emberekbôl alakult ki otthon „az ùj magyar nép",

amely nem tudja, hogy egyszer volt egy nemzeti tragédia, amit ùgy
hivtunk: Trianon! Ezek mar nem emlékeznek Mindszenty Jôzsefre,

Bàrdossy Làszlôra, szâmukra teljesen mindeg}', hogy valaki magyar,
oléh vagy bunyevâc. Nekik nem szâmit a politika, nekik nincs
szûkségiik a felelôsségrevonâsra, nekik egykutya Thûrmer, Horn vagy
Antall...Ok a vilâgon semmit sem alkottak, de mindent kritizâltak.
Nekik egyetlen vâgyuk van: âtvenni a stafétabotot. Masszôval: „hatalmi

helyzetbe keriilni", mindegy hogyan és hol... Ôk nem érzik, hogy a
„szellem", amit képviselnek az szellemi posvâny csupân!

Nem lâtjâk, mert nem akarjâk lâtni, hogy az âltaluk annyira
sôvârgott, ùn. „hatalmi poziciô" mennyi tépelôdés, kûzdelem,
âtvirrasztott éjszaka, tônkrement csalâdi élet. elpazarolt egészség,

felaldozott vagyon sivâreredménye. Hogy minden emigrâciôs alkotâs a
„régi", nemzeti emigrâciô eredménye. A Magyar Hâzak, a magyar

iskolâk, az egyhâzkôzségek, az egyesùletek, a szôvetségek, a
tânccsoportok, mind az âltaluk lenézettés a „stafétabot" âtadâsâravârô,
régi, sokat szenvedett, de mindig hûséges, mindig becsùletes és mindig
magyar maradt régi emigrâciô eredményei.

Nem lâtjâk, mert nem akarjâk, de - talân - nem is tudnâk lâtni,
hogy a régi, kiôregedett kezekbôl mâr-mâr majdhogy kiesik a
„stafétabot"! Hisz az ôreg, fâradt szivek szivesen adnâk ât a vezetést,
ha volna kinek! Hogy akârmit mondanak rôla, a régi magyar emigrâciô,
minden nehézség és akadâly ellenére: teremtett és alkotott: ha nem is ùj
hazât. de ùj otthont teremtett magânak.

Egyszer a hâborù utân, egy „régi-amerikâs-magyar" katona éjjel 3
ôrakor zôrgetett fel âlmombôl, mert - véletleniil - a parancsnoka
asztalân meglâtott egy amerikai katonai rendeletet, amely a hazâtlan

magyarok sorsât târgyalta. Ez a szegény amerikai férfi a nevét mâr
Steve Szirfôzô-xvQk mondta és a magyar nyelvet csak tôrte-zùzta, de
lélekben - magyar maradt!

Tôrôm a fejem és prôbàlok belenézni a jôvôbe. Hol rontottuk el az
életunket? Mi lesz a mijôvônk? Ôtven év mùlva hànyan heszélnek még
magyarul? Mit tehetunk még, fogyô erônkkel?

Râgondolok a sajât sorsomra: hârom g>crmckcm kô/.iil kettô
angoltanâr. Egyik most arab katonatiszteket tanit angolra. Négy
unokâm kôziil eg>' sem beszél magyarul! Pedig hônapokig cipeltem
ôket, karon iilô csôppség korukban és mindnek magyanil bcszéltem.
A hârom gyerekem ùg>' ment iskolâba. hogy eg>' szôt sem
beszéltek angolull Gyerekeinkkel ma is csak magyarul beszclûnk!
1968-ban a nagyobbik lânyom cserkész rajparancsnok volt. A fiam az

elsô egyetemi évében 250 magyar fiatalt szedett ôssze az âltala vezetett
i^ùsâgi csoportba!
Eddig 304 par elsôbâlozott
nâlam.
Tânccsoportunkat - miôta 1967-ben alapltottuk vitéz Korchma
Miklôssal, mintegy 800-900 magyar fiatal létogatta. Szindarabokat
tamtottam nekik, bejârtam velûk egész Ausztrâliât és - 1992-ben hazavittem ôket Magyarorszâgra. 55 hâzaspâr keriilt ki kôzûlûk. Hàt
mièrt nem maradnak magyarnak?
Azon kevesek kôzé tartozom, akik - ha ùjra tudnâk kezdeni az

életuket - pontosan ugyanazt csinélnâk, amit csinâltak...
Hàt hol a hibal A Tittling-i hadifogsâgban megszôHtott egy

amerikai néger katona - hibâtlan magyarsâggal! Cleveland-ben
sztiletett, ott élt és az egész utca magyar volt. Ha jâtszani akart a tôbbi
gyerekkel, magyarul kellett beszélni! Talén itt lapul a titok?
Azt mondjâk, hogy az olasz és a gôrôg a „legkitartôbb" emigrâns
csoport. A német a legkônnyebben asszimilâlôdik. Az olasz és a gôrôg
csoportosan teleptil! Mi szét vagyunk szôrva, s talân ez a fô hiba! A

felnôvô gyereknek nincsen magyar târsasâga a sajât kôrnyezetében!
A „vétkesek" felsorolâsâbôl, sajnos, nem lehet kihagyni a szûlôket
sem! Emlékszem, az 1960-asok végén alakult tânccsoportunk prôbâira

mindig elkisérték a sziilôk a gyerekeiket és azok mindig ott is voltak,
pontosan. Nem szâmitott, hogy milyen messzirôl! Ma? Egyediil jônnek
a gyerekek legtôbbnyire és - pontatlanul! Pedig a mai tâncos
gyerekeknek a szûlei pontosan abbôl a korosztâlybôl és az otthoni
nevelésbôl szârmaznak, amely réteg mindenâron „ât akarja venni a
stafétabotot"! Mi az? A „kritikusok" nem néznek soha a tukôrbe?

Errôl a témârôl egy egész kônyvtârat lehetne irni. S akkor sem
talâinânk sok kérdésre feleletet.

Mit csinâljunk hât a kérdéses „stafétabottal "?

Csinâljuk ùgy, mint eddig és ne tôrôdjiink a kritikusokkal! Ha az ô
kezùkbe adnânk àt azt a hirhedt stafétabotot, attôl félek, hogy egy
egészen bolond ùj vilâgot teremtenének...
Sajât megnyugtatâsunkra: olvassuk el ialén AIdous Huxley. „Brave

new world" cimû kônyvét. Magyarul: „Szép ùj vilég". Szôrnyuség!

Nàdai Èva:
GYEREKEK BILINCSBEN

Két-hâromszâz gyereket tartanak naponta bôrtônben Maryland
âllamban, készen aira, hogy felnôttként âllitsâk ôket birôsâg elé -

szémol be a Washington Post egy irâsa. A riport a szomszédos
Marylandrôl irôdott, de a helyzet itt nem kivételes. 1992 ôta negyven
âllam hozott olyan tôrvényeket, amelyek lehetôvé teszik, hogy a
fiatalkorù bûnôzôket ugyanùgy kezeljék, mint az idôsebbeket. Erre a
drasztikus intézkedésre azért keriilt sor, mert egyre tôbb szômyû és
kegyetlen bûntényrôl lehetett olvasni, amelyeknek elkôvetôi néha

szinte megdôbbentôen fiatal gyerekek, bar a statisztikâk - ha hinni
lehet nekik - nem tàmasztjâk alâ a fiatalkorù bûnôzés rosszabbodâsât.
Akâr igaz, akâr nem, annyi bizonyos, hogy a felnôttként elitélt és
bôrtônben tartott gyerekek sem jobbak nem lesznek, sem tovâbb nem
maradnak ellenôrzés alatt, mint azok, akiket a fiatalkorùak szâmâra
feléllitott birôsâgok itélnek el és igy nem tôltenek éveket valôban
megrôgzôtt bûnôzôk kôzôtt, ahol tényleg javithatatlanokkâ vâlnak,
râadâsul nap mint nap ki vannak téve annak, hogy bântalmazzâk, sôt
megerôszakoljâk ôket.

Bar gyakran hallani olyan tôrténeteket, hogy az amerikai bôrtônôk

ùdùlôhelyek, a valôsâg az, hogy legtôbbje iszonyùan kemény és
kegyetlen intézmény, ahol a gyerekeknek még arra sincs môdjuk, hogy
iskolâba jâijanak. Nos, olvasôim kôziil sokan nyilvân azon a

véleményen vannak, hogy aki gyerekkoràban ôl, rabol, az elveszett
ember, legjobb, ha tâvol tartjuk ôket a târsadalomtôl. Hz a bânâsmôd
azonban azonkiviil, hogy a nemzetkôzi tôrvényekbe ùtkôzik, sok-sok
egyéni esetben teljesen indokolatlan.

A bebôrtônzôtt gyerekek egy része szûleirôl elcsent fegyverrel
randalirozik vagy éppen valakit agyon lô. Vajon nem a szùlôket kellene
inkâbb felelôsségre vonni? (Ne szôljak most azokrôl, akik a szabad
fegyverviselést mint valamiféle elidegenithetetlen polgâijogot kezelik.)
A gyerek gyakran azt teszi, amit otthon, esetleg a tv-ben lât, lehet-e hât

csodâlkozni azon, hog>' a puskaval lô? Hét nem arra talâltâk ki a
fegyvert?

Râblés, gyilkossâg - az ilyesmi felett még Ichct talan vitét
folytatni. Kevésbé azon, hogy az utôbbi években Amerikâban a
„szexuélis zaklatâs" vagy molesztâlâs a bûnuldôzôk és niinden rangù
erkôlcs-csôszôk mâniâjâvâ vâlt. Hatéves g>ereket dobtak ki az
iskolâbôl, mert megpuszilta egyik osztâI>lârsnôjét; kivancsi ô\ odâsokat

kezelnek ùgy, mintha tébolyult szexmâniésok lennénck. Talén
hallottunk Raoul esetérôl. Itt az ugy nem kapott nag>' sajtôt. de egész

Eurôpa felhâborodottan

kovette

a

kis

svâjci-amcrikai

kettôs

éllampolgârsâgù gyerek sorsât.

Raoul, sziilei és hârom testvére Colorédôban cltck. Eg\ nap a
szomszéd alarmirozta a rendôrséget, mert azt lâtta, hogy a tizéves

Raoul lehùzza otéves hùgocskâja bugyijât. Hogy ezen kiviil még mit

lâttak vagy véltek lâtni, az a tovâbbiakbôl nem egészen \ ilégos. Tény,
hogy a gyereket késô este bilincsben vitte el a rendôrség, és a tovébbi
meghallgatâsok alatt még lâbaira is lâncot kapott.
Raoul azt âllitotta, hogy segitett a kislânynak, hogy dolgât el tudja

végezni.

A kulônbôzô gyermekvédô

intézmények és szociâlis

munkâsok azonban kitartottak amellett,

hogy

ilyen

esctben a

gyermekvédelem elsôdleges, kérdezni késôbb is râérnck. Raoult az
iigyész „vérfertôzésser' és szexuélis témadâssal vâdolta.
A szerencsétlen sziilôk, attôl valô jogos félelmûkben. hogy a tôbbi

gyereket elveszik tôlûk és idegeneknél helyezik el, Raoul Ictartôztatésa
utén elmenekûltek az orszâgbôl és Svâjcbôl, illetve Amerikâban levô

rokonok és ûgyvédek segitségével prôbâltak harcolni a kisfiù szabadon
bocsâtâsâért. A napokban erre valôban sor keriilt két hônapi fogsâg
utén, de csupân valamiféle technikai hiba miatt eresztette ùtjâra a
gyereket a birô.

Melyik szulô az, aki erre azt mondanâ: vesszen a férgese, ebbôl
mârùgysem lesz rendes ember! Bele tudjuk képzelni magunkat annak a
csalâdnak a helyzetébe, akiket a szomszédfeljelent, mert valamit lâtott,
félreértelmezett

vagy akârhogy értelmezett?

Lehet

rémesebbet

elképzelni, mint hogy gyerekiinket éjjel béklyôban viszik el és
incesztussal vâdoljâk? Nevetséges lenne, ha nem lenne olyan
hâtborzongatô.

„Az Isten szerelmére, hét ez csak egy gyerek"! - kiâltotta egy

svâjci lap a cimlapon. 'Tiz éwel ezelôtt még teljesen normâlisnak
tartottâk, ha gyerekek ârtalmatlan doktorosdit jâtszottak. De ma a vâd
az ilyesmit erôszakos bûntettnek nyilvânitja" irja a Blikk. „Tiz- és

tizenegyéves gyerekeket bebôrtônôznek, mert prûd és irreâlis ugyvédek
ezt akaijâk".

A lap csak annyiban téved, hogy az amerikai ugyvédeket nevezi
prûdnek és irreâlisnak. A tôrvényhozâs és az intézmények „politikaiIag
korrektek" lettek a frustalt feministâk ugykôdése nyomân; ôk azok,
akik egy-egy csinos lânyra vetett mosolyért is életfogytiglant mémének
ki a férfiakra. Ezt a szellemet tetézi aztân a gyerek mint gonosz bûnôzô
képe, aki képes iskolatârsaiba sorozatot ereszteni.

Nagy itt a konfuziô, kérem. Ebben az orszâgban egyrészt a
gyerekek az urak, akiket a vilâgon sehol nem tapasztalt
engedékenységgel nevelnek, kényeztetnek és akiknek szûnteleniil
legyezgetik ônbizalmât, aztân ha valami tôrténik, megijednek a
kicsinyektôl és gyorsan bilincset vemek râjuk. Csakremélni lehet, hogy
mint minden mâs, ez a trend is hârom napig tart, és elôbb-utôbb
feliilkerekedik a jôzan ész.

Kincses Agnes (Genf, Svâjc)

BESZÀMOLÔ AMAGYAROK VILÀGSZÔVETSÉGE
GENFI ÉRDEKKÉPVISELETl MUNKÂJÀRÔL 1999-ben
Az ENSZ Emberi Jogok Bizottsàga a Diszkriminàciô
Megakadàlyozàsàra és a Kisebbségek Védelmére kialakitott
Albizottsàga 1999. màjus 25-31 kôzôtt rendezte meg Genjben ôtôdik
munkacsoport ûlését.

A Munkacsoport iilését megelôzôen piinkôsd hétfôn NGO
részvételével a londoni székhelyû Minority Rights Group egynapos

konferenciât rendezett a genfi Wilson palotâban, amelyen a Magyarok
Vilâgszôvetsége is képviseltette magât. Kardos Bêla elnôkségi tag és
Kincses Agnes kiilùgyi referons vett részt ezen az elôzetes
konferenciân, éppùgy, mint a Munkacsoport iilésén a késôbbiekben. A
megbeszélések ôt szekciôban folytak. A Magyarok Vilâgszôvetségének
képviselôi, tekintettel a târgy aktualitâsâra. az „Autonômia és
ônrendelkezés" cimet viselô szekciôban foglaltak helyet. Kardos Béla a
szekciô vezetôjeként koordinâlta a munkât. Az érdekes megbeszélések
sorân szô esett a macedônok problémâitôl kezdve a kurdok autonômia
tôrekvésein keresztul a spanyol regionalizmus példâjâig. Kardos Béla a
vajdasâgi magyarsâg autonômia igényének volt szôszôlôja. A nap
végén valamennyi szekciô ajânlâsokat tett a Munkacsoport szâmâra. Az
autonômiâval foglalkozô csoport ajânlâsai Kardos Bélânak a
Munkacsoport iilésén elhangzott beszéde végén olvashatôk

Az ôttagu, a vilag minden kontinensét kcpviselô Munkacsoport
iilése mâsnap kQzdàdon Asbjom Eide elnôkleté\ cl az ENSZ palotâban.

Az iilésen részt vesznek az eg>'es éllamok képviselôi. igy magyar
részrôl jelen volt Bàthory Jànos, a HTMH elnôkhelyettcsc es Kovàcs

Péter, a KÛM Emberi- és Kisebbségjogi Fôosztalyânak vezetôje.
Rôvid idôre a genfi missziônk is képviseltette magàt. Részt %esznek
tovâbbâ a nem-kormânyzati szervezetek, magyar részrôl az MVSZ. A
magyar iigyet erôsltette jelenlétével, illetve felszôlalâsâ\ al a fclvidéki

Agàrdi Attila, a Magyar Koallciô Pàrtjénak kùlùgyi titkàra és Chàszàr
Ede professzor az Amerikai Magyar Koaliciôtôl. A nemzetkôzi

szervezetek magyar tagjai voltak: Komlôssy JôzsefYUEW alclnôk, Gàl
Kinga, a European Centre for Minority Issues és Hailer Ist\'àn, a Liga
Pro Europa képviselôje.

A Vilégszôvetség kûldôttei két felszôlalâst tudtak tenni az MVSZ
rendkiviili kùldôtt gyûlése miatt hârom napra zsugorodott rész\ ételiik
miatt, és egy kérdést irâsban nyiijtott be Kincses Agnes az UNESCO
képviselôjéhez. Ez utôbbiban feltette a kérdést: mikor vârhatô, hogy az
1996-ban Barcelonâban az UNESCO âltal is aléfrt Nyelvi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatât az egyes orszâgok tôr\'ényhozôi kodifikâljâk
és ezàltal kôtelezô érvényûvé vâlik. Az UNESCO ugyanis hârom éve
igéretet tett egy kormânykôzi konferencia ôsszehivâsâra e târgyban,
A Munkacsoport ùlése az ENSZ nemzeti, etnikai, vallâsi és nyelvi
kisebbségeire vonatkozô 1992. évi Nyilatkozatâval foglalkozott. Mig a
Munkacsoport az elméleti kérdésekre ôsszpontosit, és mcgprôbâlja a
nyilatkozatot a jôvôben esetleg ùgy môdositani, hogy valamennyi
kisebbség jogos tôrekvését tiikrôzze, addig az NGO-k a Nyilatkozat

értelmében vizsgâljâk a kisebbségi jogok gyakorlati mcgvalôsulâsât.

Ez tôrtént, amikor Kincses Àgnes a Nyilatkozat 2.1 és 2.2
cikkelyének végrehajtâsât kérte szâmon a roman kormânyon. E
cikkelyek ugyanis kimondjâk a kisebbségek jogât kulturâlis identitâsuk
megôrzésére, szabad anyanyelv hasznâlatukra és vallâsgyakorlatukra.
A csângô magyaroknak azonban a roman kormény nem biztositja sem a
magyar oktatâst, sem pedig az anyanyelven tôrténô misehallgatâst.
Ezek eredményeképpen évi 5%-os e kisebbség asszimilâciôja.
Ugyancsak hiâba fordulnak a csângôk képviselôi kérelmeikkel a
Szentszékhez, nem kapnak magyar papokat, és kôzôsségeik tovâbbra is

a iasi piispôkséghez tartoznak a kivânt gyulafehérvâri helyett.
Kardos Béla felszôlalâsâban râmutatott, hogy a szerbiai
Milosevics-rezsim a Nyilatkozat egyetlen pontjât sem tartja
tiszteletben. A jelenlegi koszovôi vâlsâg is ennek a kisebbségellenes

politikânak a kôvelkezménye. Kiemelte, hogy a JSZK-nak minden
lehetôsége meg lett volna aira. hogy mintaâllammâ vâljon. ha betartja a
sajât alkotményét és halad a demokratizâlôdâs ùtjân. Ehelyett a 80-as
évek végétôl minden létezô kisebbségi jogot vissza\'ontak, igy a
Vajdasâg autonômiâjât is elvették. Kardos szerint itt az ideje. hogy a
nemzetkôzi kôzôsség nyomâst g>'akoroljon a JSZK-ra és a koszovôi

rendezés mellett a Vajdasâg autonômiâjât is visszaâllitsa. A JSZK-nâl
cl kell érni, hogy betartsa az ENSZ, ET és EBESZ hatârozatait és
ajânlâsait a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozôan.

A tavaly elhatârozott gyakorlatnak megfelelôen az érintett
kormânyok az ENSZ Emberjogi Fôbiztosânak Hivatalâtôl irâsban
kapjâk meg az NGO-k âltal sérelmezett problémâk leirâsât. Ezekre a
kormânyok irâsos vâlaszt készitenek. Ez tôrtént a szlovâk kormâny

esetében is, amelynek a tavalyi iilésen Kincses Àgnes felszôlalâsât
cimezte, elitélve a szlovâk âllamnyelvi és oktatâsi tôrvények
diszkriminativ intézkedéseit. az altemativ iskolarendszer buktatôit, a

felsôoktatâsban a mag>'arok létszâmon aluli részrvételét. és âltalâban a

magyar nyelv hasznâîatânak akadâlyozâsât. Erre vâlaszul a szlovâk
kormàny képviselôje rovid felszôlalâst tett, amelynek szôvegét âtadta
az MVSZ delegâciôjânak, valamint felhivta a figyelmet arra, hogy az
ENSZ Nyilatkozat szlovâkiai végrehajtâsârôl 25 oldalas tanulmânyt
készitettek statisztikai adatokkal, tâblâzatokkal illusztrâlva, s azt az
érdeklôdôk szâmâra hozzâférhetôvé tették a konferencia-teremben.
Visszatérve a vâlaszra: érdekes az utolsô bekezdés, amely a Nyilatkozat

1.1 cikkelyét emeli ki, amely az âllamok kôtelezettségét fejti ki a
kisebbségeknek a târsadalomba valô integrâlâsâra. Tovâbbmenve
idézem: „Ez fontos lehet a jelenlegi koszovôi fejleményekkel
kapcsolatban, ahol még a teriileti autonômiât sem talâljâk egyesek
elegendônek, hogy bizositsa a nemzeti kisebbségek jogait és azok
élvezetét. Az ilyen szélsôséges nézet vezethet a nagyobb fokù
bizonytalansâghoz és még sok mâs eurôpai orszâgban is
instabilitâshoz".

Kincses Agnes, a magyarok vilâgszôvetsége kiiliigyi referensének
felszôlalâsa

Fel szeretném hivni a figyelmûket egy, a româniai Moldvâban élô
magyar népcsoport problémâira, nevezetesen a csângô magyarokéra.
Moldvâban kb. 250.000 katolikus van, akik kôziil 200.000 magyar
eredetû. A csângô magyar identitâst a rômai katolikus hit hatârozza

meg a român ortodox tôbbséggel szemben. A magyar és a katolikus a

16-17. szâzad folyamân vâlt szinonimâvâ, amikor még inindcn moldvai
katolikus magyar volt. A csângô magyarok két hullâinban \ àndoroltak
Moldvâba a 13-18. szâzad kôzôtt az akkor szomszcdos Magyar
Kirâlysâgbôl, elôszôr, hog}' megvédjék a kirâlysâg kcicti hatârait,
mâsodszor pedig Mag>'arorszég Habsburg uraIkodôi\aI fcnnâllô
politikai konfliktusuk miatt.
Ma kb. 60.000 ember beszéli a csângô magyar inch et, a niag>ar
egy archaikus vâltozatât. amelyet érintetlenul hagyott a nych ùjitâs. A
nyelvet beszélôk kis szâma a român kormâny agrcsszix- ass/.imilâciôs
politikâjânak kôszônhetô. Az anyanyelv-vesztés gyorsulô folyamat.
amely e kisebbség évi 5%-os asszimilâciôjât eredincnyczi. 1947-59
kôzôtt volt magyar nyelvû oktatâs és egyhâzi szcrtartâs a csângôk
szâmâra Moldvâban. A român kormâny azonban cltôrôltc a magyar
oktatâst az 1950-es évek végén és azôta sem âllîtotta vissza. a csângô
magyarok elkeseredett erôfeszîtései ellencre sem.
Az âtlag
iskolâzottsâgi szintjûk 5.5 év. Mindôssze 2%-uk tud olvasni, és még
kevesebb Imi magyarul. Ebben a nyomasztô helyzetbcn tôrténik meg
az, hogy a csângô magyaroktôl megtagadjâk azt az alapvetô emberi
jogot, hogy megtanuljâk az anyanyelviiket. 1996-ban a csângôk
képviselôi alâlrâsgyûjtést tartottak és kérték a tanfelugyclôséget
Bacauban, a csângô terulet kôzponti megyéjében, hogy vczessék be a
magyar nyelvû oktatâst az iskolâkban. Hiâba, semmi sem tôrtént.

A Rômai Katolikus Egyhâz sem kedvezett a csângô magyaroknak.
Az egyhâzi szertartâs jogât a 18. szâzadban elvették a magyar ferences
rendiektôl és olasz, szlovâk, horvât és lengyel papoknak adtâk. akik
nem beszéltek magyarul. Jelenleg a katolikus csângô kôzôsség a lasi
pûspôkséghez tartozik, amely - egész Eurôpâban egyediilâllô
diszkriminativ môdon - megtiltja a magyar nyelv hasznâlatât a csângô
magyar templomok miséin, mi tôbb, a român katolikus papok még azt
is megtiltjâk a hiveknek, hogy otthonaikban magyarul imâdkozzanak.
Sùlyosbitja a helyzetet, hogy e kôzôsség életét kulônôsképpen
meghatârozza a pap, aki az értelmiség szinte egyetlen képviselôje.
1991-ben Pusztina népe kétszâz alâirâst tartalmazô kérelemmel fordult

a iasi Rômai Katolikus Pûspôki Hivatalhoz, hogy engedélyezzék
magyar mise tartâsât. Vâlasz azonban nem érkezett. Hasonlôképp
kérvényeket nyùjtottak be a Szentszékhez, magyar papokat és azt
kérve, hogy a csângô kôzôsségek ne a iasi pûspôkséghez, hanem a
gyulafehérvârihoz tartozhassanak Erdélyben. Eredmény azonban nem
szûletett.

A Katolikus Egyhàznak ez a furcsa hozzààllàsa ellentétes a 11.

Vatikàni Zsinat tanitàsàval és egy alapvetô emberi Jog megtagadàsa

Tovâbbmenve, az érvényben levô nemzetkôzi dokumentumok
értelmében a roman kormânynak biztositania kellene a csângô magyar
kisebbség szâmâra a feltételeket ahhoz, hogy megôrizhesse etnikai,

nyelvi, vallâsi és kulturâlis identitâsât. Ha Remania része kivân lenni
az euroatlanti integrâciônak, be kell tartania a nemzetkôzi
egyezményeket, kôztûk az ENSZ Nyilatkozatot. amelynek 2.1 cikkelye
kimondja; „A nemzeti, etnikai, vallâsi és nyelvi kisebbségekhez tartozô
személyeknek joguk van arra, hogy a sajât kultùrâjukat élvezzék, a

sajât vallâsukat g>'akoroljâk, és a sajât nyelviiket hasznâljâk a magânés kôzéletben szabadon és beavatkozâs vagy a diszkriminâciô bârmely
formâja nélktil".

Kardos Bélànak, a Magyarok Vilâgszôvetsége elnôkségi
tagjânak felszôlalâsa

Szeretném néhâny ténnyel és néhâny sajât ôtlettel kiegésziteni
John Pacénak, a fôbizottsâg képviselôjének 25-én elhangzott megnyitô
beszédét, amelyben érintette a Balkânon folyô vâlsâgot is.

Az ENSZ-nek fontes szerepe van a nemzeti kisebbségek
védelmében. Az ENSZ-nek a Nemzeti, Etnikai, Vallâsi és Nyelvi

Kisebbségek Jogairôl szôlô Nyilatkozatât éppen e cél érdekében
fogalmaztâk meg.

Fel szeretném hivni a Munkacsoport figyelmét arra, hogy a
Jugoszlâv Szôvetségi Kôztârsasâgban (JSZK) e Nyilatkozat egyetlen
cikkelyét sem tartja be az uralmon levô Milosevics rezsim.

A jelenlegi koszovôi helyzet e tény sùlyos kôvetkezménye. Ùgy
hiszem, hogy egyikiink sem ôriil, hogy a JSZK-t a NATO bombâzza.
Azonban, milyen mâs môdon tudunk elérni bârmiféle elfogadhatô

megoldâst egy olyan rezsimtôl, amely az elmùlt tiz évben minden
politikai kisérletet figyelmen kiviil hagyott, amellyel a nemzetkôzi
kôzôsség meg kivânta oldani a teriilet nemzeti, etnikai, vallâsi és nyelvi
kisebbségeinek jogi problémâit?

A JSZK-nak minden esélye megvolt arra. hogy mintaâllammâ
vâljon Eurôpânak abban a részében. Csak be kellett volna tartaniuk a
sajât alkotmânyukat és tovâbbhaladni a 60-as és 70-es években elindult

demokratizâlôdâsi folyamatban. Ehelyett a 80-as évek végétôl minden
létezô

kisebbségi

jogot

fokozatosan

visszavontak

az

autonôm

tartomânyaiktôl és minden hatalmat a belgrâdi szôvetségi kormânynâl
kôzpontositottak.

Dr. Kardos Béla Ausztràhàbôl ..A Magyarok Vtlàgszôvet.ségének feladata ajôvô
szàzadban " cimmel elôad. Mellette dr. Nùdas Gyula,

a Kongresszusfôrendezôje (Somogyi F. Lé!)

Ahelyett, hogy elfogadtâk és végrehajtottâk volna a/. ENSZ. az ET
és az EBESZ hatârozatait és ajânlâsait, egy keményvonalas szerb

âllâsfoglalâst vettek fel, amely a szélsôséges sovinizmusba torkollott. E
szélsôséges sovinizmus végeredménye az lett, hogy a szôvetség
elvesztette Macedôniât.
Szlovéniét, Horvâtorszâgot,
BoszniaHercegovinât, és kialakult a mai sùlyos helyzet Kosovôban.
A fenti tények nyilvânvalôvâ teszik, hogy a JSZK ninos tekintettel
a nemzeti kisebbségek jogaira, és etnikai tiszlogatâst végez olyan

nyilvânvalô môdon, hogy a NATO-nak kellett légicsapasol^al
beavatkoznia azért, hogy megâllitsa a szerb agressziôt Kosovôban.
Az ENSZ-nek és a nemzetkôzi kôzôsségnek nyomâst kellene
gyakoroinia a JSZK-ra, hogy ne csak a mâr târgyalt béketervet és a
Koszovôrôl kialakitott rendezési tervet fogadja el, hanem egyùttal
âllitsa vissza a szerb âllam teriiletén a vajdasâgi tartomâny elkobzott

autonômiâjât is. A Vajdasâg autonômiâjét garantâlta az Eurôpai
Parlament 1993-ban és maga az 1974-es Jugoszlâv Alkotmâny is.
Egy vajdasâgi felmérés a tartomânyba betelepiilt horvâtorszâgi és
boszniai szerb menekiiltek szâmât 300.000-re becsuli. Legtôbbjûket a
magyar tôbbségû vajdasâgi vârosokba és falvakba telepitették, amely
drasztikusan megvâltoztatta e telepulések etnikai ôsszetételét. Kb.

300.000 magyar él kisebbségben e tartomânyban Szâmuk 431.013 volt
1910-ben. Az 1920. jùnius 4-i trianoni békekôtés ôta - mikor ezt a
mag>'ar tartomanyt a Szerb-Horvât-Szlovén Kirâlysâgnak, a késôbbi
Jugosziâviénak adtâk ât - a magyarok szâma tôbb, mint 30%-kaI
csôkkent.

A vajdasâgi magyar kôzôsség tagjai a JSZK tôrvénytisztelô
âllampolgârai. Harmôniéban szeretnének élni a kûlônféle vajdasâgi
etnikumokkal. A jelenlegi kôriilmények kôzôtt tùszok lettek. Arra kérik
a nemzetkôzi kôzôsséget, hogy tâmogassâk valamennyi, a JSZK
teriiletén élô nemzeti kisebbség autonômia igényét. A Vajdasâg
kisebbségi sorsban élô lakossâgânak arânya tôbb, mint 35%.
Itt van az idô, hogy a nemzetkôzi kôzôsség nyomâst gyakoroljon a
JSZK-ra, hogy tartsa be az ENSZ, az ET és az EBESZ hatârozatait és
ajâniâsait. A kritériumok a kôvetkezôk legyenek: a nemzeti
kisebbségek joga az ônrendelkezésre és ônkormânyzatra az ENSZ
Nemzeti. Etnikai, Vallâsi és Nyelvi Kisebbségeirôl szôlô

Nyilatkozatânak (1992), az EBEÉ Humàn Dimenziôs Konferenciâjânak
Koppenhâgai Dokumentuma (1990) és az Eurôpa Tanâcs Parlamenti
Kôzgyûlése 1201-es Ajânlâsa (1993) szellemében. Ugyanakkor a
JSZK-nak el kellene fogadnia és be kellene tartania az Eurôpa Tanâcs
nemzeti kisebbségek védelmében hozott keretegyezményét, és a

Regionâlis és Kisebbségi Nyelvek Eurôpai Kartâjât.
Mâjus 24-én néhâny NGO, amely részt vesz e Munkacsoport

ûlésén megvitatott bizonyos témâkat és egyebek mellett megvizsgâlta
az ônrendeikezés és az autonômia kérdését. Végiil egy ôt pontbôl âllô
ajânlâst fogalmaztunk meg.

1. Vitât szeretnénk nyitni a kisebbségek ônrendelkezésérôl, amely
autonômiâhoz vagy az ônkormânyzatisâg mâs formâjâhoz vezet.
2. Nyit vitât szeretnénk a kisebbségeknek a kôz- és politikai
életben tôrténô rész\'ételével kapcsolatban.
3. Szeretnénk a kisebbségek teruleti és gazdasâgi jogainak
megfontolâsât ajânlani.

4. Nemzetkôzi garanciâkat szeretnénk ajânlani a kisebbségek és az
érintett kormânyok kôzôtti politikai rendezéshez.

5. A kisebbségek és kormânyaik kôzôtti konfliktus megoldâshoz
mechanizmust szeretnénk ajânlani.

Végezetûl, Elnôk Ûr, szeretnék gratulâlni a Munkacsoport
tagjainak a tanulmânyaik elkészitéséhez, amelyek segitenek megoldani
a kisebbségi problémâkat elméletben, de a Magyarok Vilâgszôvetsége
nevében ajânlanék egy mechanizmust, amelyet Kartoshkin professzor
is javasol a munkâjâban. E mechanizmus nyomâst tudna gyakorolni az
érintett kormânyokra, hogy betartsâk és végrehajtsâk az ENSZ
Nyilatkozatot és minden mâs eurôpai és nemzetkôzi hatârozatot és

ajânlâst. Ùgy hiszem, hogy a kôvetkezô évszézad, a „Megclôzés Kora"
keményebb hozzââllâst kôvetel az ENSZ-tôl a kisebbségi probléinâk
megoldâsâban.
(Fordilona: Kincscs Agnes)
DECLARATION OF THE COMMITTEE OF THE
CULTURAL ASSOCIATION OF HUNGARIANS IN
SUBCARPATHIA, UKRAINE

Regarding the linguistic policies of Ukraine, the Committee of the
Cultural Association of Hungarians in Subcarpathia (CAHS) is on the

standpoint that they aim at restricting minority language use to the
private sphere. Many signs indicate that the Ukrainian governent
intends to limit the rights for minority language use by law.

From the „Charter on Régional and Minority Languages" to be
ratified, the Ukrainian govemment only wants to approve 40% of the
potential linguistic rights, and they even want to recede from the

existing rights in a number of cases. This particularly concerns
language use in éducation, culture, and administration.
It is also alarming that the régulations of the Draft on the

Development and Use of Languages make impossible minority
language use in the main areas of social life, further, they endanger
basic human rights.
The Committee considers it indispensable to take into account the

already existing linguistic rights and prevaling interstate agreements
when passing a bill conceming the linguistic rights of minorities.
The régional use of minority languages should be made possible
for ail minority communities. Ignoring these conditions threatens the
existence of the national minorities in the Ukraine, including that of the
Hungarians in Subcarpathia.
Further, the Committee is on the viewpoint that a légal basis

should be provided for the Hungarian school leavers for having the
opportunity to take school leaving exams in Hungarian language and
literature, and to take entrance exams to Subcarpathian secondary and

tertiary schools in the language of instruction. The Committee also
supports the idea that in schools of Hungarian language instruction no
school leaving exams be obligatory in Ukrainian language and
literature before these schools are provided with trained teachers of
Ukrainian, spécial curricula and texts books, or dictionaries.

Dr. Csihàk Gyôrgy (Zurich);
A ZÛRICHIMAGYAR TÔRTÉNELMl EGYESULET
BESZÂMOLÔJA
Egyesûletiink 15 éves. Rôvidke életének fontosabb eseményei nem

vilâgrengetôk, de hiven kdvettiik - kezdetben meghatârozott- fennkôlt,
nemes, idôtâllô elveinket és céljainkat. Hâlâs kôszônet ezért minden
egyesûleti tagunknak.

Visszatekintve megtett utunkra, megâllapithatjuk, hogy emberi van ott gyarlôsâg - és van, ami felemelô. Minden ôszinte elemzés

kapcsân felmeriilnek kételyek: mennyire vag>aink még idôszerûek,
lépést tartunk-e még gyorsan kavargô vilâgunkkal? Helytâllôk-e még
céljaink, alkalmasak-e môdszereink? Hatékonyak vagyunk-e, s ha igen,
mennyire? - de ha mâr nem, akkor miért nem? Mit kellene most
ùjragondolnunk?

Tôbben

kezdeményezték

1986-ban

kelt

nyilatkozatunk

âtfogalmazasét. Megtôrtént. Most hogyan tovâbb?
Egyesûletiink kôvetkezô taggyûlését elôkészitendô, az idei év végi

ûnnepségeinken ne szép beszéd legyen, hanem komoly szâmvetés és
tervezés.

Budapesten. az unnepség szokott helyiinkôn, a Benczùr szâllôban,
november 19-én lesz, 17 ôrakor, de elôtte mâr 15 ôrakor talâlkozunk és
a beszélgetést elkezdjùk. Szeretettel hivom ide minden egyesûleti

tagunkat és barâtunkat. Gondolatokat, felvetéseket, észrevételeket,
javaslatokat szôban és irâsban addig is szivesen vârom. A doutés a
jôvôre esedékes egyesûleti taggyûlésûnkre marad, amit Zûrichbe
hivunk. Elvârom, hogy ott minél tôbb tagunk személyesen megjelenjék.
Lépjûnk a kôvetkezô évezredbe tiszta lélekkel, régi hittel, és

megujult erôvel. Segitsen minket a Magyarok Istene!

Dr. Ludànyiné Nàdas Julianna a kônyvkiàllità.ion segédkezik,
szemben Somogyi F. Lél (Soàs Jôzsef)

KIALLITASOK
A XXXIX. Magyar Kongresszus magyar einigràciôs kônyv-, képzôés iparmûvészeti kiâlHtâsa a szâllô emeleti helyiségeiben nyilt meg.
A kiâllitâsok pénteken estétôl szombaton egész nap lâtogathatôk
voltak.

Akônyx'kiàllitàst ezùttal isdr. Nàdas Gyula, az Àrpâd Kônyvkiadô
Vâllalat kivâlô vezetôje és tulajdonosa rendezte, és nyitotta meg. A
kiélHtâsi terem kôzepén elhelyezett asztalokon az érdeklôdôk a szabad
foldôn kiadott legtôbb kônyvet megtalâltâk.

Ezutân Panajoth Zoltànné - az Àrpâd Akadémia rendes tagja egyenként bemutatta a megjelent irokat, mûvészeket, lapszerkesztôket
és kiadôkat.

A képzô- és iparmûvészeti kiàllitàs anyaga igen magas
szinvonalùnak bizonyult. A mûértô kôzônség az absztrakt mûvészeti
alkotâsoktôl a realizmus remekmûveiig rendkiviili vâltozatossâgban
gyônyôrkôdhetett.

A bélyegkiàllitàs - Kôrmôczy Zoltàn vezetésével - a clevelandi
Amerikai-Magyar Bélyeggyûjtô Egyesûlet kiâllitâsânak anyagâbôl
mutatott be sokatmondô részleteket.

A kiâllitâsok nagyszâmù lâtogatôt vonzottak.
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IRODALMI ES MUVESZEST
A XXXIX. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestje 1999.
november 26-àn, pénteken este vette kezdetét. Nagy szâmmal jôttek
Cleveland vârosâbôl és kôrayékérôl is. A làtogatôk zsùfolâsig
megtôltôtték a hatalmas termet.

Dr. Palasics Jànosné Kapossy Kati, mûsorvezetô, az Arpâd
Szôvetség rendes tagja, szeretettel kôszôntôtte a megjelent szép
kôzônséget. Majd bemutatta az egyes szereplôket.

Fôt. dr. Dômôtôr Tibor (Akron, OH), pûspôk „Isten tenyerén"
cîmû sajât verseibôl adott elô nagy sikerrel.

A Cserkészlànyok 1956-os megemlékezése meghatô, kedves voit,
nagy tapsot kapott.

Kiss Erzsébet (Walnut, CA), énekmûvész Neszlényi Judit
(Pasadena, CA), zeneszerzô kiséretével a „Székely keserves és siratô"
âriât az 1956-OS Cantâtâbôl énekelte. Meieg tapssal jutalmazta a
kôzônség.

Dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ) puspok novellâjât olvasta fel
mindenki nagy tetszésére.
Lendvay Gabriella énekmûvész, akit Gyôriné Mezô Margit
zenetanâr kisért, négy darabjât adta elô nagy hozzâértéssel, s a
hallgatôsâg soraiban mély hatâst vâltott kl.

Ft. Mustos Ish'àn, Sch.P. (Passaic, NJ), plébânos, az Ârpâd
Akadémia tagja, piispôki delegâtus „Jôzsef Attila és munkâssâga"
cimmel komoly felkészûltségrôl tanùskodô elôadâsât - mint mindig - a
kôzônség nagy éhitattal hallgatta.

Kiss Erzsébet énekmûvész, Neszlényi Judit zongoramûvész
kiséretével két Liszt darabot adott elô s a kôzônséget magâval ragadta.
Mécs Eva elôadômûvész „moldvai csângô magyar versek"-et
szavalt nagy sikerrel.

NeszlényiJudit, zeneszerzô és zongoramûvész a 9. Rapszôdia Pesti
Kamevâl és Rigoletto Fantâziâ-jât zongorân adta elô nagy mûvészettel.
Hasznos Miklôs (Budapest), 'Emlékeimbôl" cimû elôadâsât
meglepô erôvel adta elô, amelyet elismerôen megtapsoltak.
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A mûvészest hallgatôsàgànak egy része (Soos Jàzsefl

û..' ,
Részlet a pénteki mûvészestrôl (Soôs Jôzsef)

Cserkészlànyok elôadàsa a mûvészesten (Soôs Jozsef)

A cserkészlànyok az irodalmi és mûvészesten
1956-ràl emlékeznek. (Somogyi F. Lél)
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A mûvészest szereplôinek egy csoportja balrôljobbra, az elsô sorban: Kiss Erzsébet
énekmtivész, Abelovszky Erzsébet elôadô, dr. Nàdas Gyula, a Magyar Kongresszus
fôrendezôje, Neszlényi Judit zongoramùvész. Fent: fôt. dr. Dômôtôr Tibor piispôk,
Gyôriné Mezô Margit zenetanàr, Lendvay Gabriella énekmûvész, dr. Palasicsné
Kapossy Kati, az Egyesûlt Magyar Egyletek elnôke, fôt. dr. Vitéz Ferenc piispôk, Ft.
Mustos Istvàn Sch. P. pûspôki delegàtus, plébànos (Photo: Soôs Jànos)
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Stolmàr Aladàr (Pittsburgh, PA), dr. Balogh Sàndor (Troy, NY),
Soôs Jànos (Baltimore, MD) (Soôs Jôzsef)
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Juhàsz Ferenc és Piroska, dr. Somogyi Ferencnével a fogadàskor ( Soôs Jàzsefl
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Az irodalmi és mûvészest elôadôi: balrôl Neszlényi Judit zongoramûvész, Lendvay
Gabnella énekmûvész, Mécs Eva elôadàmûvèsz, Kiss Erzsébet énekmûvész

(Soôs Jànos)

Végiil dr. Nàdas Gyula, a Kongresszus rcndezôje mondott
koszônetet a szereplôknek magas szinvonalù teljesîtménycikért és a
nagyszâmù kôzônségnek részvételéért.
Az irodalmi estet koktélparti kôvette.

Nàdas Jànos cserkész s.tiszt:

MAGYARORSZÂGI ÛTJÂRÔL BESZÂMOLÔ
Talpra magyar, hi a hazaf
ht az idô, most vagy sohal
Hânyszor hallottuk mâr ezeket a lettre késztetô szavakat?
Bizonyâra ônoknek, akik Magyarorszégon szulettek, kûlôn jelentôség
fïïzôdik Petôfi soraihoz. De én mâr itt szulettem, hazâm Amerika, és a
szàlak, amelyek Magyarorszéghoz kôtnek, nem olyan erôsek. Vagyis

azt hittem, amig mùlt nyéron a Nemzeti Mùzeum lépcsôire àlltain fel
elszavalni cserkésztârsaimnak a „Talpra magyar'-t.

Nàdas Jànos az irodalmi és mûsoros esten (Somogyi F. Lèl)

Élni, tapasztalni, megismemi kell azt, hogy az emberben
kialakuljon a hovatartozàsi érzés. Nekem erre alkalmat adott az elsô
Kulfôldi Magyar Cserkész Szovetségi Magyarorszàgi Kôrùt.

Eg>' névtelen adakozô szukségét lâtta, hogy a kûlfôldi magyar
cserkész ôrsvezetôk ismeijék meg Mag>'arorszâgot. Adomânya fedezte
magjarorszâgi ottlétùnket. Az ùtikôltség sajât felelôsségiink volt. 26-ân
mentùnk: Amerikâbôl, Kanadâbôl, Ausztriâbôl és Braziliâbôl. Tarjàn

Gàbor népmûvész vezetett bennûnket.
Mint minden turista. megtekintettiik a Parlainentet, Halàszbâstyàt,
voltunk a Gellért-fUrdôben, a Balatonnàl, a Pécsi Székesegyhàzban,. a

Dràva mentén, Eger vàràban és Visegràdon. De ezt ônôk mind
ismerik, igy inkâbb azokat az élményeket osztom meg, amelyek
Magyarorszâgot szlviinkbe varazsoltâk.

Budapesten rendeztek akadâlyversenyt részûnkre. Ôtôs vagy halos
csoportokban inditott bennûnket Szécsényi Istx'ân a vârost felfedezni.
Kaptunk térképet, és megadtâk, hova kell mennùnk. Minden kijelôlt

helyen vârtak, talâikoztunk Kossuth Lajossal, Anonymusszal a Hôsôk
terén és 15 orosz tankkal a Corvin kôrùton.

Megtekintettiik a Tôrôk fiirdôt, Kdàtyàs kùtjàt és nyakkendô harcot
vivtunk a Szent Imre cserkészcsapat ellen a déli rondellàn. Bizony, mi
felfedeztùk Budapestet.

Egy hét budapesti esô utân nagyon jôl esett a gyônyôrû nyâr, ami a
Balatonnàl fogadott bennûnket. Meleg volt a viz, sok hattyùt lâttunk és
persze meg is etettûk ôket. A Tihanyi Apâtsàg szép fehér falai
megleptek bennûnket a budapesti szûrke épûlettômbôk utân. Sajnos,
balatoni kecskekôrmôt nem talâltunk, de volt alkalmunk megmâszni a
badacsonyi hegyeket, ahol mâr 1500 éve termelnek szôlôt.
Kaposvàrnâl talâikoztunk Kassai Lajossal, aki nem a XX. szâzad

embere, hanem a honfoglalô magyarok korâban él. Épitett egy kisjurta
falut. Az egyik jurtâba mi is bementûnk, hog>' meséljen nekûnk ôseink
életmôdjârôl. Azutân kôvetkezett a bemutatô. Ez az ember az egyetlen
az egész vilâgon, aki szâguldô lôhâtrôl megfordulva, hâtrafelé tud
nyilazni. Kônnyûnek lâtszott, de bizony mikor lôra ûltem, ôrûltem,
hogy nem ijat markoltam, hanem a gyeplôt!
Elkerûltûnk a Dràva mellé, Magyarorszâg déli hatârâra, amit csak
egy néhâny héttel azelôtt egy hâborù gyôtôrt. Hâny magyar testvérûnk
sinylôdhetett a bombâzâs alatt? Amerikâbôl olyan messzinek tûnik ez a
harc, de mi most az orszâg szélén âlltunk és néztûk az ellenséges

terûletet, ami szintén magyar, csak egyfolyô vâlasztja el.
Ahogy mtiltak a napok és hetek, lassan kezdtem érteni Vôrôsmarty
Mihàly szavait:

Ez a fbld, melyen annyiszor
Apâink vére folyl,
Ez, melyhez minden szent nevet
egy ezredév csatolt.

A nagy vilâgon e kiviil
nincsen szémodra hely.

Àldjon vagyveijen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ehhez még hozzéfïïzôm Sûtô Andrâs szavait: Egy nép hatârait
nemcsak a sorompôk jelzik, hanem elsôscrban és leginkâbb az a

vérpiros vonal, amely szivkamrâtôl szivkamrâig ér. És hùzôdik
ôceânok folôtt.

Kôrutunk megadta az alkalmat, hogy ezl a vérpiros fonalat ùjbôl
meghùzzuk. Nagy élmény volt szâmomra ilyen môdon inegismerni
szuleim, nagyszuleim hazajât. Az a tôrténelem, fôldrajz és néprajz, amit
a cserkészetben tanultam megelevenedett elôttem. A Kulfôldi Magyar

Cserkész Kôrût elérte azt, hogy Magyarorszàghoz - én is ùgy érzein tartozom. Fontosnak tartom, hogy mi itt kiilfôldôn szuletett magyarok

is ùgy érezziik, hogy Magyarorszàg a hazânk. Én szerencsés voltam,
mert a Kôrùton résztvehettem. De hànyan vagyunk még, akiknek nem
volt ez a lehetôségiik, és nem lesz, ha az adomàny elfogy.
Kéréssel fordulok most ônôkhôz: tâmogassàk Cserkész
Szôvetségunk Kôrùtjàt, hogy mi, magyar szàrmazàsû fiatalok is
megismerhessuk ôseink hazâjât.
Az adomânyokat a Kiilfôldi Magyar Cserkész Szôvetség cimére kûldjuk:
P. O. Box 68, Garfield, NJ 07026-0068 (Kéijuk a csekket Himgarian
Association névre kiéllitani, megjegyezve, hogy Kôrût. )

Viharos Viktor (Dayton, OH)
SZELECZKY ZITA
Megenyhiilt a lét kis hazànkban,

Magyar zâszlôkat lenget a szél...
De szégyen a mai kormànyra!
Zitànkrôl a ,,sajtô" nem beszél.

Csillag lettél, Hold és Nap egyutt!
Szivârvâny, felhôs magyar égen...
Mennybe szàlltal, hogy honszerelmed
Példaként! Néped folôtt égjen.

Szépséged szemeket vakitott,
Szôkeséged pôtolta a Napot...
Bârhol imâdkoztâl hazânkért,

Ott mindenki szoborként hallgatott.

Kônnyek peregtek mély szemekbôl,
Hazât sirattak hû magyarok...
Fâklyaként égtél sôtétségben
S hirdetted a felkelô Napot.

Tavasz voltâl hosszù mag>'ar télben,
Reménj't szôrva jârtad e vilâgot...
Otthonukat vesztett bujdosôknak
Kônnyitetted a hontalansâgot.

Égi parancsracselekedtél,
Hivatâsod Istentôl kaptad!
Testvéreid szolgâja voltâl,

Nem gyûjtôttél vagyont magadnak.
Hazâdhoz hûen visszatértél!

Honvâgyad szùlôfôldre ûzott.

Hitted. még vârnak râd szlnpadok...

De az Ûr, érted angyalt ktildôtt.
Ôreg harangok bùcsùztattak,
Virâghalom volt szép koporsôd,
Hiveid ezrei zokogtak...
Nem hallanak tôbbé tûndérszôt.

Lelked csillagok vilâgâba szâllt,
Oly magasra, mint eddig senki mâs!
Helyetted most kereszted hirdeti:

„Nagypéntek nélkiil nincs feltâmadâs!'

Abelovszky Erzsébet (Worthington, OH):
ARS HUNGARICA

Vândorutam sorân egyszer azt kérdezték tôlem:

Mi vagy te elôszôr: ember avagy magyar?
Mikor arrôl szôlt a beszéd: mi is az a fajta?
Meglepett a kérdés, mert hiânyzik belôlem
az elvâlasztô tétel, - mi mindenkit zavar,

ha lét értelmét igazân kutatja.

Ember vag>'ok elôbb! S mint ember: mag>ar!
kiilônleges népe a kerek vilâgnak,
rokontalan ugyan, de sok népnek ose.
mert minôségi mùltunk ezer titkot takar.
Nyelvtink egy monolit, ami hozzé ragad.
lemossa az Idô, ùj rétegre vâr\ a,
Uighur, sumir, avagy ùgy idegen benne,
mint cserebogâr sorsaban a lârva.
Magyar vagyok! S ez egy meghatârozolt lét!
Egy lelki âllapot! Szûkebb faji keret.
De sem tôbb, sem kevesebb nem lehetek ebben,

ha tudom: ember voltam, mint egy ôsercdet,

ùgy él a kozmoszban, mint minden zsigeremben.
De mit ér magyarsàgom, ha emberségem hitvany?
Mit ér emberségem, ha ôt vilâgrész-szerte
senki sem kivân majd vallani ôvének?
Mit ér tudâsom, kincsem, ha értékeim tudvân

egy kereskedô lélek mûkôdik csak benne?
S magyarségom nélkiil mit ér ez az ének?

DISZVACSORA

ÉS A MAGYAR BAL
A XXXIX. Diszvacsora és az azt kôvetô Magyar Bâl a nagyszâllô
bâltermében 1999. november 27-én, szombaton este keriilt
megrendezésre.
A tiszteletbeli diszvédnôkôk

tisztét Voinovich V. George, Ohio âllam szenétora és
Bob Taft, Ohio âllam kormânyzôja tôltôtte be.
Diszvédnôkôk

Fôt. dr. Vitéz Ferenc, piispôk és Fôt. dr. Dômôtôr Tibor, piispôk
voltak.

Elsônek az amerikai és magyar hinmuszt a kôzônség - Buzàné
Ormai Ildikô (Bay Village, OH), énekmûvész vezetésével és Gyôriné
Mezô Margit zenetanâr kiséretével - énekelte el.

Fôt. dr. Dômôtôr T ibor fAkron, OH) felemelô imât mondott.

Dr. Nàdas Gyula, mint a Magyar Kongresszus rendezôje,
kôszôntôtte a diszvacsorân megjelenteket.
*

Somogyi F. Lél, mint az Àrpâd Akadémia fôtitkâra, felkérte dr.
Nàdas Gyulàt, a Kongresszus rendezôjét, hogy iinnepélyesen adja ât
azokat az arany Arpàd-érmeket, amelyeket a Magyar Kongresszus
Birâlôbizottsâga odaitélt.

AranyÂrpàd-érmet nyert:
Botos Làszlô: "Trianon" cimû mûvéért (angol nyelven)
Fôt. dr. Dômôtôr Tibor "Isten tenyerén".
*

Ezutân Somogyi Lél az Àrpâd Szôvetség diszjelvényeit adta ât
azok részére, akik évtizedeken keresztul dolgoztak emigrâciôs
magyarsâgunk megmaradâsâért.

Az izletes diszvacsora utân dr. Nàdas Gyula megkôszônte a
megjelenteknek a diszvacsorân valô részvételt, majd kis szûnet utân
megnyitotta a Magyar Bàlt.

♦

Az Arpâd Szôvetség kitûntetettjei balrôljobbra:

fôt. dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy NJ), pûspôk, Berta Làszlo(Cleveland, OH),
és dr. Tàpay Miklos (Boôs Jàzsef

B

èi
Somogyi F. Lél (Parma Heights, OH), azArpàdAkadémia fôtitkàra, àtadja a Magyar
Kongresszus Biràlôbizottsàga àltal odaitêlt arany Arpàd-érmeket.
Jobbrôl: fôt. dr. Dômôtôr Tiborpuspôk, Botos Làszlô irô, dr. Nàdas Gyula, a Magyar
Kongresszusfôrendezôje (Soôs Jàzsef)

A clevelandi cserkészek „regôs csoportja" magyar népi tâncokat
mutatott be.
*

A Magyar Bàlt két lelkes iÇùsâgi bâlelnôk:
Szabolcs Kriszti és ifj. Nâdas Jânos rendezte.
*

A nyitô pàrok a kôvetkezôk voltak:
Delli Jennifer - Béla Kabosi Zsolt

Fâbiân Livia - Gedey Istvân
Gulden Évi - Halâcsi Béla
Halâcsi Ildikô - Halâcsi Csaba

Hegedus Emese - Horvâth Csaba

Ludânyi Anikô - Kiss Lâszlô
Megyesi Krisztina - Kun Vini

Németh Agi - Nâdas Zsolt
Sonkoly Judith - Nâdas Miklôs
Szabô Kati - Németh Balâzs

Szentkirâlyi Krisztina - Pâliy Zsolt
Szucs Irén - Pâlfy Joey
Vârdy Laura - Szabô Hunor
*

A kitûnô zenét Hegedeôs Kàlmàn kivâlô zenekara szolgâltatta.

A hangulatos Magyar Bâl reggel 3 ôrâig tartott.
*

TÀRSASEBÉD
A szombati elôadâsokat 1999.november 27-én délben fmom
târsasebéd kôvette.

SZENTMISE ÉS PROTESTÀNS ISTENTISZTELET
1999. november 28-ân, vasâmap délelôtt 9 ôrakor ft. Mustos
Istvàn, Sch.P. (Passaic, NJ), a kiilfôldi magyar katolikusok puspôkének
amerikai helyettese mutatott be szentmisét és mondott felemelô
szentbeszédet.

A katolikus szentmisével egyidôben, ugyanakkor fôt. dr. Vitéz
Ferenc (Perth Amboy, NJ) reformâtus pûspok kûlôn istentiszteletet
tartott a protestâns (reformâtus és evangélikus ) vallâsù magyar hivôk
szâmâra.
*

*

*

ISMERKEDÔ ÉS BÙCSÙEST

A XXXIX. Magyar Kongresszuson megjelentek kôztil tôbben
érkeztek szallâsukra mâr a megnyitas elôtt. Fogadâsukrôl a rendezôség
kiilôn gondoskodott.
1999. november 25-én este a korân érkezô vendégek az amerikai

hâlaadâs iinnepének elôestéjén egyiitt vacsorâztak, utâna kedves
mûsoros estet rendeztek.

1999. november 28-ân, vasâmap nem
tudott mindenki
visszarepiilni otthonâba. Ezek - egytittesen elkôltôtt vacsora utân igen jôl sikeriilt, vidâm bùcsùesten vettek részt, amelyet maguk
rendeztek.
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Ft. Mustos Istvàn, Sch. P., pûspôki delegàtus a rômai katolikus szentmise utân
(Somogyi F. Lél)
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Bolos Làszlô „ Trianon " cimù mûvéért az idei arany

Àrpàd-érem egyikkitûntetettje elôadàsa kôzben (SomogyiF. Lél)

Dr. Sasvàri Làszlô (Lausanne, Svàjc) nemzetkôzijogtanàcsos asztaltàrsasàga a
diszvacsoràn: Neszlényi Judit (Pasadena, CA) zongoramûvész, Kiss Erzsébet

énekmûvész, és SoàsJôzsef(Baltimore MD), as Amerikai Magyar Ùjsàgfôszerkesztôje
(Soôs Jànos)
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Tovâbbi részletek a Magyar Bàl elsô és màsodtk évi bàlozàiràl (Soôs Jôzsef)
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A tàncosok bevonulàsa és bemutatàsa (Soôs Jôzsef)
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Részletek a Magyar Bàl elsô és màsodik évi bàlozôirôl (Soàs Jàzsefi

M
*

Még tôbb részlet a Magyar Bàl elsô és màsodik évi bàlozôirol (Soàs JôzseJ)

Tàncol a Kongresszus (Somogyi F. Lél)

Az ifjùsàg a Magyar Kongresszuson. Jobbrôl a màsodik
ijj. Nàdas Jànos (Soôs Jôzsef)

Matavovszky Adàm és felesége, Maria

dr. Nàdas Gyulàval beszélget (SoôsJàzsef)

VIL

AZ ÂRPAD AKADÉMIA

XXXIV. ÉVI KÔZGYÙLÉSE,
ELÔADÀSOK
Az Ârpâd Akadémia XXXIV. évi rendes kôzgyûlésére 1999.
november 28-ân, vasâmap délelôtt kôzvetlenûl a rômai katolikus
szentmise és szentbeszéd, valamint a protestâns istentisztelet utân
keriilt sor.

Az Igazgatô Tanàcs iilése
Az Àrpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsa - az Ârpâd Akadémia
fenntartô testiiletének, a Magyar Târsasâgnak vâlasztmânyâval egyiitt -

mâjus 6-ân, szombaton tartott iilést. A kôzgyûlés az ùj tisztikart 3 évre
vâlasztotta meg.

Oktôberben a rendezéssel kapcsolatos megbeszélések kerultek
târgyalâsra.

Elhunyt
Pulvàri F. Kàroly kivâlô tudôs Alexandriâban 92 éves korâban
elhunyt, ott helyezték ôrôk nyugalomra,

szeôkefalvi Szentmiklôsy Bàlint 81 éves korâban New York-i
otthonâban,

Kàkonyi Kàroly, m. kir. fôhadnagy, életének 86. évében
Clevelandben elhunyt,

Dr. Aes Imre Clevelandben tért ôrôk nyugalomra,

Takàcs Lajos 86 éves korâban Lakewood Ohiôban elhunyt.

Emlékiiket kegyelettel ôrizzûk s annak
percnyifelàllàssal hôdolunk.

Lux Andràs (Westlake, OH);

A XX. SZÀZAD TERMÉSZETTUDOMÀNYOS
KUTA TÂSÂNAK KORONÀJA
Eprezentâciômat a magyarorszàgi ràciiôépités mûvészete egyik
pionirjànak, majd Amerikàbau a ,,printed circuit board",
a modem elektrônikus kapcsolàs ,,atyjànak". Kaiser Jànos fizikus emlékének

szànom, aki NewJerseyben az RCA kutatô intézetben dolgozott halàlàig,
tavàbbà dr. Simonyi Kàroly volt professzoromnak,
akinek àldott irànyitô keze aiatt dolgozhattam a Soproui Egyetemen,
ahol a szàzadfordtdôn az ô irànyitàsa alatti elsô magyarorszàgi
mesterséges atomàtalakitàs kisérleteiben résztvehefteni.

Az ember legôsibb kérdésére, hogy „honnan jottùnk"?, csak a XX.
szâzad végén kapott olyan vâlaszt, aminek ésszerû magyarazatât
kisérleti eredmények tâmogattâk. Az eredeti Relativités Elmélettel, a
kiilônbozô elektromagneses hullâmok tôbbféle méréstechnikâjâvai és

analizisével, a galaktikâk felismerésével és tâvolodésainak mérésével s
végiil a „hâttér radiâciô" lényegének felismerésével és ennek
nagypontossâgù és finom „fodrozottsâgânak" mérésévek amiket egy
szâzad atomfizikai részecske-kutatâs sorozat eredményei témogattak,
az ember belâthatott a mùltba jô 13.000 milliô év tâvlatéba és nemcsak

megkiilônbôztetheti a Teremtés utâni négy korszak fejlôdését, de ezek
môdozatait is.

Az esztendô végén és kiilônôsen most 1999-ben, a XX. szâzad és

ugyanakkor a 2. évezred multâval akaratlanul vagy tudatosan
visszatekint az ember és szâmvetést

készit

sokféle

dologrôl:

eredményekrôl és bnkâsokrôl, jô dolgokrôl és bajokrôl egyarânt. Én itt
egy

meditâciôban,

mintsem

elôadâsban,

tekintek

vissza

a

természettudomâny talân eddigi legnagyobb eredményére, ami az
elmùlt szâzad felfedezéseinek egész sorât foglalja magâba és ami nem

egyetlen tudôs, és nem egyetlen intézmény, sot nem egyetlen orszâg
tudôsai nevéhez fûzôdik, hanem szinte az egész mûvelt vilâg
természettudôsait dicséri, amikor az emberiség legôsibb és

legfontosabb kérdésére kapott végre bizonyitott vâlaszt, hogy „honnan
jôttûnk és hogyan keletkeztunk"? Az emberiség egész tôrténetében
minden kultiira és vallâs,
a Biblia is a Teremtés gondolatâval és
magyarâzatâval kezdôdik. Am az anyagi vilâg mérésekkel bizonyitott
fejlôdésérôl csak a kôzelmùltban, 1992-ben kapott vâlaszt, ami
vitathatatlanul a természettudomânyos kutatâs és az ôsszes tudomâny
legnagyobb eredményének szâmit.

Ma talân ftircsénak tûnhetik, hog}' még az olyan egyszerû és
alapvetô megfigyelés fontossâgât, hogy a „nappalt az éjszaka koveti",
nem értékelték eléggé a XVIII. szâzadig, a magyarâzattal csak a XIX.
szâzadban jôttek elô és csak 1980-ban értették meg egészen. Ezt
azoktôl a NASA szakemberektôl hallottam, akikkel 1986-ban
talâlkozhattam. amikor felkeresték a volt munkaadô vâllalatomat azért,

hogj' a satellit-programjuk elektronikus mûszereik gyârtâsâban
hasznâljâk azt a nikkel-hegesztô robotot, amivel az elôzô évben
elnyertem a vâllalatom Total Quality Dljât. Nos, a nappait kôvetô
éjszaka megfigyelésnek helyes értékelése elegendô lett volna, hogy
elmondja nekùnk. hogy^ a lâthatô vilâgmindenség kezdete nem
akârmikor. hanem egy meghatârozott idôpontban volt, valamint azt is,

hogy a vilâg nem olyan volt, mint ahog>' azt most lâtjuk. Az ùn .
Olbers-paradoxon megfejtése, ti. hogy miért lâtjuk éjjel és felhôtlen,
tiszta idôben sôtétnek a csillagok kôzti eget, amit a régebbi felfogâs
szerint âtlagosan vilâgosnak kellene lâtnunk, haelfogadnânk a végtelen
tér és abban a végtelen nagy szâmù és vâltozatlan csillag létezésének
elméletét. Âm az ùj vilâgszemlélet egy ùj gondolkodâst kôvetelt az
embertôl, egyszerûen azt, hogy a csillagok nem ôrdkéletûek. Ezt ùgy is

értelmezhetjûk, hogy a vilâgmindenség megszuletése ôta nem volt
elegendô idô, hogy a csillagok az ôsszes teret kitôltsék fénnyel. Az

éjjeli égbolt sôtétsége ônmagâban is dôntô bizonyiték ahhoz a

megâllapitâshoz, hogy a vilâgmindenségnek hatârozott idôpontù
kezdete volt.

A vâlasz ma, a XX. szâzad végén szinte nyilvânvalô, mivel a mai
generâciô a vilâgmindenség teremtését tekintve az ùn. „Big Bang teôria, azaz a Nag>' Dôrrenés elvében nôtt fel. Megjegyzem, hogy ez a
nézet pl. az én gyerekkoromban nem volt âltalânos, mert beszéltek

„âllô- és mozgôcsillagok"-rôl. Az ùn. „mozgô" csillagokrôl azt^
kiderult. hogy azok nem voltak csillagok, csak a csillag bolygôi,

amiknek nincs sajât fényiik és csak visszaverik a Nap sugarait. Az

„âllôcsillagok"-rôl pedig azderiilt ki, hogy azok ismozognak, forognak

és keringenek, de a mozgâsukat alig észlelte az ember a nagy

tâvolsâgok miatt. A csillaghalmazok fogalma is csak 1929-ben
sziiletett, amikor Edwin Hubble, kalifomiai csillagâsz az Andromeda
csillagkép egyik, elmosôdottnak lâtszô „csillagâban" egy gigantikus
méretû, mintegy 400.000 milliô csillagbôl âllô csoportot, egy olyan
galaktikât, mint a mi Tejùt csillagrendszeriink fedezett fel, ami a
korrigâlt szâmitâsok szerint 2.2 milliô fényév tâvolsâgban van tôliink és
nagy sebességgel tâvolodik. Ezeket Hubble egy ùj csillagâszati
tâvolsâgmérés elvének kidolgozâsâval kapta, amit a lûktetô sugârzâsù
cepheid csillagok fénjvariâciôs ideje és fényintenzitâsa ôssze-

fïiggéseibôl kôvetkeztetett.

A modem kozmolôgia Hubble mun-

késsâgâval kezdôdôtt.

A vilâgmindenségrôl az ember majdnein minden adatot az
elektromâgneses sugârzâs ùtjân, tehât a kulônbôzô hullâmhosszùsâgù
râdiôhullâmok, a fénysugarak, hôsugârzâs, a Rôntgen- és a még
keményebb x-sugarak és ezek variâciôi révén kapja, ami a vilégurben
kôzel 300.000 km/sec sebességgel teijed. Noha ez a scbcsség igen
nagy, a legnagyobb, amit a fizika egyik axiômâja szcrint tùlszérnyalni
nem lehet. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy az

Univerzum is igen nagy, sot igen-igen nag>'. Pl. a fény a Napunkbôl,
ami egy csillagâszati tévolsâgegjségnyire (1 AU) van, 8 perc és 19
mâsodperc alatt ér a fôldre, de mér a legkôzelebbi idegen csillagrôl
tôbb évig utazik, amig hozzank ér. A mi Tejùt galaktikânkat pedig, ami
nem is a legnagyobb és inkâbb àtlagos méretû, a fény 98.000 év alatt
tudja âtfutni, amely galaktikâban mintegy 200.000 milliô csillag van.
A nagy tâvolsâgoknak persze az a nagy hâtrânya, hogy a tâvolabbi
csillagokrôl érkezô fény gyengébbnek làtszik. Ezért ezeket csak igen
nagy tâvcsôvekkel és rendkivul érzékeny elektronikus mûszerekkel

lehet érdemben vizsgâlni, és még igy is a légkôr zavarô hatasa

korlâtokat emelt a mûbolygô megteremtéséig. Âm a fôldi légkôr zavarô
hatâsânak hâtrânya szinte eltôrpiilt amellett az elôny mellett, hogy az
ember betûszerinti értelemben belelâthatott a mùltba, visszafelé az

idôbe, azaz ùgy lâtjuk a tâvolsâg fliggvényében a vilâgot, ahogy volt.
Ez teszi lehetôvé, hogy fogalmat alkothatunk arrôl is, hogy az hog>'an
fejlôdôtt.

A fizika, kôzelebbrôl az atomfizika, az elektromossâgtan és optika,
valamint a csillagâszattan ôlelkezésébôl egy ùj természettudomâny
sziiletett, a csillagâszati fizika, amit a szâmitâstechnolôgia pontossâga
és gyorsasâga tâmogatott, amely ùj tudomânynak kulcs-felfedezése lett,
hogy a vilâgmindenség fejlôdésben van, tehât mâs, mint ami volt, és
ennek az idô egy meghatârozott pontjâban kezdete is volt.

A csillagok és galaktikâk mozgâsât, sebességét és irânyât, valamint
kémiai ôsszetételét a kibocsâtott fényiik vizsgâlatâbôl ismeri az ember.

A sebességet és irânyât pl. az ùn. Doppler-elv szerint, amikor a fény
hullâmhosszùsâga

a

sebesség

fiiggvényében

a

tâvolodâskor

meghosszabbodik és igy a szinképe a vôrôs felé tolôdik. A kôzelitéskor

viszont a hullâmhossz megrôvidul és a szinkép a kék szin felé tart. Ezt
a jelenséget az akusztikus hullâmok viselkedésébôl fedezte fel a mùlt

szâzad kôzepén Christian Doppler osztrâk fizikus, aki az Aima

Materom fizikai tanszékén tanitott Selmecbânyân. Ez az intézmény,
amelyik a legelsô mûszaki felsôoktatâsiigyi iskola a vilâgon, az I.

vilâghâborù utân Sopronba kôltôzôtt, ahol egy szâzaddal késôbb
tanulhattam, majd fizikât tanithattam 1956 elôtt. A Soproni Egyetem
fôépûletében a Fizika-EIektrotechnikai Tanszékek folyosôja falât disziti
Doppler emiékét hirdetô mârvânytâbla. Sokan nem tudjâk, noha
Doppler neve a legtôbbet emlegetett a modem kozmologiâban és
meteorolôgiâban, hogy ô a rôla elnevezett jelenséget Selmecen
fedezte fel a nagy mùltù bânyavârost ât-meg-âtszelô és a hegyoldalakban szàmtalan alagùt be- és kijâratainâl fiittyôgetô iparvasùt
hangjâbôl, mivel errôl hallgatnak a lexikonok. Doppler par éwel
késôbbi bécsi tanârsâga idején aztân Hollandiâban mutatta be e
jelenséget, amikor egy nyitott vasùti kocsira iiltetett zenészeket
tologattak egy hangmagassâghoz értô bizottsâg elôtt és amikor a
zenészek egy megadott hangot fïijhattak.

A modem csillagâszat a vilâgmindenséget tâgulônak és vâltozônak
lâtja és fogadja el. Am, tôrténelmi tény, hogy Hubble felfedezése elôtt
ùgy 20 éwel korâbban Albert Einstein Àltalânos Relativités
Elméletének elsô megfogalmazâsa is azt mutatta, hogy a
vilâgmindenségnek tâgulnia kell. Ez az eredmény magât Einsteint is

megdôbbentette, aki akkor még a nem vâltozô és nem tâgulô vilâgkép
szemléletben élt és azért, hogy „egyenletében a tâgulâst megâllitsa,
ahhoz egy konstanst ragasztott". Ezt késôbb Einstein „karrieije
legnagyobb baklôvésének bélyegezte".

Ha a galaktikâk tâgulnak egymâstôl, ez azt is jelenti, hogy
korâbban kôzelebb voltak egymâshoz. A tâgulô Univerzum
szemléletében fontos Sandage fizikus szerint, hogy azt ne ùgy lâssuk,

mint csak eg^' nagy bombarobbanâs utân a repeszdarabok szétrepûlését,
de ùgy is, hogy a Tér maga is tâgul ma is és viszi magâval a
galaktikâkat. Allan Sandage a Cal.Tech. tanâra Hubble tanitvânya is
volt, aki Hubble méréseit korrigâlta, majd ô fedezte fel optikai ùton az
elsô Quasart, a legtâvolabbi csillagokat, amelyeknek fényintenzitâsa
egész galaktikâk tôbbszôrôsével ekvivalens. Kutatâsi témâihoz tartozik
a „dark matter", a nem lâthatô anyag problémâja, aminek csupân a
gravitâciôs hatâsât észlelte az ember és nem utolsôsorban a Big Bang

robbanâs évmilliârdok alatt lehûlt, ùn. „background radiâciô"
hôsugârzâsânak finom hômérsékleti eltéréseit, „fodrozottsâgat

elméleti szâmitâsokkal megjôvendôlte, amit aztân a NASA COBE
mûbolygô mûszerei 1992-re megtalâltak.

A mùlt nagyobb idôtâvolsâgâban a galaktikâk kôzôtt nem volt tér
és azok szinte egymâsra fekùdtek, rétegeket alkottak, ami azt isjelenti,
hogy érintették egymâst. Aztân még korâbban volt olyan idô is, amikor
az atomok kôzôtt sem volt tér és azok is egymâsba torlôdtak. A

csillagâszok sokat tudnak a csillagokrôl, a fizikusok pedig sokat tudnak
az anyagi részecskék vilâgérôl. A XX. szâzad \ alôban a fizika szàzada
volt! Kulônôsnek létszik, hogy az anyagi vilégban mûkôdô négyféle
erô: a gravitâciôs erô, az elektromégneses erô. az atomok kôzôtt ùn. „
gyenge" erô és az atommagon belùli ûn. „hatalinas" erô kôzùl elôszôr
a leggyengébbet, de a végtelenig hatô grvitâciôs erôt fcdezte fel
Isaac Newton jô 350 éwel ezelôtt, amely felfedezcst nom a fâjârôl

leesett aima pattantotta ki Newton agyéban. E kôriilinényt a gûnyolôdô
Voltaire fantâziâja talâlta ki, aki gjiilôlte az angolokat. Meg kell
jegyezni azt is, hogy Newtonnak kôszônheti a tudoinànyos vilàg a
tiikrôs tàvcsô és az uvegprizmàn felbontott fény szinképelemzés
lehetôségét is, amelyek nélkûl szintén nem lett volna modem
csillagâszat.
A XX. szâzadfordulôn az angol Thomson felfcdezi az ionizâlt
atomokrôl levâlaszthatô elemi elektromos tôltéshordozôt. az elektront,
ami 1840-szerte kisebb tômegû, mint az elektronnal ellentétes, de

megegyezô tôltésû proton, a legegyszerûbb kémiai elem, a liidrogën
atommagja. A megegyezô, de ellentétes tôltések révén igy az anyag
atomjai kifelé semlegesek, amely tulajdonsâg. mint majd lâtjuk, a

vilâgmindenség fejlôdésének egyik korhatârét is meghatârozta a Big
Bang utân mintegy egy milliô éves koràban.

Szâzadunk elsô évtizedeiben a mindennapi élet szàmâra oly fontos

kémia tanitâsa az azonos tulajdonségù, legkisebb anyagi részecskét:
molekulânak nevezte, amit az „oszthatatlan" jelzôvel megnevezett
atomokbôl felépitettnek tekintettek. Az „oszthatatlannak vélt atom"

elképzelés mâr akkor megbukott, amikor ionizâlt âllapotban az
atommagrôl, ennek részecskéirôl a protonrôl és neutronrôl, valamint a

mag kôriil keringô elektronok modelljérôl irtak, amely munkâk kôzul
kiemelkednek az osztrâk szârmazésù, de Svâjcban élô fizikus,
Wolfgang Pauli szâmitâsai , amely szerint „a természet megtiltja, hogy
egy atomban két elektron ugyanazon a quantumâllapotban legyen". E
„kizârô principium" tanitâsa segit megérteni a neutron-csillagok
tulajdonsâgait is. Tovâbbâ Pauli volt az elsô, aki a tôltés nélkuli,

legparânyibb anyagi részecske, a neutrino létezését is megjôvendôlte,
amit igen nehéz volt vizsgâlni, noha âtiit bennunket, a Fôldet és az
anyagi vilâgot. Mint olvasom, a neutrino tômegét a kôzelmùltban a

Fermi Laboratôrium fizikusainak 5 eV-ban sikeriilt megmérni.
Hallottunk valamit 1905-ben Planck quantumfizikâjârôl, majd
Heisenberg megâllapitâsairôl, akik az anyagi részecskék dualisztikus
viselkedését fogalmaztâk meg. Igy lett a fény hullâmmozgâsânak
quantâja a foton, amit azt âllitja, hogy a fény nem folyamatosan ômlik a

sugârzàsban, hanem parânyi energia-csomôkban, eneriga-quantumokban. Ez teszi érthetôvé, hogy 5000 milliô év utân is sût a Nap és
nem merult ki még az energiatartalékja. A „fekete test hôsugârzésàt" is
csak ùgy tudjuk megérteni. ha azt az atomok rezgô-energiâjânak
tekintjûk. Ezt a nézetet hasznositja Einstein is és igy szûletik meg a
„bosom" anyagi részecske-csalâd elnevezés is, amiért Nobel-dijat
kapott. Ugyanakkor megdôbbenti a tudomânyos vilâgot Wemer
Heisenberg „bizom'talansâgi principiuma", amiben kimondja a
természet kûlônleges viselkedését, hogy a dualisztikus tulajdonsâgù
anyagi részecskéket egyszerre vizsgâlni mind a kétféle tulajdonsâgra

nem lehet, inert vagy a részecske helyét vagy a momentumât
mérhetjiik.

A legstabilisabb. a nehezebb („hadron") anyagi részecske a proton.
Az idôk folyamén bekôvetkezett anyagâtalakulâs ellenére a mai proton
ôsszes tômegének nagy hânyada az a quarkokbôl ôsszetett „ôs-proton",
ami

elkerûlhette a valamivel kevesebb mennyiségû antiproton

megsemmisitô hatâsât, amikor az anyagi ésellenanyagi pârok ûtkoztek.
E stabilitâst nem lehet elmondani a neutronrôl. mert az ônmagâtôl is,

plane més elemi részecskével, sot még a fotonnal tôrtént ôsszeûtkôzése
utân is âtalakul protonnâ ùgj', hogy kilôk magâbôl egy elektront.

A spontân âtalakulô radioaktiv anyagok, mint pl. az urân ércek
vizsgâlatâval kezdôdik a modem atomfizika. E témâban az angol
Ratherford, a francia Curie hâzaspàr és a dan Niels Bohr tudomânyos
cikkei a legjelentôsebbek 1938-ig, amikor a német Hahn ésStrassmann
a Nature folyôiratban publikâlt cikkukben megemlitik az urânium
lâncreakciôjât. Ettôl a pillanattôl kezdve elhallgatnak a fizikai
szaklapok, ami azt jelenti, hogy a politikai hatalmak nyomâsâra is
mindenûtt lâzasan keresték az atombomba titkât és az atomtâmadâs

elleni védekezés lehetôségeit. Chicagônak ôriâsi szerencséje volt, hog>'
az ottani egyetem fizikai intézetében sebtiben osszehordott
urâniummâglya nem robbant, mivel az urâniumtombôk a 235-ôs es a

238-az atomsùlyû urânium-izotôpok keverékébôl készûltek. Akkor még
nem tudtâk, hogy csak a 235-ôs urânium-izotôp hajlandô a lâncreakciôra. de a 238-as izotôp a reakciôt lefékezi. Az elsô atombomba
titka a fizikai ùton tôrténô izotôpok szétvâlasztâsa volt. A mâsodik
atombombât pedig a mesterségesen készitett, ùj nehéz elem, a
plutonium szolgâltatta, ami szintén atomhasadâssal ôriâsi energiât
adott. Ez a kétféle bomba robbanâsa zârta le a II. vilâghâborù

kataklizmâjât. Egypâr éwel késôbb, az atomhasitâssal ellentétes
folyamattal, a nukleâris szintézissel oldottâk meg a periôdusos rendszer
mâsik végén talâlhatô legkônnyebb elem, a hidrogén âtalakitâsâval a

még borzalmasabb hidrogénbombât. aminek az atyja Teller Ede volt.
Ezt mâr csak azért is meg kell emlitenem, mert a csillagokban is, igy a
Napunkban is az utôbbi atomreakciô, a nukleâris szintézis mûkôdik,
amikor hidrcgénbôl hélium, majd litium, karbon, nitrogén stb. lesz
egészen a vasig.
Az mâr nem is titok, hogy a II. vilâghâboni utân olyan nagy kutatô
kôzpontokban, mint a chicagôi Fermi Laboratôriumban vagy
Kalifomiâban a Livermore-i intézetben avag>- Eurôpâban, hârom
orszâg tâmogatâsâbôl feléllitott Genfi Gyorsitô Laboratôriumban hogy csak a legnag>obbakat emlitsem - , olyan ôriâsi és a fôld alatti,

30-50 km hosszùsâgu elliptikusan zért alagùt vâkuumjâban és az
alagutat ôvezô hatalmas elektromâgnes tekercsek lôkôerejével olyan
gigantikus sebességekre gyorsitjâk fel az anyagi részecskéket, amiknek
az ûtkôzéseit a Wilson-kôdkamrâkban lefényképezhetik és ana-

lizâlhatjâk. îgy deritik fel az anyagi vilâg titkait. Àm. ahogy az
eredmények sokasodtak és a proton, neutron és elektron részecskék
mellett mâr tôbb, mint szâz ùj és addig ismeretlen, hosszabb-rôvidebb

ideig élô anyagi részecskét fedeztek fel, mint pl. az antiproton vagy a
kiilônleges elektronféleségek, amint a 207-szer nehezebb mezonok

vagy plâne a tau-leptonok, amelyek még a proton tômegénél is
nehezebbek 50%-kal, noha negativ tôltésûek. A sok ùj felfedezés még
az atomfizikusok kôrében is széditô volt és majdnem kâoszt okozott.
Csak 1965-ben kezdett az izgalom lehiggadni és I970-re a rend
helyreâllni, amikor a lepton-csalâd tagjaiban felfedezték Murray GellMann, a Cal. Tech tanâra elmélete alapjân a hârom kûlônbôzô tômegû
quark-pârt, az „up/down", a „strange/charm" és a „beaty/truth" furcsa -

de nem logikâtlan nevû - anyagi részecskéket, amelyekbôl a proton, a
neutron és az elektron is felépùlnek. Ezeket a gluonok hatalmas ereje
tartja ôssze. Mind a I2-féle quarkot megtalâltâk, ha ideszâmitjuk a
hârompâr antiquarkot is.

Mielôtt a vilâgmindenség fejlôdésének rendkiviil izgalmas és
csodâlatosan szép fejlôdését legalâbb diôhéjban felsorolnâm, ùgy
érzem, hogy kôtelességem szôlni a csillagâszat legfontosabb eredményeirôl is Hubble korszakalkotô munkâssâgân kivtil. îgy meg kell
emlitenem Alexander Friedmann orosz csillagâszt és meteorolôgust,

aki a 20-as években léggômbjével felszâllt a magasba, hogy ott is
tanulmânyozza a légkôri Jelenségeket. Sot egyidôben ô tartotta a
felszâllâs magassâgi rekordjât is, ami 37 éves korâban e brilliâns

fizikus tragikus halâlât is okozta, mert légembôliât kapott a gyors fêl
és leszâllâssal. Volt tanitvânya, Gamow, aki Amerikâba emigrâlt,
elmondta, hogy a szovjet hatôsâgok tudatosan hazudtak Friedmann

halâlânak okârôl. amikor azt tiidôgyulladâsban àllapitottâk meg és nem
a felszâllâs sebességeokozta légembôliâval. Friedmannvolt az elsô, aki
élesen kritizâlta Einstein Àltalânos Relativitâsa eredményéhez
ragasztott konstanst. mert ô is tâgulônak szàmitotta az Univerzumot.

Kb. Friedmannal egyidôben a belga szerzetes. George Lemaitre is
ugyanezt talàlta, igy ma a tudomân^lôrténelem Friedmannt és

Lemaitret tekinti az „inflâci6s kozmolôgiai model"', a tâgulô vilâgkép
megteremtôinek.

Karl Schwarzschild német csillagâsz is korrigâlta Einstein
elinéletét, ainit Einstein kôszônettel felolvasott a Berlini Tudomânyos

Akadémia ulésén a nagybeteg Schwarzschild helyett. Schwarzschild a
„black hole", a csillagok gravitàciôs temetkezési helye, valamint az ùn.
„escape velocity"-ânak. annak a kritikus sebesség elméletének

kidolgozôja is volt, aminek ismerete sziikséges a mûbolygôk
kilôvéséhez.

Szâzadunk mâsodik felében ôriâsi sikereket hoztak az orosz és az

amerikai mûbolygôk versenye. Kûlônôsen az Apollo-programmal
jeleskedett a NASA ûrkutatâs, amikor az ember leszâllt a Holdra, majd

pilota nélkûli ûrhajôk tôbb bolygôt felkerestek, leszâlltak, anyagmintâkat gyûjtôttek és hoztak, avagy ott helyben megelemezték és az

eredményeket râdiôhullâmokon hazakûldték a Fôldre. Igy szâlltak le a

Marsra és a Vénuszra, megkôzelitették a Szatumuszt és a Jupitert és
1977-ben az Urânuszt is ùgy lâtta elôszôr az ember, hogy azt is fmom

anyagtôrmelék gyûrûi ôvezik, mint a Szatumuszt, csak éppen nem
olyan mértékben.

A nôvâkban és a szuper-nôvâkban nem ùj csillagok sziiletését,

hanem ellenkezôleg a csillagok borzalmas energiâjù halâlât ismerte
meg az ember, amelyek olyan gigantikus energiât termeltek, ami a
vasnâl is nehezebb elemek nukleârisszintézisét okozta. Ilyen reakciô az

egyszerii csillagokban ismeretlen. De azzal, hogy a Nap szinképében a
vas és nehezebb elemek, mint az arany vonalai is felfedezhetôk, azt is
elârulja, hogy a Napunk (és bolygôinak anyaga) mâr âtment egy
korâbbi szupernôva robbanâson, aminek tôrmelékébôl és sok ùj
hidrogénbôl és héliumbôl, mint mâsod-generâciôs csillag épûlt fel és
vilâgit kb. 5000 milliô év ôta. Az a vas és mas nehezebb fémek, mint

pl. a konyhakésûnk acélja, amivel felszeleteljiik naponta az âldott
tâplâlô kenyerunket, avagy az a parânyi vas, amely lényeges alkatrésze
a vôrôsvérsejtjeinknek, valamikor a Napunk keletkezése elôtt egy
idegen csillagban volt és annak halâlakor keletkezett.

Majd egy ùj tudomânyâg, a radio-asztronômia felfedezi az elsô,
rettenetesen ôsszezsugorodott neutroncsillagot, amit Pauli mâr 1930-

ban megjôvendôlt, hogy ilyen csillagnak is kell lennie. Aztân a Fôld
déli oldalârôl megfigjelhetô, legkôzelebbi
galaktikàban, a Nagy
Magellénban 1987-ben egy szupemôva felrobbanâsa csillagâszati
ùjdonsag. Ez a haldoklô csillag egy neutrino-zéport is kihânyt magâbôl,
amikor felrobbant. Ezekbôl a neutrino részecskékbôl, amelyek szinte
akadâlj^alanul àtrepûltek a Fôldùnkôn, mivel tôltésiik nincs. tômegiik
igen-igen kicsi és sebességiik ôriâsi, mégis itt. a Cleveland melletti

Erie-tô alatti mély sôbânyâban létesitett neutrino-csapdâban egypârat
sikeriilt megfogni, a klôros vizzel iitkôzésre birni, ami fényfelvillanâssal jart és ezeket a felvillanâsokat regisztrâltàk. A vilâgon van
egy mésik hasonlô neutrino-vizsgâlô intézet, éspedig Tokiôban és ott is
hasonlô eredményeket kaptak. Megjegyzem, hogy azért telepitették e
neutrino-csapdâkat egy mély sôbânyâba, mort ott a klôros viz
természetes elôfordulâs, és ugyanakkor vigyéztak arra is, hogy mâs
radiâciô a mérést ott ne zavaija.

Az X-Ray, avagy mâs radiôsugârzâsokat észlelô mûbolygôk ôntik
az ùjabb adatokat.

1992-ben befejezôdôtt a Hawaii-ban létesitett 10 méter âtmérôjû

optikai tâvcsô épitése, ami ma a legnagyobb a vilâgon. Àm ennek
kivâlô képfelbontô képességét is messze „lepipâlta" az a „csak" 2 méter

âtmérôjû és Hubble tiszteletére elnevezett tâvcsô, amit egy mûbolygô
vitt fel a légkôr fôlé 670 km magasba, ahol az igen-igen ritka légkôr
mâr nem zavaija az észlelés minôségét annak ellenére, hogy idônként
egyes alkatrészeit cserélni kellett és kell. Az ember szâzadunk végén
valôban belelâthatott a tôbb, mint 13.000 milliôs év mùltjâba, a
quasorok vilâgâba, amit a legsûrûbb megfogalmazâsban talân a
vilâgmindenség fejlôdése négy korszakât meghatârozô tâgulâsi- (vagy
lehtilési-) gôrbe jellemez.

Az I. Hadron kor volt, ami 10 '' sec.-ig, azaz egy tizezred
mâsodpercig tartott. Visszamenni a vilâgteremtés kezdetéig nem lehet,
és talân ôrôk titok marad, amire Planck igy figyelmeztet

qnantumfizikâjâban: ,,10"''^ sec.-en tùl elvesziti értelmét az idô, a tér és
a hômérséklet. Azt azonban tudjnk a mai részecskeûtkôzéses kisérletek

kiértékeléseibôl, hogy a Big Bang utân 10"^^ és 10"^^ secundumok
kôzôtt a nagyon sûrû energiaplazmâbôl keletkezett hatféle quarkbôl és
jôtt létre az ôsszes lâthatô és lâthatatlan anyag nehezebb alkatrészei, az
ôsszes proton és antiproton, és az ôsszes neutron és antineutron
„barionok" kôzel 50-50%-os arânyban. Azért emlitem, hogy kôzel felefele arânyban, mert ahogy a matter és antimatter részecskék talâlkoztak

10® és lO"'' sec. idôpontok kôzôtt, azok teljesen megsemmisitették
egymâst és csak tizmilliomod (10-7%) szâzalék anyag maradhatott

meg, ami feleslegben volt a mai anyagi vilâg szâmâra. Az igy
keletkezett ùjabb robbanâsra és annak hullâm-nyomâsos lôkésére azért
volt sziikség, hogy a megmaradt, igen kicsi szâzalékù anyag ne
zuhanjon vissza az anyaggâsziiletés pillanatâban hozzârendelt
gravitâciô miatt abba az eredeti „Fekete Ljaikba", ahonnan a Teremtô
akaratâbôl vilâgra jôtt. Andrei Sahkarov orosz fizikus az anyag és
antianyag asszimetriâjânak elmélet helyességére akkor figyelt fel a
tudomânyos vilâg, amikor Alan Gut, az MIT tanâra, megtalâlta az
antiprotont. amiért mindkettôjùket Nobel-dijjal tûntették ki.

A fejlôdésben a II. kor a Lepton-kor volt, ami 10"'' sec.-tôl 10 sec.ig tartott. Errôl a korszakrôl mâr tôbbet ismer a tudomâny, amikor a

sugârzô energia fotonjai megteremtik a kônnyû részecskéket, a
leptonokat, az elektron/pozitron pârokat. Âm itt is megsemmisult a
leptonok igen nagy hânyada és csak az elektronok igen kicsi tôbbsége
maradt fenn. 10"" sec. utân a radiâciô mâr nem gyârtott ùjabb
protonokat és neutronokat, noha abban a nagyon sûrû és forrô
fotôplazmâban, amiben az anyagi részecskék kiilônvâltan ùsztak, a
sugârzâs ereje verte és dôgônyôzte ôket. A fennmaradt 50-50%-os
proton/neutron arâny azonban kezdett eltolôdni a protonok javâra az
idô fnggvényében. 0.1 sec.-nâl mâr csak 38% neutron volt és 10 sec.-os
korban pedig csak 17% neutron, ez utôbbi instabilitâsa miatt.
A III., a Radiâciô kora volt, ami 10 sec.-tôl I milliô évig tartott.

Ennek kezdetén a hômérséklet még 70-szerte magasabb volt, mint ma a

Napunk belsejében, de e kor végére a I0"'° K°-rôl lehûlt 3000 K°-ra.
Ekkor a fotonok energiâja annyira legyengult, hogy mâr nem tudta
ôsszetômi az atommagokat. A Teremtés utâni 3 perc és 46
mâsodpercnél a neutronok szâma 13%-ra csôkkent a 87%-osprotonnai

szemben, ami a vilâg sorsâban egy rendkivul fontos fordulôpont is volt.
Ekkor a 3000 K°-os hômérsékleten a még megmaradt 13 nautron a
hélium atommagjaiba zârôdott. Mivel a hélium 2 atomos gâz, ez az

arânyszâm felcsillant a tiszta héliumbôl âllô, legôregebb csillagok 26%os arânyâbôl az ôsszes tôbbi és késôbb szûletett csillag mennyiségéhez
viszonyitva. Szinte meghatô a lâtvâny, hogy ezek a legôsibb csillagok

kisebb csillaghalmazokban, amik jôval a galaktikâk elôtt keletkeztek,
csodâlatos dicsfényiikkel veszik kôriil a galaktikâk szuletését.

Az utolsô, a IV. korszak az Anyag kora. Ez I milIiô évtôl a mai
napig, tehât mintegy 15.000 milIiô év ôta tart. A tâgulâssal a lehûlés
olyan mérvû lett. hogy a radiâciô mâsodlagos szerepe mellett az anyag
erôi érvényesûlhettek. A legegyszerûbb atommagok, mint a hidrogén,
majd a hélium, aztân a litium, karbon stb. a jellegzetes pozitiv tôltéseik
erejével magukhoz rântanak megfelelô szâmù elektront ùgy, hogy az

utôbbiakat meghatârozott tàvolsagokra és energiaszintû pélyâkra
kényszeritik, ahog>' ezt az atomformâlô jelenséget Niels Bohr és
Wolfgang Pauli meglâttâk és gyônyôriien megfogalmaztâk. Igen, az
egy milliô évig ionizâlt âllapotù és ezért âtlâtszatlan vilâgmindenség
szinte egy éjszaka leforgâsa alatt étlâtszô lett, kitisztult az ég a fotonok
szâmâra. Egymâsutàn g^ailladtak ki a galaktikâba tômortilô és mindig
nôvekvô helyi gravitâciôs nyomâs kôvetkeztében a csillagok, amikor a
hidrogéngàz nukleâris szintézis-reakciô meginditâséhoz szùkséges
1000 K°-os hômérsékiet bekôvetkezett a sûrûsôdô és gomolygô
gâzfelhôkben. Ugyanakkor a vilâgmindenség egésze tovâbb huit a ma
is észlelehetô 2.7 K°-os hômérsékletre. A Big Bang-robbanâs
elképzelhetetlen magas hômérsékletû radiâciôja. amit csak a
matematika abstrakt szâmaival jellemezhetunk. az idôk folyamân igy
huit le és „szelidûlt meg" a minden irânybôl és egyenletesen rezonâlô
hôsugârzâsra, amit a Bell Telefon Târsasâg két kutatô mérnôke, Anzio
Penzias és Robert Wilson 1965-ben nagyérzékenységû és forgathatô

kiirt-antennâjukkal

mértek

beszélgetéseket zavarô

kutatva

„sùgâs"

okât.

a

nagytâvolsâgû
A tovâbbi

telefon-

mikrohullâmù

râdiômérésekkel minden kétséget kizârôan megâllapitottâk a
kozmolôgia szakemberei, hogy a vilâgmindenségben igy rezonâl a
Teremtés kezdeti robbanâsa, amiért Pernziast és Wilsont 1978-ban

kitûntették a Nobel-dijjal.

Egy kis baj volt azonban a Fôldrôl mért hôsugârzâssal, mert azt
igen egyenletesnek talâltâk. Az elméleti szakemberek szâmitâsai

megkôvetelték, hogy azért az egyenletes „background" hôsugârzâsnak
legyen némi eltérése is, amely finom hômérsékleti kùlônbségek
megindokolhattâk volna a galaktikâk képzôdését és forgô mozgasât is.

Âm ezt nem észlelhették a Fôldrôl a légkôr zavarô hatâsa miatt. Igy
tôbb tudôs tanâcsâra a NASA mûbolygôk programjâba illesztette a
„Background Radiation Explorer Satellite" feladatât, amit 1989-ben
bocsâtottak fel, aminek tudomânyos vezetôje Ray Weiss, az MIT tanâra
volt. Ennek a mûbolygônak hâromféle olyan elektronikus és
nagyérzékenységû berendezése volt, ami a Fôld légkôre felett 670 km
magassâgban keringve észlelte a kûlônbôzô irânyokbôl jôvô finom
hômérsékleti kûlônbségeket, az egyenletes radiâciô mégis finom
fodrozôdottsâgât". A kiértékelés 1992-re készûlt el, ami a tudomânyos
vilâgban vilâgszenzâciô lett. Tôbb tudôs szerint ez a felfedezés a XX.

szâzad természettudomânyos kutatâsânak a koronâja, amin a legszebb
ékszer a radiâciôs interferencia elvével mért nagypontossâgù
hômérséklet-mérés-technika, ami 30 milliomod K° pontossâgû, amit
eddig mâs kutatâs sem tudott produkâlni.

A quark-elmélet tovâbbi felfedezései az Egyetemes Erôk Elméletét
segitett megoldani, amivel kéz a kézben lép ât a Background radiâciô
méréseivel a XXI. szâzadba, hogy sok mâs és nagyon fontos problémât,
mint pl. nem lâthatô anyagi vilâg, a „dark matter" problémâjât is
segitsen megoldani az eredetit megismemi vâgyô és oly kivâncsi ember
szâmâra, ami eddig csodâlatos adataival az embert térdre, alâzatra és
hâlâra kényszeriti a Nagy AJkotô Erô, a Teremtés Tôrvénye és

Bôlcsessége s végsô soron: az Ûristen Akarata elôtt.
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Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA):

MAGYAR NEMZETGYÛLÈS 2000-re
A magyar emigrâciôt vilâgszerte foglalkoztatja az a gondolât, mit
kellene teimi, hogy Magyarorszég a kôvetkezô ezredévet is megélhesse.
A mùltban, keresztul ment az orszag tôbb, majdnem létét teljesen
eipusztitô viharon, de ùg>' fejezte be az ezredévet, hog>' a jôvô kilâtâsai
jobbnak mutatkozzanak, mint az elmùlt 500 év. Magyarorszàg, ha
megcsonkitva is, de ônâllô. Most pedig az ùj ezredév kuszôbére lépve,
le kellene fektetni a magyar kormânynak - a Nyugaton tapasztalatokat
szerzô kettôs éllampolgârok bevonâsâval - a jôvô szàzad alapkôveit,
amit a kôvetkezô ezer év tévlatâba is kellene vetiteni. Szeretném, ha az

otthôniak megértenék, hogy mi nem diktàlni, hanem szolgolni akanmk
szuïôhazànknak, a szâzadforulô sikeres beinditâsât. Tudniuk kell, hogy
mi, akik ônhibânkon kiviil hagytuk el hazânkat, mert nem akartunk a

kommunista bôrtônôkbe visszakeriilni vagy mâs okokbôl menekulésre
kényszeriiltûnk, mi hazât cseréltiink, de szivet nem! Ha ezzel az

érzéssel kôzôseri nyitjuk meg a javasolt EGYETEMES hlAGYAROK

NEMZETGYÛLÉSET, akkor biztosan ezaz elsô nagytalalkozâs magj'ar
népunk boldogulâsât szolgâlja majd. Ez azonban nem Jelenti, hogy
lemondjunk arrôl, hogy azok, akik béklyôba kôtôtték a nemzetet, és a

népirtô kommunista rendszert tâmogattàk, ktilônôsképpen a part

korifeusok, ÀVH, ÀVO, Sztalin és hasonlô politikai akadémistâk,
akiknek vér tapad a keziikhôz vagy besùgôk, titkos iigynôkôk és azok
segitôtârsai, vérbirôk és iigyészek, bûnbânat és vezeklés nélkiil

beleszôljanak a nemzet ùJ ezredévét meghatârozô nemzetgyûlésbe.
A javasolt gyûlésen nem kell megsztiletnie ùj tôrvényeknek, de
még végsô javaslatnak sem. A gyûlésnek csak egy rugalmasan
kiegészithetô nagykereteket kellene meghatàroznia. Annak mâs âgakra
valô kiteijesztését a nemzetgyulés utâni munka alatti szûkséglet
felmeriilésével kell lehetségessé tenni. A nemzetgyûlésnek tovâbbâ
meg kellene hatâroznia a javaslatok ôsszegezésének és végleges
formâba valô elkészitésének, valamint az elfogadott témâkban
részletmunkâra és a szakemberek kivâlasztâsara valô idejét. A
kivâlasztâs és megbizatâs elôkészitésében a kôvetkezôket kellene
bevonni: az illetékes minisztériumokat, a Tudomânyos Akadémiât, a
Parlamentbizottsâgait, MVSZ , 1956-osMagyarok Vilâgszôvetségét, a
magyaremigrâciô régiôkszerinti vâlasztâs âltal javasoltakat, valamint a
magyar kormâny âltal elismert târsadalmi szervezetek egy-egy
kikiildôttjét.
Remélhetôleg
addig
az
56-os
Magyarok
Vilâgszôvetségében valô vitât a birôsâg a magyar nép érdekeit

figyelembevéve jogilag megoldja. Sziikségesnek mutatkozik még egy
âllandô bizottsâg felâllitâsa, amely nemcsak a munka ûtemét
szorgalmaznâ, de a kereten beliil és annak megvâltoztatâsâval
kapcsolatos munkâkat a szakembereknek kiadnâ.
Egyet azonban, mint vezérfonalat kellene
feltétleniil a
nemzetgyûlésnek meghataroznia, hogy a nem-nem-soha vagy a nemzeti

kereteken beluli inkâbb jobban gazdasàgi uniôhoz hasonlô kàrpâtmedencei vagy egy esetleges kôzép-eurôpai fôderàciô szellemében
lâtja-e a jôvô fejlôdésére valô programjât meglapozni. Ha az utôbbit
vâlasztanâ, az talân erôsebb hangot is adna az Egyesult Eurôpàba valô
csatlakozâsa esetében is. Akàrmilyen uniônak is hivnânk. Ha ez lenne a
nemzetgyûlés dôntése, az „uniô " alapfeltételének kell lennie, hogy a
csatlakozô nemzeti âllamok biztositsanak tôrvényileg „kollektive

autonômiàt", amelynek teljes kuiturâlis és nyelvi szabadsâgot kell
biztositania minden teruletileg alâtartozô népcsoportoknak.
Ne felejtsùk el, hogy a jôvô alapjainak lefektetésével figyelembe
kell venni, hogy nem magunknak, akik mâs szellemben nôttûnk fel,
hanem a jôvô generâciôja Magyarorszâgânak alapjait kisérelnénk meg,
a javasolt nemzetgyûlésen lefektetni. Szent Istvân kirâlyunk is
szâzadokra elôre vetitett érvényben készitette intelmeit trônôrôkôs

fiânak. Akkor még nem voltak a politikai tudomânyoknak szakemberei,
kôzvélemény kutatô statisztikusok vagy tômeglélektannal foglalkozô
népek elméjét befolyâsolôk, de mâs gondolatokat befolyâsolô tv, râdiô

és Internet sem. Mégis egyes pontjai, a késôbb szentté avatott Ârpâdhâzi nagy kirâlyunk intelmeinek, még 1000 év utân is aktualitâsban
vannak.

A nemzetgyûlés hozzon hatârozatot arra, hogy az itt felvâzolt
kategôriâknak szakemberekkel valô kidolgozâsa utân, a tôrvénybe
iktatâsât nem globâlisan, hanem kategôriânként, valamint egyes
nagykategôriâknâl részletenként kell a Parlamentbe beteijeszteni, és
annak

szôtôbbségével

elfogadni.

Itt

most

nem

egyéni

részlettôrvényekrôl van szô, hanem a megadott és szakemberekkel
kidolgozott kereten beliili, hosszù tâvù nemzetgyûlés âltal javasolt
alapszemlélet kodifikàlâsàrôl.

A kategôhàkat a kOvetkezôkben ja\>asolnàm megnevezni:
1. Alkotmânymôdositâs

2. Minden minisztérium fejlesztésének, esetleges âtalakitâsânak
vagy megsziintetésének tigyei

3. A szomszéd orszégokkai kôtôtt alapszerzôdéseknek az esetleges
kollektiv autonômia kôlcsônôs megadésa szemszôgébôl valô
felùlvizsgâlata.

4. A dr. Antall Jôzsef âltal a Visegràdi kezdeményezés
lehetôségének az esetleges valamilyen rendszerû àllamkôzôsség
szemszôgébôl valô kiértékelése

5. Kossuth Lajos „Dunai Allamok Szôvetsége" létrehozâsâra valô
javaslatanak elemzése.

Mindenekfelett, a Parlament elé beterjesztett torvényjavaslatok
szellemének a kôvetkezô szempontokat kell, mint prôbàt kiàllniuk:

A. Segiti-e a magyar nép szaporodésânak, csalâdfejlesztésnek,
népegészségiigy biztosîtàsânak, oktatasugynek, és tudomânyos életnek
âllandôan fejlôdô magyar és vilâgigényeit, valamint a nép gazdasâgi
helyzetének lépcsôzetes emelkedését, hogy emberibb, gazdagabb, és
erkôlcsôsebb élet elérésével, inintaképe legyen a civilizélt vilâgnak.
B. Hogyan szolgâlja a magyarsàg tôbb, mint 1000 éves Karpâtmedencében kialakitott hagyomânyainak a jôvôbe valô àtmentését,
illetve a jôvô kôvetelmeivel valô kiegészitését.
C. Hogyan szolgâlja a Kârpât-medencében a békét, és az emberi
élet minden âgazatâban valô fejlôdést.

Dr. Varga Làszlô (Budapest):

AZEGYESULTNEMZETEK SZÔVETSÉGE (ENSZ)

ÈSAZ INTERPARLAMENTÀRIS UNIO (IPU)
EGYÛTTMÛKÔDÈSÉRÔL,
valamint New Yonk-i tartôzkodàsom alatti egyéb eseményekrôl.
1999, oktôber 27-én, az ENSZ plenâris ulésén târgyalta az ENSZ
és az IPU egyiittmûkôdését.
Elôzô jelentésemben mâr kôzôltem, hogy az ENSZ és az IPU

1996-ban az egyiittmûkôdésrôl alâirtak mâr egy megâllapodâst,
amelyet minden évben megtârgyalnak.

A megegyezés célja, hogy a két vilâgszervezet kôzremûkôdjôn a
béke fenntartâsâban és megerôsitésében, valamint az erôszak és a

hâborù megelôzésében, megakadâlyozâsâban. Feszultségekkel tele
korszakunkban a cél elérése sziikséges.

-

Az ENSZ oktôber 11-i plenâris ûlésén dr. Erdôs André nagykôvet
az ENSZ Mag>'ar Missziôjânak vezetôje - kôzremûkôdésével

felszôlalhattam.

Beszédemben kiemeltem az ENSZ és az IPU egjlittmûkôdésének
tôrténelmi jelentôségét, tovâbbâ - Eôtvôs Jôzsef szavaival élve - hogy
a kôvetkezô évezred uralkodô eszméi az emberi jogok és a nemzeti
kisebbségi jogok g>'akorlâsa, az emberi méltôsâg elismerése, egymâs
irânt a felebarati szeretet gyakorlâsa, tovâbbâ a szociâlis igazsâgossâg
megvalôsîtâsa lesznek.

Tovâbbâ râmutattam arra, hogy az ENSZ, az IPU, az Eurôpai Unio
(EU) mind a globalizâciô jelei, amely alôl senki nemvonhatja ki magât

és egymâs irânti kôtelezettségeik vannak, igy a nagyhatalmaknak a
kisebbek felé, gazdagoknak a szegények irânyâban és a biztonsâgban
élôknek segiteni kell a bizonytalan sorban levôket.

Hazânkrôl megemlékezve kôzôltem, hogy honfoglalâsunk 1100
éves, a kereszténység felvételének 1000. é\Tordulôjât unnepeljtik
jôvôre.
Vâzoltam
fennâllâsunk
alatti
nehézségeinket,
megprôbâltatâsainkat, amelyet kôzûl a legrosszabb, a volt Szovjetuniô
40 éves megszâllâsa, a Magyar Kommunista Pârt diktatùrâja volt, mert
ezek nemcsak a hatalmat akartâk, hanem az emberi is, annak gondolatât
és cselekvését.

Ebben a 40 éves korszakban egy politikai eszmeiriâs folyt, ahol a
nemzeti és keresztény ériékeket gâtlâstalanul iriottâk és igyekeztek

behelyettesiteni szolgalelkûséggel és durvasâgokkal, amelyekkel az
emberek jellemét és egyéniségételtorzitottâk.

Ennek a politikai eszmei fôldrengésnek utôrezgései még ma is

érezhetôk és hamarabb gyôgyulunk ki majd a gazdasâgi katasztrôfâbôl,
mint az eszmeiriâs kârievésébôl.

Megemlitettem, hogy az ENSZ kôzgyûlése - érihetôen - sokat

foglalkozik a népiriâssal, de azeszmeiriâst még nem tûzte napirendre,

amely a népiriâsnak ikeriestvére. - Felszôlalâsom utân tôbb delegâtus
hozzâm jôtt, s kifejezték, hogy helyesnek tariottâk az „eszmeiriâs"
megemlitését.

Mindenesetre nem mindennapi élményem volt a kôzgyûlésen valô
felszôlalâs, hiszen 41 évet tôltôttem New Yorkban, abbôl 27 éven ât
amerikai ugyvédi gyakorlatot folytattam, mellette 37 éven ât 19541991-ig sajtôigazolvânyom volt az ENSZ-be, igy hetenként
megfordultam az ENSZ épûletében, de csak az ùjsâgirôknak kijelôlt

helyig jutottam. Természetes, hogy az akkori magyar delegâciôkkal

kapcsolatot nem tariottam.

Az IPU102. berlini konferenciàja
Az IPU ôszi, berlini konferenciâjân, a magyar delegâciô vezetôje,
dr. Szûrôs Mâtyàs, javasiatot tett, hogy a 9 alapitô tag (Anglia,

Belgium,

Dânia,

Egyesûlt

Àllamok,

Franciaorszég,

Libéria,

Magyarorszâg, Olaszorszâg, Spanyolorszég) 2000-ben ùnnepi ûlést
tartson New Yorkban, az ENSZ székhelyén.

Ezt oktôber 27-én de. 10 és 12 ôra kôzôtt a New York-i magyar
fôkonzulâtuson megtârgyaltuk a Kûlùgyi Bizottsâg részvételével. - A
megbeszélésen az Egyesiilt Allamok, Franciaorszàg és Spanyolorszâg
kimentették magukat, a tôbbiek jelen voltak, ugyancsak Anders B.
Johnsson, az IPU fôtitkâra is.

A magyar javasiatot a jelenlevôk tâmogattâk, nyitott kérdés, hogy

az Egyesiilt Àllamok - amely az utôbbi években tévoltartja magât az
IPU-ban valô aktiv részvételtôl - hajlandô-e résztvenni az iinnepi

tilésen. A megjelentek egy ùn. Elôkészitô Bizottsâgot jelôltek ki Anglia, Belgium, Magyarorszâg - megbizottaival, hogy a tovâbbi
elôkészitô munkâlatokat folytassâk és errôl tâjékoztassâk a tôbbi tagot.

Az ENSZ és az IPU talàlkozàsa
1999. oktôber 25-én az ENSZ gazdasâgi és szociâlis bizottsâgânak
helyiségében, az Egyesiilt Nemzetek fôtitkâra, Kofi Annan, Sir Kieran
Prendergast, a politikai iigyek helyettes fôtitkâra, Mrs. Gillian
Sorensen, a kûlùgyi ûgyek helyettes fôtitkâra, valamint Mr. Hans

Corel!, jogi tanâcsadô tartottak elôadâst, a nagyszâmban megjelent IPU
tagorszâgok tagjainak.

Kofi Annan fôtitkâr nyiltan vâzolta az ENSZ nehézségeit, amelyek
nemcsak a 188 tagorszâg szâmos helyén zajlô viszâlyokbôl,
belhâborùbôl, de az ENSZ âtszervezésével kapcsolatos nehézségekbôl
is erednek.

Ide tartozik egyrészrôl, hogy az Egyesûlt Àllamok jelentôs

ôsszeggel tartozik az ENSZ-nek, mâsrészt a Biztonsâgi Tanâcs âllandô
tagjainak kibôvitése, amely Németorszâgon és Japânon kivûl mâs
esélyesekjelentkezésével egyelôre megoldhatatlan feladat.

Dr. Erdôs André nagykôvet tàjékoztatoja
Oktôber 27-én de. 9-10 ôra kôzôtt dr. Erdôs André nagykôvet, az
orszâggyûlés kûlûgyi bizottsâga és az IPU New Yorkban tartôzkodô
tagjânak tâjékoztatôt adott az ENSZ és a Magyar Missziô munkâjârôl.

A beszâmolô tômôr és vilâgos képet adott a Kofi Annan âltal is
vâzolt nehézségekrôl és a Magyar Missziô tevékenységérôl.

A New York és kôrnyéke magyarsâgànak megemlékezése
az I956-OSforradalom és szabadsàgharcrôl
Az ùnnepélyen dr. Molnâr Làszlô nagykôvet, New York-i

fôkonzul iidvôzôlte a megjelenteket és felolvasta dr. Gôncz Ârpâd
kôztârsasàgi elnôk uzenetét. Jômagam vittem a Nemzeti Ôsszefogâs
kormânyânak udvôzletét, méltattam az amerikai magyarsâg
nemzethûségét és âldozatât a magyar kultùra fenntartàsâért.
Dr. Molnâr Lâszlô nagykôvet 4 kitûntetést adott ât a magyarsâg

érdekében végzett tevékenységiikért: Apatini Gyulànak, Cserey
Erzsébetnek, CzinkotaMihàlynak és Lippôczi Miklôsnak.
Meg kell emiîtenem, hogy a hallgatôsâg lelkes tapssal helyeselte
azt a kijelentésemet. hogy a magyar kôzéletben csak olyanokviseljenek
tisztséget, akik nemzethûségiiket és emberséguket bizonyitottâk.

Oktôber 28 a Magyar Hàzban
A Magyar Hâz tôrténete hosszù idôre nyùlik vissza, ahol ônzetlen,

âldozatkész magyarok jelentôs munkât végeztek a magyar nyelv és
magyar kultùra fenntartâsâért, nem utolsôsorban szâmos amerikai és

magyar elôadôval a magyar fiiggetlenség ûgyét is élve tartottâk.

A Szabad Magyar Jogâszok Vilâgszôvetsége szâmos vitaestet
rendezett itt, amelyen - tôbbek kôzôtt - Nagy Ferenc volt
miniszterelnôk, Varga Bêla, Eckhardt Tibor, Kovàcs Jmre, Kôvàgô
Jôzsef Lukàcs Jànos, dr. Fercsey Jànos és Kertész Istvàn vettek részt.

(Az enyhulés korszakâban a New Yorkban tartôzkodô Demszky Gàbort

is meghivtam egy konferenciâra. Tévedni emberi dolog.)
Oktôber 28-ân este jogâszvacsora keretében dr. Surjàn Làszlô és
jômagam tartottunk beszâmolôt, amelyet kérdések kôvettek. Az
elôadâson dr. Molnâr Làszlô nagykôvet isjelen volt.
Az olvasônak kis izelitôt szeretnék adni a Magyar Hâz munkâjârôl,
ami tôbbek kôzôtt azt jelenti, hogy a jelenlegi két vezetô, Bàlintitt
Kàroly és felesége, Apor Éva, hosszù évtizedek ôtaminden csûtôrtôkôn
ôsszejôvetelt rendeznek târsadalmi, kulturâlis és politikai fôrumokkal
egybekôtve.

Munkâjukat ônzetlenùl végzik.

Mautner Mimi Alapitvànya
Oktôber 30-ân dr. Molnâr Lâszlô nagykôvet, fôkonzul kérésére
udvozçAlem Mautner Mimit, aki egy Alapitvényt hozott létre, karmester
hivatâsù édesapja emlékére, hazai fiatal karmesterek tâmogatasâra.

Itt emlitem meg, hogy dr. Molnâr Lâszlô pâr hônapja foglalta el a
New York-e fokonzulâtus vezetését és meglepô gyorsan illeszkedett be
a sok munkât és kôriiltekintést igénylô munkâjâba, amit az ottlétem,
alatti sikeres rendezvényei is bizonyitanak.

New York àllam Ugyvédi Kamaràjànak
elsô konferenciàja Budapesten
Oktôber

20-24

kôzôtt

tartottâk

a

konferenciât,

ahol

az

egyiittmûkôdés, eurôpai és gazdasâgi problémâk voltak napirenden.
Jômagam oktôber 21-én, New Yorkba utazâsom elôtti napon, a
„Human Rights" tôrténeti fejlôdésérôl tartottam elôadâst.

Babothy Ferenc
Babothy Ferencet, a Demokrata Néppârt volt orszâggyûlési
képviselôjét, a KALOT volt elnôkét, dr. Suijân Lâszlôval
meglâtogattuk Ramsey-ben (New Jersey âllam), ahol szellemi
frissességben, mozgâsi nehézségekkel él, 84 évesen. Szeretnénk, ha
jôvô év tavaszâra végleg hazatéme.

Telefonon beszéltem dr. Eszterhàs Gyôr^, valamint Mézes
Miklôs, a DNP képviselôivel, akiknek a Nemzeti Ôsszefogâs kormânya,
valamint a kereszténydemokrâcia irânti érdeklôdése és âldozatkészsége
példaképe lehet a flatalsâgnak. - Kûlônben Orbàn Viktor
miniszterelnôkôt a Niagara Falls 1956-os nagysikerû ûnnepélyen,
Mézes Miklôs iidvôzôlte.

A kulfôldôn élô magyarok vàlasztôjoga
Ôrômmel észlelem, hogy a jelenlegi kormâny - helyesen - felméri
a kulfôldôn élô magyarsâg munkâjât és megbecsiili fâradozâsukat,

âldozatkészségiiket, ami - sajnos - 1990-98 kôzôtt gyenge lâbon âllt.
Az Alkotmânyelôkészitô Bizottsâgban elfekszik javaslatom, hogy
a ktilfôldôn élô magyarok vâlasztôjogot kapjanak. Ennek elemzésébe

most nem megyek bele, de javaslatomat fenntartom, mert jobban
megérdemlik a vâlasztôjogot azok, akik hazânk fiiggetlenségéért és a
nép szabadsâgâértdolgoztak, mint azok, akik az idegen megszâllôt és a
Magyar Kommunista Pârtot kiszolgâltâk.

Szedenits Jenô:

MARCIUSI GONDOLATOK

Ùjra mârcius van. Itthon, otthon is, mâr
Kertekben riigyet bontogat a napsugâr.
Lila kôkôrcsin vint deres réteken,

Szabadsâg himnuszât zengi nag}' végtelen.

Dalolj idô! Szellô szârnyân iizenj nekiink,
Énekedtôl felvidul banales szivunk.
Mesélj hôsi mùltrol, vilâgszabadsâgrôl,
Bùs csonka hazâban tavasz vimlésrôl.

Jâtj be minden zùgot, hol magyarok élnek,
S adj reményt elnyomâsban szenvedônek.
Mondd el, hogy hôsoknek szelleme jâr velûnk.
Ha ôsszetaitunk, csatât, életet nyeriink!
Uzenjiik nagyvilâg sok kajàn népének,
Feljôn még csillaga Bendegùz vérének,
Régi fényben ragyog ôreg Budavàra,
Lesz magyar hazanknak vitéz katonâja!
Szûletnek leventék, daliâs hadnagyok,

Ûjra portyâznak derék kakastollasok!
Tûzzel - vassal rablâncot tép izmos karunk,
S mig szivunk dobog, magyarok maradunk!

Ha elbukunk szâzszor is, ùjra felkeliink!
Kârpâtok visszhangozzâk gyôztesénekiink.
Mit széttépett gaz Trianon, csalârd népek,
Ôsszekovâcsoljâk âldott kéz és lélek.
Egy sziv lesz az orszâg, âldâs, béke réve,

Szemekben felragyog szép reménység fénye,
Meghallgatja Isten magyarok imâjât,
Feltâmasztja dicsô Szent Istvân orszâgât!
Boldog ezredévnek ùj korszaka târul,
Krônikâkat imak nagy magyar hazânkrôl.
Johet ezer vész, tôrhet râ âdâz vihar,

Ôsi, szép sziilôfbldjén, helytâll a magyar!

Peller Miklôs (Westlake, OH);

2000 MÂRCIUS 15
1547 éwel ezelôtt, 453. mârcius I5-én hait meg hun ôseink nagy
kirâlya, Attila. 2044 éwel ezelôtt, Kr. e. 44-ben, mârcius 15-én hait
meg Rômâban Julius Caesar. Mârcius, mâjus, jùlius es oktôber 15.
napjât, majd a tôbbi hônap 13. napjât, a hônap idusânak nevezték a
rômaiak. Mârcius 15 - azaz mârcius idusa - az évnek egyik legszebb
idôszaka. Ahogy az Orion csillagkép nyugat felé halad és az Ikrek
csillagképe a fejûnk fôlé keriil az esti ôrâkban és ahogy a Gôncôlszekér is felénk fordul naprôl-napra egyre jobban, ùgy kôzeleg a tavasz
is, ami mârcius 21 tâjân kôszônt rânk. Mârcius kôzepe jelzi feleségem,
Ildikô sziiletésnapjât, mârcius 16.-ât, és ugyanakkor nag>' nemzeti
ûnnepûnket hozza magâval, mârcius 15.-ét. Kûlônôs érdekessége a
jelen évnek, hogy az idén szintén szerdai napra esett mârcius 15,
akârcsak 1848-ban.

Kôlcsey Ferenc kôltônknek nem adta meg a Sors, hogy 1848
mârcius 15.-ét megélhesse, hét éwel azelôtt elkôltôzôtt az élôk sorâbôl.

Himnuszunk szerzôje azonban munkâssâgâval hozzâjârult a szellemi
elôkésziiletekhez. Kezdô sorait idézem a Huszt cimû epigrammâjâbôl:
„Bùsdiiledékeiden, Husztnak romvàra, megàllék.
Csend vala, felleg alôl keltfel az éjjeli fiold".

Ennek a pâr somak a hangulatâban lépjûnk be mi is Huszt
romvârâba, barangoljunk a szebb idôket megélt folyosôkon.
Emlékezetem legelsô nagy mârcius 15-i ûnnepsége 1948-ban volt.
Akkor éppen hét és fél éves voltam, mâr mint kiscserkész, azaz
farkaskôlyôk. Ez az év nagy nemzeti iinnepûnk 100. évfordulôja volt.
Kellemes tavaszi hétfôi nap volt, erôteljes napfény tûndôklôtt
napfelkeltétôl napnjmgtâig, telitve madârcsicsergéssel és a korai tavasz
édeskés aromâjâval. Mâr korân reggel jâtszotta a râdiô a vérpezsditô
magyar indulôkat. A „Ae/. fel vitézek, a csatàra" még most is cseng
fîilemben. Az indulôk zenéje hamarosan az utcâkat is betôltôtte. Az

enyhe idôjârâs megengedte, hogy tavasziasan, még ingujjban is,
kimehettûnk az utcâra a szépfelvonulâst és ûnnepségeket megtekinteni.
Ùgy tûnt, hogy Szombathely, az ôkori Savaria ôsszes lakosa mind a
Szenthâromsâg-térre

tartott,

nemzeti

szinû

karszalagokkal,

kokârdâkkal. Ott voltak a cserkészek is ârvalânyhajas kalapjukkal. Az
épuletek ablakaiban nemzeti szinû zâszlô lobogott a tavaszi szellôbe A
kerékpârok kûllôit is nemzeti szinû szalagok ékesitették. Kôzben
bongott Szombathely ôsszes harangja, és a vâros hâtterében kéklettek a
Kôszegi-hegyek a felhôtlen tavaszi napsûtésben.

A vilâghâborù nyomai még nem tûntek el, hiszen hârom éwel
ezelôtt ezen a napon még vôrôsen izzottak a nagy bombâzâsok
rombolésânak parazsai. Az 1945. mârcius 9-én végrehajtott angol és
amerikai szônyegbombâzâsok és gyùjtôbombâs légitâmadâsok âltal
lerombolt székesegyhâz ùjjâépitése mâr befejezôdôtt. Mindszenty
biboros hercegprimâs az elôzô évben, 1947 szeptemberében, a

Szombathelyen megtartott Mâriakongresszus keretében szentelte ùjjâés
ajânlotta fel a Magyarok Nagyasszonyânak, hiszen a székesegyhâz a
Sarlôs Boldogasszony nevét viselte. A székesegyhâz melletti Berzsenyi
téren egykor pompâzô vâroshâza és a vele szembenlevôpiispôki palota

hâtsô szâmya még romokban âllt, de a tôrmelékeket mâr feltisztftottâk
a vâros lakôi és a bombatôlcséreket betemették. A hâborù utolsô

ôrâiban felrobbantott hidakat is pôtoltâk. A Palace Hotel romhalmaza
azonban még vâltozatlanul ott hevert a ferencesek templomâval
âtellenben, magâba zârva a szâlloda ôvôhelyén elevenen az izzô sirba
fojtott szerencsétlenek holttesteit. A hajdani szép épûlet egy-két âllva
maradt, égett, kormos fala tôltôtte be a sirkôvek szerepét, emlékezve és
emlékeztetve a nagy légitâmadâs tûztengeréreés emberélet veszteségre.
Ezen a napon, 1948. mârcius 15-én, hétfôn, azonban minden derûs
volt. Nem is gondoltuk, hogy hamarosan mâr ki sem lesz szabad
ejtenùnk azt, hogy Szenthâromsâg-tér, ugyanis abbôl Kôztârsasâg-teret
csinâltak a hatalomra keriilôk, miutân az évszâzadok ôta a teret ékesitô
gôtikus Szenlhâromsâg szobrot eltâvolitottâk a tér kôzepérôl. Senki

sem tudta még, hogy két hônap mùlva bejelentik az egyhâzi iskolâk
âllamositâsât. Senki sem sejtette, hogy hamarosan besziintetik a
cserkészetet, feloszlatjâk a szerzetes rendeket, hogy a budapesti Hôsôk
tere mellett felrobbantjâk a Regnum Marianum templomot, hogy
helyére a vérszomjas Sztâlin szobrât âllithassâk. Nem tudtuk még, hogy
rôvidesen megszûnik a magântulajdon, majd azutân a magângondolat.

Nem tudtuk még, hogy pâr hônap mùlva Keresztûry Zsuzsa és
csatornatôltelék vôrôs proletâr ittas cimborâi a szombathelyi Kâlvâriân
gonosz viccbôl lefejezik a Szûz Mâria szobrot. Nem is gondoltuk még,
hogy ez év végén mâr Mindszenty biboros hercegprimâst is az
Andrâssy ùt 60 sôtét kamrâjainak egyikébe vetik. Nem tudtuk még,
hogy „Boldogasszony Anyànk" cimû énekiinknek a szôvegét tilos lesz
kinyomtatni. Bâr a kommunista pârttagok is résztvettek mâr ezen a

felvonulâson, szùrkéskék ingiikben és bordô-vôrôs nyakkendôjiikben,

ôkôlbe szoritott felemelt jobb kézzel, ezen a napon mégis ûnneplô
hangulatban volt mindenki, nem sejtve a kôzelgô vôrôs

internacionalista terrort. Éneklések, jôkedv, vérpezsditô indulôk
hanghullâma lelkesitett mindenkit. Este tûzijâték is volt, majd a patika

elôtt egy gâzlénggal égô 1848-1948 felirat volt egy àllvânyon, ami
alkonyatkor az egész Szenthâromség-teret bevilâgitotta. Kôzben a
tômeg énekelte, hog>' ,J(.ossuth Lajos azt izente...
Az énekek és az
indulôk a késô esti ôrâkig tartottak, amikor neinzcti Himnuszunkkal
végetért 1948. mârcius 15. Az énekek, az indulôk és ezrek ajkân a
Himnusz a lâgy esti ôrâkban, azôta is ott vannak emlékezetemben.

Mârcius 15 a késôbbiek folyamân is ked\clt unnepùnk inaradt.
Mârcius 15 volt az egyetlen nemzeti unnepùnk, amihez az elnyomô
szovjetnek semmi kôze sem volt, amikor nem kellett a szovjet hôsôket
éltetnùnk, amikor kizârôlag a magyar tôrténelemre emlékezhettùnk. A
tôrténelemtudomânyok sajnâlatos irôniâja azonban az, hogy a
tôrténelem ùg>' van megôrôkitve, ahogy azt az illetékesek, avagy
illetéktelenek megiijâk. A tôrténelemirôk - avagy âtirôk - még a
gerlébôl is tudnak tùcskôt-békât kihozni. Ennek a sajnâlatos ténynek
kôszônhetjùk, hogy az amerikai kônyvtârakban tôbb kônyv talâlhatô az
amerikai feketék

tôrténelmérôl,

mint a

Rômai

Birodalomrôl. A

hatalomra jutôk, Ràkosiék és ideolôgus târsaik, igy csinâltak nemzeti
ùnnepunkbôl ideolôgiailag megfelelô osztâlyharc unnepét (értsd alatta
azt), hogy 1848-ban az agyongyôtôrt, kizsarolt, kizsâkmânyolt dolgozô

és paraszti nép a kirâlyi hatalmat, a kizsâkmânyolô tiri uralkodô
osztâljd dôntôtte le.

Abban az idôben azonban

szùleink még

helyreigazitottak bennunket a félrevezetô tôrténelem terén, igy a mi

korosztâlyunk még tisztâban volt a valôsâggal, tudtuk, hogy
tulajdonképpen mi tôrtént 1848. mârcius 15-én.

Szùleinktôl megtanultuk, hogy 1848-ban a nemzeti elnyomâstôl
ôhajtottak ôseink megszabadulni. A magyar magyar akart lenni, a sajât
sorsât ônmaga szerette volna irânyitani, nem akart tovâbb az idegen
elnyomâs rabja lenni, mondvân, hogy: egy nemzetnél sem alàbbvalô.
Sajât szép orszâgât maga, a magyar akarta épiteni. Ebben az évben,
1948-ban hihetetlennek tûnt volna, hogy hamarosan, talân nyolc év
mùlva mi magunk is ùjra érezzuk majd 48 mârciusânak szeleit, és
tapasztaljuk a tôrténelem megismétlôdését.
Elmùlt a nyolc év. Elérkezett 1956. oktôber 23. Nemzetùnk idegen

szineket képviselô, vérszomjas és véreskezû elnyomôi, és azok
kivitelezôi és kiszolgâlôi, az âllami titkos rendôrség , az ÂVO ellen
emeltùnk fegyvert. A magyar magyar akart lenni, sajât sorsunkat

magunk ôhajtottuk irânyitani. Elég volt az elnyomâsbôl, a rabsâgbôl.
Sajât szép orszâgunkat magunk, magyarok akartuk épiteni. Ezek is 48as mârciusi szelek voltak, a magyar nemzeti szinnel diszitve.

1956-ban nem az idegen abszolùt uralom volt az ellenség, hanem
az idegen abszolùt és mindannyiunkat elnyomô proletârdiktatùra és
terror. Katonai, fizikai, politikai és szellemi terror. 1848-ban az idegen
abszolùt uralom Ausztria uralkodôi felôl irânyult. 1956-ban, a sors
irôniâja folytân az idegen abszolùt uralom kelet felôl jôtt, és ugyanaz az

Ausztria menedéket adott nekunk, segitett és jô volt hozzânk.
Részùnkre, akik hazânk elhagyâsâra kényszeriiltùnk, Ausztria reményt,
menekvési célt nyùjtott, szeretettel befogadott, ideiglenes otthont adott,
majd utat engedett. Megsegitette âr\'a testvérét, a magyart.

Kôlcsey epigrammâjânak tovâbbi sorai hangzanak fel ùjra:
,,5'zé/ kele most, mint sir szele kél, s a csarnok elontott oszlopi
kôzt lebegô rémalak inte felém

Valami készùl Huszt vârâban a mùltban elmerengô kôltô szâmâra,
valami bôlcs tanâcs, valami ôvô, segitôkész intelem vagy valami
megrâzô. A kôltô még csak vârakozva talâlgat, és tovâbb mereng.
Ritka az a nép, amelynek tôrténelmében két, sot hârom tiszteletre

méltô szabadsâgharc szerepel, ugyanis Ràkôczi Ferenc szabadsâgharca
48 elôzménye volt. Bùs tôrténelmùnk két ôriâsi és elvâlaszthatatlan

testvér-évfordulôval adomânyozott meg bennûnket, mârcius 15-tel és
oktôber 23-mal. Mindkettônek kezdete, lényege és végezete egyforma,
nehéz a mai tâvlatbôl a kettôt kulônvâlasztani, igy szavaim mindkettôt
egyarânt illetik. Mindkét testvériiimep szabadsàgvâgyunkra emlékeztet,
bar a megemlékezésùnkbe foglalt eseményeket 108 év vâlasztja el. A
sors érdekes fordulata, avagy a tôrténelem megismétlôdése az, hogy
mindkettô leverésében az orosz volt a tettes. Sajnos, mindkét nagy
nemzeti iinnepûnk gyâszos ùnnep!

A mai napon, 152 év utân azonban, ne a g)'âszt keressùk. Màrcius
15 lényege a mai napon nem az, hogy V. Ferdinand, majd Ferenc
Jôzsefvezetôsége leverték szabadsagharcunkat. Mârcius 15jelentôsége
az, hogy hathatôs jelet adtunk elnyomôinknak, hogy a magyar nemzet
egységesen szabadsâgot akar az elnyomâs alôl. Bar szabadsâgharcunk

1849-ben vérbe fùlladt. Bées tudatâban voltannak, hogy megoldâst kell
keresnie az ùn. "magyar kérdésre", sajât fennmaradâsânak érdekében.

Bées tudta, hogy a Habsburg uralom Eurôpa utolsô abszolùt
monarehiâja, és hogy életben maradhasson, csakis egy erôs kôzépeurôpai nagyhatalom megalakitâsa lehet az egyetlen megoldâs. Ez a
gondolkozâs hozta létre a Osztrâk-Magyar-Monarehiât 1867-ben,
Eurôpa szivének nagy hatalmât, 18 éwel szabadsâgharcunk leverése
utân.

A mai napon - 152 év utân - megértjûk, hogy nem az osztrâk volt
az ellenség 48-ban, nem is a Habsburg dinasztia. Hiszen I Ferdinand
nem gyûlôlte a magyart, sot még tudott is magyarul. Ferenc Jôzsef
feleségét, Erzsébet kirâlynét pedig szivébe zârta a magyar nemzet,

amely szeretetet Erzsébet kirâlyné is viszonozta a magyar nemzet irânt.
Ô sokkal jobban érezte magât magyar foldôn, mint Bées palotâiban. A
tulajdonképpeni ellenség 48-ban az a tény volt, hogy elnyomottak
voltunk.

Az ellenség, amely ellen 152 éve harcoltunk, nem Metternich
Vencel kancellâr személye, hanem az ô elnyomâsi politikàja volt. Jôkai
Môr leirasa szerint, amikor a bécsi és magyar felkelôk falhoz
szoritottâk Mettemichet a sajât korményhelyiségének fogadôtennében,
megkérdezte Metternich:
- Hât az uraknak milyen kifogàsuk van személyem ellen?

Mire azok igy vâlaszoltak:

- Hercegséged ellen semmi, azonban hercegséged rendszere ellen
tômérdek.

Metternich herceg igy felelt:

- Ha ez igy van, ôrômmel teszem le âllâsomat ôfelsége làbaihoz.
A kancellâr ezennel kivonult a terembôl. Ezzel szûnt meg Metternich
uralma.

A mai napon, 152 éwel 1848. mércius 15 utân, ne keressiik a

gyâszt, hanem inkâbb vizsgâljuk meg a XX. szâzad szemszôgébôl és
emigrâciônk tâvlatâbôl, mi az elnyomàs, ami ellen oly sokszor kuzdôtt
és még ma is kiizd a magyar. Elemezziik, hogy ezâltal éberségiinket
nôvelhessiik a jôvôt illetôleg.

Elnyomàs hârom formâban is jelentkezhetik:
Az elsô megnyilvânulâs a katonai elnyomàs. A hâborùkban a
vesztett fél lakossâgât a megszâllô erô korlâtok kôzé helyezi és tetszése

szerint szabja meg a lakossâg polgâri jogait. Ez volt hazânkban Mohâcs
utân, ez tôrtént a vilâgosi fegyverletétel utân, ez tôrtént a 48-as
szabadsâgharc leverése utân Windischgratz kardja âmyékâban, ez
tôrtént a versaillesi és a trianoni béke utân, ez tôrtént a mâsodik

vilâghâborù elvesztése utân az orosz megszâllâsnâl, majd ugyancsak
1956 november 4-tôl kezdve az orosz tankok âmyékâban.

A mâsodik elnyomâsi megnyilvânulâs a fizikai, nemzeti elnyomàs,
amikor egy uralkodô kôzeg gyarmati sorsban tart egy nemzetet. Ez volt

hazânkban a tôrôk megszâllâs éveiben, ez volt Mettemich uralma alatt
1848 elôtt, és ez volt Haynau rémuralma sorân a 67-es kiegyezésig. Ez
volt hazânkban 1919-ben Kuhn Béla, Szamuely Tibor, Ràkosi Màtyàs
és târsai rémuralma alatt. Ebbe az elnyomâsba kényszeritették az
antanthatalmak hazânk 2/3-ât 1920-ban, amikor - a mâsodik
vilâghâborù magjait elvetve - orszâgimkat , Szent Ist\>àn és Szent
Làszlô orszâgât, nemzetiinket feldaraboltâk, a feldarabolt részeket
odavetve

az

utôdâllamoknak.

Ez

volt

hazânkban

a

mâsodik

vilâghâborùt kôvetô szovjet-orosz megszâllâs utân, a visszatértRàkosi,
majd Gerô Ernô rémuralma alatt 1956. oktôber 23-ig. Majd ugyanez az
elnyomâs kezdôdôtt 1956 november 4-én.

A harmadik vâlfaja az elnyomâsnak, a szellemi elnyomâs. Talân ez a

legveszélyesebb, ugyanis ez ellen nagyon nehéz kiizdeni, ez ellen nem
segit sem a forradalom, sem a szabadsâgharc. Ez a vâlfaj a szabad
gondolkozâs megmételyezése, majd a szabad gondolkozâs elfojtâsa.
Ennek az a lényege, hogy az elnyomô hatalom az emberekbôl egy
vezér nélkuli csordât alakit, amely csordât tetszése szerint - jôformân
az orrânâl fogva - irânyithat . Ez az elnyomâsi vâlfaj nem sikerult a
tôrôkôknek. Voltak végv'âri vitézeink, regôseink, lantosaink, Balassi
Bâlintjaink, Zrinyi Miklôsaink, akik megénekelték, megverselték
mondanivalôjukat, és nem lett csorda a magyar népbôl. A Habsburgok
ugyancsak képtelenek voltak ezt az elnyomâst alkalmazni. Voltak
akkor Petôfi Sândoraink, Jôkai Môrjaink, Vasvàri Pàljaink, Deàk
Ferenceink, TàncsicsMihàlyaink, AranyJànosaink, Kossuth Lajosaink,
akik a magyar szellemet tâplâltâk, ébrentartottâk, és 1848. mârcius 15.ét elôsegitették.

A kôzépkor ôta Sztâlinnak sikerult elôszôr a szellemi elnyomâs

eszkôzeinek a tôkéletesitése. Bizony, tôbb évtizedes véres terror,
kivégzô osztagok, bitôfâk, kinzôkamrâk, politikai foglyok elszâllitâsa a
lelâncolt marhavagonokban, szibériai fogoly- és halâltâborok, és fôleg
a jôl beiktatott besùgô rendszer kellettek ehhez. Tôbb, mint 25 milliô

embert kellett Sztâlinnak és két cinkosânak, Léon Trockijnak és Jàkov
Szverdlovnak kiirtania a mâsodik vilâghâborù elôtt, majd Sztâlinnak,
Berijànak és Nyikita Hruscsovnak tovâbbi 11 milliô embert a mâsodik

vilâghâborù utân céljaik elérésére. Ràkosi, aki Sztâlintôl tanulta terror-

tudomânyât, csupân Sztàlin halâlâig tudta alkalmazni szellemi

elnyomâsânak a gyakorlâsât a magyar nép fôlôtt, elôszôr vérszomjas
terroristâival, bosszùâllôkbôl âllô népbirâival, majd szadista és perverz

Àvôs pribékjeivel, majd szâzezrek kiirtâsâval, a recski és vârpalotai

fogolytâborokkal vagy jobbik esetben, ezrek deportâlâsâval, és nem

utolsô sorban, az emberi opportunista gyengeségen alapulô besùgô
rendszerével.

1956 oktôbere azonban megmutatta, hog>' még Ràkosi nyolc éves
rémuralma sem volt elegendô ahhoz, hogy a szellemi elnyomâs

megtôije a mag>'ar lelket. Ahogy megszûnt Rakosi, majd Gerô
rendszere, és ôsszeomlott az Avô és a besùgô rendszcr. azonnal
kinyilottak a politikai bôrtônôk râcsos vaskapui, a magyar szellem
szabad lett és a magyar nemzeti ôntudat pillanatok alatt kivirâgzott.
1956 szabad napjaiban magj'ar és magyar testvér lett, egy ûtemben
dobbant a magyar sziv. 1956 szabad napjaiban a magyar porbarântotta
Sztâlin szobrât, amit a Rakosi rendszer a felrobbantott Regnum
Marianum templom romjaira emelt. 1956 szabad napjaiban a magyar
kitépte nemzeti zâszlôjàbôl a bolsevizmus felségjelét, a vôrôs csillagos
cimert. A templomok zsùfolâsig megteltek, és oktôber 28-ân. vasârnap
este harangszô hangzott a râdiôbôl, és a vasârnapi szentmise. 1956
szabad napjaiban felùjult a felszabadult lélek. Ezt a felszabadultsâgot
igazân csak az tudja értékelni, aki ezt âtélte. Ugyanilyen boldog
napokat éltek ôseink 1848. mârcius 15. alkalmâval is.

Az 1848-49-es szabadsàgharc utân Haynau rémuralma jôtt. 1956.
november 4-én pedig nemzetiinknek a harmadik kommunista
elnyomâsa. Kâdàr rémuralma kezdôdôtt. Kâdâr, miutân kidùlta magât
bosszùjâban 56. november 4. utân, miutân mâr kiskorùakat is a
bitôfâhoz irânyitott, mindent megtett, hogy megtôrje a magyar lelket,
elnyomja a nemzeti szellemet. Kâdâr azonban itt elvâlik a sztâlini
elnyomâsi elvtôl, ami - ahogy az elôbb mondtam - a megfélemlitô
terrort hasznâlta eszkôziil. Kâdâr mâr egy lépéssel elôbbre vitte a
szellemi elnyomâs mûvészetét. Ezt azzal a félrevezetô, agyafùrt és
hamis lâtszatù beavatkozâssal érte el, amit a jôhiszemû és
kimondhatatlanul buta Nyugat "gulyâs kommunizmusnak" nevezett. Ez

csupân az volt, hogy a Nyugattôl kapott valutâval lâtszôlagos jôlétet,
megelégedettséget teremtett, fôleg azok kôrében, akik sikeresen
megkôtôtték sajât kiilônbékéjiiket Kâdârral és rendszerével. Szellemi
elnyomâsa gyôzôtt, mert elérte azt, hogy ôt a nép jô része elfogadta.
Elfogadta, de mivel? Azzal fogadta el a nép, hogy "mâr csak ennél
rosszabb ne jôjjôn". Ez azonban Kâdârnak elég volt.
A kâdâri szellemi elnyomâs elsôsorban nemzeti hagyomânyainkat,
a nemzeti ôntudatot, a nemzeti bûszkeséget âsta alâ. Egy kis példa erre
az, hogy népi mûvészetiinket, fôleg népi zenénket 1968-t61
elszlâvositotta, elbalkânositotta, az utôbbinak az egész zeneszerkezetét
és hangulatât âtalakitotta. Ennek eredményébôl nemrég hallhattuk,
hogy még a csârdâs sem magyar; a român, a szlovâk, a lengyel és a

kôzép-eurôpai cigény egyarânt magâénak tekintheti nemzeti tâncunkat.
Nem tôrôdve a csârdâs tulajdonképpeni eredetével, azzal a ténnyel,
hogy a csârdâs eredete a valôsâg szerint a mùlt évszâzad magyar
toborzôiban, verbunkosaiban kereshetô.

Ismert tény, hogy a mai Magyarorszâgon, sajnos, még most is azok
vannak irânyilô szerepekben, mint azelôtt. Csupân papiron volt az ùn.
rendszervâltâs, a mùlt gaztetteiért a szâmonkérés elmaradt. Olyan erôs

és alapos volt szellemi elnyomâsa, hogy az a Kâdâr, aki 56 november
elején elôkészitette a mâsodik szoyjet megszâllâst, aki miatt 250.000
magyar hagyta el hazâjât - bennùnket is beleértve -, aki a kiskorùak

szâzait irânyitotta a kivégzô osztag elé, még ma is nagy becsben van a
magyar televiziô, râdiô és sajtô szerint. Eg>' ezek âltal kihirdetett
véleménykutatâs eredménye az volt, hogy az évezred legnagyobb
magyarjai csôkkenô sorrendben a kôvetkezôk; Szent Istvàn, Széchenyi

Istvàn grôf és Kâdàr Jànos a harmadik. Majd ezutân kovetkezik
Màtyàs kiràly, Semmelweiss Ignàc stb., Mindszenty Jozsef
hercegprimàs vagy Boldog Apor Vilmos, Szent Làszlô kiràly, IV. Béla

kiràly szôba sem jôtt. Ugyanez a véleménykutatâs megnevezte a jelen

élô legnagyobb magyarokat: elsô helyen Gôncz Àrpàd, mâsodik helyen
pedig Horn Gyula. A magyarorszâgi hirkôzlô sajât szavait idézve: Ezek az eredmények vagy az évezred egyik legnagyobb hazugsâgât

képviselik vagy pedig a Kâdâr rendszer alapos lélekôlô agymosâsânak

az eredményét. Érthetetlen, de fôleg gyalâzatos szégyen, hogy a
magyar nép legùjabb gyilkosa, 56 hôhéija és ârulôja, ekkora
népszerûségnek ôrvend.

Mi, akiket a vôrôs elnyomâs kényszeritett szâmûzetésbe, tudjuk,
hogy a XX. szâzad legnagyobb âtka ez az 1917 ôta fennâllô ateista

rendszer volt. Azt mondjâk egyesek azonban, hogy ez mâr 1990-ben
megszûnt, és nem is volt az olyan rossz, mint egykor azt gondoltuk. Ez
a tényhamisitâs is a XX. szâzad egyik legnagyobb tômegâmitâsa.
Bizonyos erôk hazugsâgaikkal tovâbbra is a mi gondolatainknak a
medrét âssâk meg, hogy mit szabad jônak tartani, és mit nem. A

kommunizmus egyàltalàn nem szûnt meg, csupàn àtcsoportosult. Csak
egy példa erre:

Kina tôbb, mint mâsfél billiôs népe ma is kommunista rendszer
alatt sinylôdik. Kina nemrég kijelentette, hogy a kommunista
kormâny a kinai katolikusok feje, nem pedig a rômai pâpa. A kinai
katonasâg és titkosrendôrség ugyanolyan félelemben tartja ma is a
kinai népet, mint ezelôtt. A rendszerrel ellentétes vallâsi, avagy
enyhén politikai megnyilvânulâsokat, mint a Fa-lun Gong

mozgalmat, ma is sùlyos bôrtônbiintetéssel sùjtja. Kîna a héten is
eskiidôzôtt, hogy Tajvan tovébbi fuggetlenségét fegyveres
beavatkozâssal, vérontéssal gâtolja meg. Ug>'anekkor az egész
nyugati vilâg, elnôkûnkkel az élén, egymâs heg>'én-hâtân rohan

Kînânak udvarolni, gazdasâgi és eg>éb kapcsolatokat keresni.
Hasonlô a helyzet Észak-Koreâban, Vietnamban. ahol éppen most
unneplik Dél-Vietnam bekebelezésének és az Egyesùlt Allamok
hâborùvesztésének a 25. évfordulôjât. Ugjancsak ez a helyzet a

befogadô hazânk partjai melletti Kubâban. Kôzép- és DélAmerikéban is hemzsegnek az ùn. mar.xista partizânok, mint a
perui Shilling Path.

Mi magyarok tudjuk, hogy mit kôvetett cl Hruscsov 1921-toi
kezdve Sztâlin jobboldalân, majd Ukrajnâban a màsodik vilâghâborù
nyomân, s utâna 1956-ban szûleink, testvéreink, rokonaink és egész
nemzetiink ellen. Ennek a Hruscsovnak Szergej nevû fia a mai napon
amerikai âllampolgâr, Providence-ben Iakik, és a Brown University-n
tanit. A rendszert, amibôl szérmazott, nem hogy elveti, hanem itt is

gyakorolja az otthon tanult agymosâst. Annak idején a szovjet rakétâk
amerikai vârosokra valô becélzâsa volt a feladata. most pedig egy

iinnepelt egyéniség, aki naprôl-napra apja véres kezét mossa tisztâra
szemrebbenés nélkùli hazugsàgaival. És mivel a televiziôn keresztiil
adja le hazugsâgait, azt a bârgyu, buta televiziô kôzônség el is hiszi, sôt
az apjât még a szivébe is zâija a nézô-hallgatô. mint egy ennivalô kis
huncut ôregembert. Ugyanakkor egész felnôtt életét itt leélt és
ledolgozott amerikai àllampolgart toloncol ki a Justice Departmentûnk
innen, egyiket a mâsik utan, mint ahogy ez az elmùlt héten is
megtôrtént.

Még sok hasonlô esetet tudnék felsorolni. Idônk hijân azonban
csak izelitôt adtam a bizonyitô tényekbôl.

Ha a vilâgban még jobban kôriilnézûnk, ugyancsak felfedezzuk a
szellemi elnyomés tovébbi jeleit:
Szellemi elnyomàs a vilâgot behàlôzô, agyat és lelket olô zullûtt
zene. Szellemi elnyomàs a csalàdfogalmânak a felhigitàsa, a tv
és az azon leadott félrevezetô hazugsàgok, gyermekeket butitô
mûsorok, gyilkossàg felmagasztalàsa és az erkôlcs morzsolâsa.
Me sorolom a filmipar termékeit, koztiik azt a nemzetârulô és
tôrténelmûnket bemocskolôfdmet is, amelyet - a sajàt clevelandi

emigràciônkbôl szàrmazô - opportunistànk készitett.

A magam részérôl a szellemi elnyomâs gyiimôlcse, hogy az
uzletekben még a karâcsony tâjân âruba bocsâtott karâcsonyfadiszek,
karâcsonyi lâmpafïizérek. angyalkâk és betlehemek, és még a bôlcsôs
kis Jézuskâk is mind az ateista-kommunista Kîna készitményei.

Talân még az is a vilâgot behâlôzô szellemi elnyomâs jele, hogy
az elmùlt hét folyamân bocsânatot kellett kémûnk a keresztes

hadjâratokért, az inkviziciôért, és azért, hogy félreâllva néztuk a
sérelmeket az elmùlt vilâghâborù folyamân, mintha nekiink a
gyùjtôbombâk tiizében, s majd a katyusâk dôrgése kôzben sok idônk
lett volna vâlogatnunk, hog>' mit nézzûnk végig a hâborùbôl, és hogy
mitôl âlljunk félre. Ez utân a bocsânatkérés utân a clevelandi Plain
Dealer beszâmolôja szerint, az illetékesek haladéktalanul kôvetelték
XII. Pius pàpa nyilvânos elitélését is. Mikor kérnek bocsânatot tôlUnk

Mohi pusztàért, Szigetvàrért, Nagymajtényi sikért, Vilàgosért,
Trianonért, a mâsodik vilâghâborù szônyegbombâzâsâért, 1945-ért,
1956-ért, és egyâltalân a XX. szâzad legnagyobb âtkâért: az
internacionalista és ateista kommunizmusért és azokért, akik azt

kitalâltâk, terjesztették és fenntartottâk?!

Elcsuggedésnek azonban ez a sok borùlâtâs se adjon helyet. Huszt
vârâban a lebegô rémalak nem vâr tovâbb, beszélni kezd, szôl a
kôltôhôz:

„Es mond: Honfi, mit ér epekedô kebel e romok onnân,

régi kor ârnyafelé visszamerengni mit ér? "
Ne csuggedjunk a mùlton, sem a jelenen, inkâbb a reménysugarait

keressiik. Âtvészeltùk a Szent Istvân halâlât kôvetô hatalmi viszâlyokat
amelyek majdnem eltôrôlték iÇù nemzetùnket. Jôtt egy vezér Szent
Lâszlô személyében, aki megyôgyitotta a nemzet vérzô lelkét. A

tatârvész is végetért, IV. Béla ùjjâépitette a kiégett, romokban âllô
orszâgot és ùjra megalapozta a nemzeti târsadalmat. A 150 éves tôrôk

megszâllâs, nemzeti nagylétùnk megsemmisitôje is lezajlott, a mùlté
lett, csupân egy-két minaret és dzsâmi és a Rudas fiirdô jelzi ezt a 150
évet. A magyarellenes Habsburg uralkodôk kiszolgâlôjainak ônkényuralmât is elfùjta a szél. A Vôrôs Hadsereg 46 éves megszâllâsa is
befejezôdôtt azzal, amikor az utolsô szovjet katona elhagyta hazânk
teriiletét Zâhonynâl 1991-ben, és elkezdtùk a piszkot feltisztitani a
megszâllôk volt kaszâmyâiban. Kâdâmak és kiszolgâlôinak is
ellenâlltunk, ezeknek nem sikeriilt emigrâciôs milétiinket, magyar
szellemunket megsemmisiteni. Talân igy szûnik meg majd ez a
Jelenkori szellemi elnyomâs is a vilâgon.

Petôfi irta 1848. mârcius 15 tâjàn, hog> ..Magyar vagyok,
magyarnak

szùlettem "

Ezt

vallanunk

nekiink,

emigrâciôs

magyaroknak, kôtelességiink, kûlônben elveszitjiik életunk fonalât.
Magyar az, aki mag>'amak érzi és vallja magât. Aki pedig nemzetét
elârulja, az nem lehet magyar. A mi feladatunk az volt egész ittlétiink

alatt, hogy ne felejtsiik ek honnan jôttûnk, ne felejtsûk el évezredes
tôrténelmûnket, tôrténelmi hatarainkat, kultùrankat. mûveltségiinket,
hagyomânyainkat, hôseinket és legelsô sorban, nemzetunket.

Az emigrâciôban sikeriilt kis magyar hazât tcremtenùnk. bârhova,
bârmelyik fôldrészre is vezetett a Gondviselés. Buszkék lehetûnk az

emigrâciôban még ma is erôteljes cserkészmozgaimainkra. Manapsâg
talén mâr harmad- és negyed-generâciôk tôltik ki soraikat, de
cserkészvezetôink és a cserkész sziilôk âldozatot, fâradsâgot nem
ismerô odaadâsukkal

sikeriil

tovabbra

is életben

tartani.

Ez az

emigrâciôs cserkészet volt az, amely hazânk kommunista sorban

sinylôdô évtizedei alatt elôszôr megmentette, majd fenntartotta az
eszmét, hogy a béklyôktôl megszabadult
anyaorszâgnak azt
visszaadhassa, ahogy ez 1990-ben meg is tôrtént. Ha itt is most
kôrulnézunk, lâtjuk, hogy a jelenlevôk jelentôs része cserkész. Buszkék

lehetiink magyar iskolâinkra, amelyek ugyanennek a harmad- és
negyed-generâciôs iQùsâgnak magyar ôntudatot tudott és ma is tud
kôlcsônôzni. Meghatô lâtvâny, hogy a Magyar Iskola tanitôi kôzôtt mâr
itt szûletett gyermekeink is ott vannak. Jô fôldbe vetettûk magjainkat.
Értékelni valô az is, hogy magyar nyelvû râdiôadâsaink, tv adâsaink,

ùjsâgjaink is vannak, hogy vannak magyar aggmenhâzak. Egyes
testvéreink ônfelâldozô és nemzetvédô munkâja nyomân fennâli
Clevelandvârosâban cgy Magyar Mùzeum is. Vannak sajât erônkbôl és
sajât anyagi adomânyainkbôl fenntartott egyesiileteink, amelyeknek
egyediili célja azoknak a magyar testvéreinknek anyagi és leiki
megsegitése, akikrôl nemcsak a vilâg, de még sajât anyaorszâgunk is

megfeledkezett, akik az elszakitott teriileteken vivjâk ki naprôl-napra

létjogosultsâgukat. Àpolnunk, segitenûnk és tâmogatnunk kell ezeket
az intézményeket, amig csak magyar szô hallatszik az idegenben.

Ahogy lâtjuk, hogy cserkészetûnk még mindig erôsen létezik, hogy
még mindig van magyar iskolânk, hogy még mindig vannak
kôzôsségeink, amelyeknek mozgatôi bâr fâradtan kissé, de kitartôan
végzik ônkéntes munkâjukat amellett, hogy mindennapi hivatâsos
munkâjukat is végzik, hogy még mindig vannak magyar templomaink,
ahol magyar az ima és az ének, vannak magyar mùzeumaink, akkor
elmondhatjuk, hogy jô munkât végeztiink az emigrâciôban, tâvol

szûlôhazânktôl. Nem fogott ki rajtunk a szellemi elnyomâs. Mi hûek
maradtunk nemzettinkhôz, hôseinkhez, hagyomânyainkhoz és nemzeti
tôrténelmùnkhôz, tiszteltûk és âpoltuk a szentkoronàs magyar cimert,
ôvtuk a tôrténelmi Magyarorszâg fôldrajzi fogalmât is, pârhuzamban
amellett, hogy munkânkkal, tehetségiinkkel, képességeinkkel és
szakmai tudâsunkkal befogadô hazânkat és annak târsadalmât is
egyarânt épitettùk, és aki bennûnket ismert vagy âltalunk érintve volt,
azok kôzôtt nemzetunknek jô hirt szereztùnk.

Elértiik azt, hogy Cleveland vârosânak van egyMindszenty Plaza
nevû tere, rajta a martir hercegprimés mellszobrâval. Vanegy Kossuth
szobrunk. Elértiik azt, hogy turulmadàrral és szentkoronàs magyar

cimerrel ékesitett emlékmûviink van az egyik itteni temetônkben.
Elértiik azt is, hogy évente itt gyûlnek ôssze a vilâg minden sarkâbôl a
Magyar Talàlkozôra. Mindezt fâradsâgot nem ismerô ônkéntes
munkânkkal és sajât magunk zsebébôl jôvô anyagi tâmogatâsunkkal
értiik el. Ha majd megcsôkken szâmunîc, ha mâr megritkul fogadott
hazânkban a magyar szô, utôdaink még akkor is visszatekinthetnek
nyomainkra, és majd lâtjâk, hogy itt magyarok éltek.

Egyik munkâmmal kapcsolatban, a 80-as években, egy vilâghirû
olasz szârmazâsù amerikai tudôssal hozott ôssze a sors, aki

atomfizikus, mémôk és matematikus volt, s az amerikai atombomba
megvalôsitâsân, a Manhattan Projecten is dolgozott. Szâmos
tudomânyos kônyvet is irt, ezek a kônyvtârakban megtalâlhatôk. Mario
Salvadori-nak hivtâk, New Yorkban élt. Eg>' vacsora alatt
beszélgettùnk, mondtam neki, hogy magyar sziiletésû vagyok. A nagy,

vilâghirû tudôs azzal folytatta a beszélgetést, hogy ô mâr nagyon sok
helyen megfordult munkâi nyomân, és tôbbek kôzôtt sok magyarral is

kapcsolatba jôtt, és érdekes megfigyelést tett. Arra jôtt râ, hogy a vilâg
népei kôzûl talân a magyar az, aki létszâmâhoz viszonyitva a legtôbb
tudôst és lângészt adtaa vilâgnak. Azô tudâsa éstapasztalatai alapjân a
magyar kivâlô, nagyon intelligens nép.

Ebbôl a kis esetbôl is lâthatjuk, hogy van értelme gyermekeinknek
és unokâinknak tovâbbadnunk magyar nemzeti ôntudatunkat,
hagyomânyainkat, tôrténelmiinket, nyelvunket, imâinkat, zenénket,
énekeinket, amelyeket oly sokan el akartak és el akamak venni tôliink.

Mai megemlékezô unnepélyiink egy magyar templom
helyiségében, egy magyar egylet és a magyar cserkészet szervezésében
jôtt létre- magyar nyelven] Ez bizonyiték arra, hogy le tudjuk kûzdeni
a szellemi elnyomâst. Akik itt vagyunk, mi e kûzdelem gyôzteseinek
vallhatjuk magunkat.

Befejezésûl

idézem Jôkai

korabeli

bôlcs

szavait.

amelyek

legjobban tiikrôzik 1948. mârcius 15. szellemét.

„Ne beszéljûnk arrôl, hogy szép, ragyogô, dicsô nap volt mârcius
15: ïsmerjiik el, szukséses nap volt. Szukség volt erre a napra,
hogy lôkést adjon az idônek, amely a nemzetet évtizedekkel elôbbre
vitte. Szukség volt, hogy rôgton, rendkivuli nyilvânulàs âltal
szakitson a mûlt balfogalmaival, hogy egyszerre jusson erejének
tudatâra. Ez mârcius I5~nek emléke. Èlô emlék, 16 milliô ember
szive tartogatja azt. Minden bùzakalâsz, amelvet Magyarorszàg

fôldje terem, 1848. mârcius 15-nek emlékét dicséri, ahogy a néphit
szerint minden egyes magyar bùzaszem hegyére oda van nyomva a

„Patrona Huneariae" szent képe. Àldva legyen azoknak hamva,
akik e nap diadalâért âldozatul adtâk oda magukat ".
Végul is, Huszt vârâban a lebegô szellem folytatja, majd befejezi
bôlcs intelmét:

„Messzi jôvendôvel komolyan vess ôssze jelenkort:
Hass, alkoss, gyarapits, s a Haza fényre derUl ".
Mi is vessûk ôssze a jelent a messzi jôvôvel, a mùltbôl tanulva. A

mai napon - 152 év utân - azon elmélkedjûnk, hogy mit tanultunk
mârcius 15-bôl, és mit tanultunk a mai nap testvér évfordulôjârôl 1956 oktôber 23-bôl. Mi a lényege két nagy nemzeti ûnnepunknek? Az,
hogy a szabadsâgot szeretni kell, értékelni kell, és azutân mindig
kiizdenunk kell. Mig a katonai elnyomâs ellen fegyverrel lehet harcolni,
a gyarmati elnyomâs ellen felkeléssel és forradalommal, addig a
szellemi elnyomâs ellen szellemi felkészûltséggel, jôzan
gondolkodâssal és a csiiggedés elleni ôvakodâssal tudunk csak harcolni.

Legelôszôr is fel kell ismemiink a szellemi elnyomâs jeleit. Ha éberen
felismeijiik aimak jeleit, ugyanakkor felismeijiik annak a môdszereit is.
Ha felismertiik môdszereit, akkor tudunk elsôsorban védekezni ellene.

—Mint a sakkjâtszmâban azonban, csupân a védekezés nem elegendô.
Kezdeményezni is kell, hogy megelôzziik ellenfelunk lépéseit. Szellemi
harc sziikséges. Olyan szellemi harc, amelyet 1848 hôsei inditottak
meg, majd 1956 hôsei folytattak, akik môgé egész nemzetiink odaâllt.
Ahogy nagy tudôs ismerôsôm mondta, a magyar a vilàg egyik
legintelligensebb népe. Ennek alapjân képesek vagyunk szellemi nivôn
kuzdeni, mint ahogy ezt 1848-ban és 1956-ban tettiik, amikor egy
hangon szôlalt meg nemzetiink, egy iitembendobbant a magyar sziv.
*

Hiszem, hogy nekiink, magyaroknak, ùjra eljôn majd mârcius 15nek szele, eljôn még az az idô, amikor hârom nagy nemzeti iinnep is

lesz, amikor a ^magyar név megint szép lesz, méltô régi nagy hiréhez
Eljôn az idô. amikor lesz még egy Szent Lâszlôhoz hasonlô vezére
nemzetunknek. Ehhez szûkséges, liogy a 16 milliô ember szive, akikrôl
annak idején Jôkai Môr szôlt, tovâbbra is egyszerre dobogjon, hogy ez
a 16 milliô ember - élén az anyaorszâggal - egy célért kiizdjôn, a

magyar nemzeti jôvôért. Akkor majd Jôkai szavaival élve ismét,
minden bùzakalâsz, amelyet Magyarorszag fôldje terem, mârcius 15nek emlékét dicséri, és minden egyes magyar bùzaszem hegyére oda
lesz nyomva a ,,Palrona Hungariaé''' szent képe. Ekkor mondhatjuk,
élve Huszt romvâra szellemének szavâval: „A Haza fényre derùltl".
Erre emlékeztessen benniinket két nagy nemzeti ûnnepunk, és
kiilônôsen mârcius 15, a XX. szâzad utolsô mârcius 15.-e ezen a napon,
Krisztus Urunk 2000. évében.

Elhangzott 2000. mârcius 19-én, Clevelandben, az Eg>esUlt Magyar Egyletek és a
Clevelandi Magyar Cserkészet âltal rendezett mâricus 15-i niegemlékezésen. Mivel a mu
megemlékezô Onnepi beszéd keretében tôrténô felolvasâsi szândékkal készùlt, a szerzo

ennek

az irott

példànynak

felhasznâlâsât kizârôlag magânérdeklôdési célokra

engedélyezi. Bâmiinemû màsolatkészités, sokszorositàs, nyilvânos sajtôban tôrténo
megjelentetés és egyéb formâban valô nyilvânos kôzlés jogât a szerzo fenntartja, es

kizârôlag irâsban adott, a szerzo sajât alâirâsâval hitelesitett, jôvâhagyâs ellenében
engedélyezi.

Abelovszky Erzsébet (Worthington, OH):

A KORONÀBA REJTETT ÛZENET
Sokan vagyunk, akik buzgôn kutatjuk a Magyar Szent Korona
titkait. Jômagam Londonban kaptam erre kedvet, tôbb, mint 30 éwel

ezelôtt, amikor a Tower-ben lâthattam az angol koronâzâsi kincseket. A
pompâs kiâllitâs hatâsâra ôtlôtt belém: vajon hova keriilt az egyetlen
Magyar Szent Korona?

A vârbeli zenés ôrségvâltâsok pompâs emléke még mindig bennem

él, bâr ezt a csodâs emléket nagyon meghalvânyitotta az azt kôvetô
vilâgégés. Szâzadunk mâsodik felének tragédiâi kôzôtt, ami egyéni és
nemzeti megmaradâsunkat is âllandôan fenyegette, ezért elterelôdôtt
figyelmùnk kincseink sorsârôl.

Londonbôl Svâjcba visszatérve, egy volt magyar katonatiszt
elmondta, hogy a mi koronânkat Pajtàs Ernô koronaôr ezredes,
hûségeskujéhez illô fényes katonai bravùrral megmentette, elrejtette,
majd egy vérbeli diplomatâhoz illô tigyességgel garanciât kért és kapott
az amerikai hadsereg egyik magas rangù tisztjétôl arra nézve, hogy a
Szent Koronât az amerikai kormâny megôrzi és egy alkalmas idôben,

feltétel nélkiil visszaadja a magyar népnek. Àllitôlag az amerikai
alkotmâny tanulmânyozâsa bâtoritotta ôt erre a garancia kcrésére.
Ezt a koronàt — nagjon bolcsen — Carter elnôk visszaadta

Magyarorszégnak. A visszaadâsnak nag> nemzetkôzi nyilvânossagot
biztositott, ui. az amerikai magyarsàg nagy része ezt a gesztust azért
ellenezte, mert féltek, hogy az oroszok kezébe keriil (ami nem volt
alaptalan félelem). Attôl féltek: elviszik és esetleg be is olvasztjâk azt.
Ekkor keriilt sor a korona tanulmânyozésâra Amerikâban, tôrténeti
és mûtérgyi szempontbôl is. Tobb muzeolôgus és egyéb szakember
véleményébôl kettôt irok le: a korona valôban Szent Istvân koronâja,
ami a visszaadâsi dokumentumok kôzôtt is igy szerepel !

Értékelés: nemesfém értéke kb. $6-8000, féldrégakô értéke kb. 34000 dollar. Tehât târgyi értéke $10-12.000. Muzeâlis értéke pedig
600 milliô dollar. (Ez 25 éwel ezelôtti érték!) Mai értéke ennek
hâromszorosa lehet.) Persze, ez csak eszmei érték, mert a Szent Korona
nem eladô!

Hazaérkezése és az Orszâghâzban végbement fogadâsa nemcsak
ûnnepélyes és ôrômteli volt, hanem sok magyarnak megrenditô is. A
fiatalabb nemzedék szinte semmit nem tudott a koronarôl. „hiszen egy
jôttment népnek nem lehet ezeréves koronâja,...aki a szabadsâg és az
emberré vâlâs lehetôségét is a Szovjetuniônak kôszônhette!" Igy
tanitottâk veliik! Bar kissé megvâltozott ez a szemlélet, de 1978-ban
Budapesten is, és orszâgszerte igen sok fiatal magyar még igy lâtta.
Mert igy lâttattâk vele!
A korona tôrténete, megtervezése, készitése, életkora a hazai

szakemberek figyelmét is felkeltette, s tôbben vizsgâlatra és elemzésre
kértek engedélyt és Kôpeczy Béla akkori kultuszminiszter ezt az

engedélyt meg is adta. Azonban ez az engedély feltételekhez volt
kôtve:

1.) Szôban és irâsban be kell szâmolni a vizsgâlat eredményérôl a
koronabizottsàgnak. Ez eddig érthetô is.

2.) Nem szabad azonban nyilvânossâgra hozni olyan eredményt,
amely a (meghamisitott) tudomâny addigi âllâspontjâtôl eltér. (Ez mâr
megdôbbentô, ennek ârulâs fze van!)
Csomor Lajos ôtvôsmûvész és csoportja szâmâra még az is
hatârozott kérés volt, hogy câfoljék meg Ferencz Csaba mémôk

egyetemi tanâr és kutatôcsoportjânak korâbbi véleményét, akik szerint
a Magyar Szent Korona mérnôki szempontbôl egységesen tervezett és
kivitelezett ôtvôsmû!

Mivel az elsô eredmények magukat a kutatôkat is meglepték,
késôbb még ellenôrzô vizsgâlatra kértek engedélyt, most màr a
Nemzeti Mùzeum akkori fôigazgatôjâtôl.
Az ô feltétele ez volt: „Nem sziilethet olyan eredmény, amely
igazolnâ, hogy a korona egységes alkotàs, mert az ilyen eredmény a
,Jcettôs honfoglalàs" elméletéhez hasonlô szenzâciô lenne és ârtana a
magyar tôrténettudomény hitelének". Vagyis, a nemzet a jô magyar
kutatôknak hinne ismét, nem azoknak, akik a magyar tôrténelmet mâig
is hamisan tanitjâk: a Magyar TudomànyosAkadémiànak!

Ezek a ma mâr elmondhatô hivatalos kôvetelmények azt is
mutatjâk: mennyi kârt okozhattak tôrténelmûnk folyamân a valamilyen
szempontbôl irànyitott „tudomânyos" kutatâsok. Herkules-erejû
kutatôk kellenének ma mâr, hogy a zsamoksâg teremtette Augiâsz
istâllôjât kitakaritsâk a magyar tôrténelembôl!
Ne felejtsiik el, hogy mindez az I980-as években tôrtént, amikor a

„tudomânyos vita" még kb. igy nézett ki: „ha leimi, kiadni vagy

elmondani merészled, akkor kirùgatlak az âllâsodbôl!". A zordabb
I950-es években az ilyen kutatôk egyszerûen eltûntek.
Azonban a fenyegetô anyagi csôd miatt - ami a diktatùrâk, fôleg a

kommunizmus âllandô velejârôja -, valamiféle reform lehetôsége,
igénye, sot a szûkségessége is, a levegôben volt mâr. Tehât az ôtvôs- és
aranymûvesek, mérnôk kutatôk, a feltételek elfogadâsa ellenére, elég

bâtrak és bôlcsek voltak ahhoz, hogy tôbb helyen elmondjâk, sot,
folyôiratokban is kôzôljék kutatâsi eredményeiket, 1984-ben és a
kôvetkezô esztendôkben. Csomor Lajos tôbb, kitûnô kônyvet is irt
tudomànyos eredményeirôl.

Az Akadémia is ôsszehivott egy értekezletet 1984-ben, és a fent
emlitett kutatôk eredményeit „tudomânytalannak" minôsitette, de
megcâfolni mâig sem tudta!

Mi volt az az „akadémia rengetô" eredmény, amit - a
rendszervâltâs jôvoltâbôl - ma mâr csakagyonhallgatni lehet?
1. a Szent Korona sokkal idôsebb, mint azt eddig hittiik vagy
hitették veliink.

2. Tervezôi és kivitelezôi a hun-magyar-avar-szabir (szkitapârthus) jelleg mellett, keresztény Isten és emberalakokat és
omamentikât is alkalmaztak, ezzel megcâfoljâk, hogy a magj'ar nép
csak az elsô ezredfordulôban talâlkozott a keresztyénységgel.
3. Az elmùlt évtizedek - bizonyitott - kutatâsi eredményei szerint,
mi, magyarok korâbban lettiink keresztények, mint Rôma vagy Bizânc

vagy mielôbb ez a fogalom, hogy „keresztyény" megszûletett.
(Szândékosan mondok és irok keresztyént, mert Irànyi atya szerint e
szônak - csak magyarban létezô - kiilônbôzôsége a nyelvujitôk hibâja,
akik azt hitték: ez a szô keresztény a keresztbôl és nem a Krisztus
szôbôl ered.

Kr. u. az L, II., III. szâzadban a Fekete-tenger melléki Szabir
Birodalom nagy része Krisztus-kôvetô lett. Egyes iratok szerint, Péter
apostol édestestvére, Andrâs, téritette meg ott Iakô ôseinket - mâr az I.

szâzadban. Amit azéri is elhihetunk, mert mint tanitvâny, Andrâs 20 év
kôriili lehetett Krisztus életében. Tehât az apostol az elsô szâzaddal
kôzel azonoskorù lehetett.

Ôseink szâmâra ez a Krisztushitre-térés nem volt nehéz vâlasztâs,
mert az ôsmagyar vallâsban sok olyan hitelem volt, amit Jézus, a

Pârihus heiceg is tanitott. Tehât a Szabir Birodalomban élô, magyarfajù
népek hitétôl kevésbé téri el az „ùj vallâs", mint a majd ezer éwel
késôbb, gyakran véres kézzel, rânk erôszakolt rômai kereszténység.
4. Itt, a Fekete-tenger parijân levô birodalomban volt egy
keresztyén-magyar puspôkség is, Pata vagy Poti nevû vârosban (itt van
eltemetve Andrâs apostol is!), s nagyvaiôszinûség szerint, ott készùlt a
szabir-magyar diszitô elemeket is viselô, keresztyén Korona, kb. 1800
éwel ezelôtt. +/- 200 év.

5. Vajon miéri nem tudja a MTA ezt a hatalmas felfedezést a

nagyjelentôségû kutatâsi eredményeknek kijârô ôrômmel és
publikâlâssal fogadni? Sok vâlasz lehet erre, de az igazi és tudomânyos
vâlasz az akadémikusok nagy szâzalékânak jôlfizetett, rangos,
kényelmes âllâsât veszélyeztetné. Ezek a „magyar tudôsok" évtizedek
ôta hirdetik a Bach-korszak torzsziilôttjét, a finnugor szârmazâs tanât,
amit a Habsburg elnyomâs kényszeritett rânk, szabadsâgharcunk
leverése utân, a véres ônkényuralom évtizedeiben.

Finn „rokonaink" mâr félévszâzaddal ezelôtt tudomânytalannak
tariottâk ezt az elméletet!

6. Ha az Akadémia elfogadnâ az ùj felfedezéseket, akkor
tôriénelmûnket - az igazsâgnak megfelelôen - ât kellene irni. Az

akadémikusok is tudjâk: ez nem a magyar tôriénelemtudomâny hitelét
rongâlnâ, hanem a rablôk, a hazugok, az elnyomôk erôszakkal szerzett

jogât és hitelét, akikkel ezeknek az akadémiai tagoknak nagy része még
mindig szivesebben azonositja magât, mint a dicsô mùltù magyar
néppel. Talân sok „tudôsnak" még „ônkritikât is kellene gyakorolni" az
elmùlt félévszâzad alatt végzett —szândékos vagy gyâvân megalkuvô —
félrevezetô munkâjâéri!

Az ég tudja, miért ragaszkodnak helytelen elméletekhez egy olyan
korban, ahol szinte naponta càfolnak meg korâbbi „tudomânyos"
tételeket?! Az tény, hogy „szatôcs korszakban" élûnk, ahol a
piacgazdasâg diktâl, és igazi tôrténelmunk hirdetése môgott nincs iizleti
haszon. Népûnk elnyomâsa, félrevezetése, hazânk kiârusitâsa még

mindig jobb ûzlet. Ezen a magyar ùjgazdagok vâltoztathatnânak, ha
mecénâsai lennének a tôrténelmi forradalomnak.

De képzeljûk el Nyugat-Eurôpa meghôkkenését is. Mi lenne, ha
vilâggâ kiâltanânk: a frankok rablôhadjârata 795-796-ban avar
tôrzseink fizikai és nemzeti megseirunisitéséhez, egyezeréwel ezelôtti
holocausthoz vezetett?!

Akik eltitkolni igyekeznek ezeket a tényeket, azért teszik, mert

ellenkezô esetben kényelmetlen multat vagy mùltbeli hazugsâgokat
vâllaini lennének kén>7elenek. Sajnos, ezek kozôtt vannak hazai
tôrténelem-oktatôk is, ég tudja, miért?!
Ne gondolja senki, hogy a mai franciâk ôrulnének annak, ha
orszâg-vilâggâ kûrtôlnénk: Nagy Kâroly az avar kincsekkel egyiitt

elrabolt Magyar Szent Koronàval koronàztatta meg magàt 800-ban,
karàcsonykor!

Késôbb, 814-ben - végrendelete szerint - ezzel a koronàval

temették el, ulô helyzetben, mintha trônon ulne. Vajon mit tudott a
korona titkâbôl, miért kivânta magâvalvinni a sirba is ezt a titkot?
Végrendeletének tanùja volt agy Hunrok nevû avar grôf, aki a

Mosel és Rajna folyamkôzi Hunsriick tartomâny ôrôkôs ura volt. Vârai:
Avarkô és Hunvâr (ma Oborstein ésHunburg) nevet viselték. Ez a grôf
a kincseink keresésére indulô „kalandoz6 magyarok" âltal isjôl ismert,
Berengàr kirâlynak volt a nagyapja.

Nagy Kâroly anyja, a Nagylàbû Berta, âllitôlag avar kirâlyi
csalâdbôl szârmazott. Lehet, hogy Nagy Kâroly bizonyos fokig
ôrôkségének vélte a koronâti? Azonban, ha ôk talâltak jogcimet erre a
mesés vagyonù ôrôkségre, akkor miért nincs nekiink, magyaroknak is
jogunk ehhez az egyenes âgi ôrôkséghez? Nyugaton a velùnk rokon
gallok, keltâk —késôbb avarok —ôsi tudâsa, alkotâsa és kincse vitte
elôbbre a civilizâciôt.

Nyugat-Eurôpâban - sokak szerint - még ma is kalandozô, âzsiai
horda vagyunk, de egyetlen nyugati tôrténetirô nem marasztalja el a
frankokat temérdek kincsûnk elrablâsâért. Levéltârak tanùsitjâk, hogy
az 5x14 (ôtszôr tizennégy) tehât 70 târszekérnyi hun-avar-magyar
koronâzâsi és egyéb kincset, amit rablôhadai a Frank Birodalomba

vittek, késôbb Nagy Kâroly szétosztotta hû emberei (és Isten nagyobb

dicsôségére), az eg>'hâzak és monostorok kôzôtt! „Csak egyharmadât"
tartotta meg a kirâlyi csalâd birtokâban.
Mikor 6-8 évtized utân, 870 tajân megjelentek a „kalandozô

magyarok" vagy a Dunéntùlon, az Adriâig, és a Felvidéken élô, még
mindig sajât hadsereggel rendelkezô avarok (a felvidéki avarok az
elszlâvosodott tôt at>'afïak ôsei), akkor mindig ezekbe a vârosokba és a

kômyéken levô helyekre lâtogattak. Talàn pontosan tudtâk: hova keriilt
az elrabolt kincs?!

Azt, hogy mennyit szereztek vissza ôseink jogos tulajdonukbôl,
csak az Isten tudja! Nekûnk azonban jô lenne tudni, hogy a mûveit
Nyugat miért itéli meg mâig is, sokkal szigorûbban kincseink katonai
ùton tôrténô visszaszerzését,
rablôhadjâratokat?

mint

Kérdéseim és kutatâsaim kôzben -

az

azokat

megszerzô

szinte ajândékszerûen -

meglepô adathoz jutottam, amit régen ismerek, de eddig nem lâttam
kapcsolatosnak.

Egy francia irô, Louis Carpentier. „A templomos lovagok titkai"
cimû kônyvében irja a kôvetkezô sorokat. Szôszerint idézem:
„Az ezredfordulô kôriil 1108 apâtsâgi templom âllott a mai
Franciaorszâg teililetén (a Frank Birodalom teriiletén?), s ezeket kivétel
nélkiil 950 utân épitették. Egyszerûen érthetetlen, hogyan termett elô

megfelelô szâmù kézmûves, épitômester és mûvész, aki képes
volt megtervezni egy székesegyhâzat a szô anyagi-lelki-szellemi
értelmében!

Elég, ha arra gondolunk, hogy Franciaorszàgban a XIV. szâzad
ôta, vagyis 600 év alatt, alig tôbb, mint 50 olyan épùlet késziilt el, ami
mûvészi értéket képvisel. Az utôbbi 150 évben egyetlenegy sem, pedig
van képzômûvészeti fôiskola. Valami més van emôgôtt, hiszen semmi
nem a semmibôl terem... Valami csalâs lehet a dologban... Valamilyen
emberi gazdagsâgot titkoltakel".
Eddig az idézet Carpentier kônyvébôl. Jôzan ésszel gondolkodva,
azt hihetjiik, talân 1300 utân mâr elfogyott az elképesztô értékû és
mennyiségû hun-avar-magyar kincs? S talân nem volt mibôl épiteni?
Elképzelhetô az is, hogy a kincsek kôzôtt tudomânyos ismeretek,
esetleg épitési tervek, leirâsok, tervrajzok is voltak?! Hogyan tudhattak
volna hatalmas katedrâlisokat felépiteni azok az egyszerû - az
épitészeti és egyéb tudomâny szempontjâbôl is - mûveletlen jobbâgykômûvesek, akik azelôtt sohasem lâttak katedrâlist, sohasem épitettek

ilyen pompas épiileteket? Ezek a fél-rabszolga-jobbâgy templomépîtôk
ezekért a nagyszerû katedrâlisokért Szent Lajos kirâlytôl kiilônbôzô
kivâltsâgokat kaptak. tobbek kôzôtt; igy lettek szabad kômûvesek,
akiket

azonban

nem

szabad

ôsszetéveszteni

a

korunkbeli

szabadkômûvesekkel.

Prof. Badinyi Jôs Ferenc szerint, a hihetetlen nagy kiteijedésû
Pârthus Birodalomban (amely egyszer-egyszer a Fôldkôzi-tengertôl a
Gangesz partjâig teijedt ki) tôbb, mint 350 csodâlatos és hatalmas

templom létezett, amelyeket asszirok, zsidôk, perzsâk, rômaiak stb.
romboltak le - egy évezreden ât. Eza rombolô munka Kr. u. 500 kôriil
fejezôdôtt be.

Ôreg barâtunk, Csalog Jôzsef merész felfogâsa szerint, a mesés
gazdagsâgù, templomépitô, Salamon volt az utolsô nagy pârthus-szittya
kirâly, és az âltala épîtett templomok, az ôsmagyar hit templomai
voltak.

50 éwel ezelôtt - bibliâs, kâlvinista hitemmel - nem volt kônnyû
ezt megemészteni, de az idén nyâron (1999) mâr olvasni lehetett az
izraeli âsatâsokrôl, s e tudôsitâsok szerint: Jeruzsâlemben Salamon

nemrégen kiâsott temploma nem volt zsidô templom Anagyon képzett
izraeli régészek azt âllitjâk. hogy valôszinûleg valamelyik „pogâny
felesége szàmâra épitette!

Mâs kutatôk szerint, ez a templom volt az, ahova Jézus gyakran
jârt imâdkozni, és ahonnan korbâccsal kergette ki a zsibâmsokat ezt

mondvàn: „Az én hâzam, imâdsâgnak hâza, ti pedig latrok barlangjâvâ
tettétek azt".

Salamon kirâly - a Biblia szerint - is bôlcs és igazsâgos kirâly
volt, „akiben megvolt az egyiptomiak minden bblcsessége
(valôszinûleg beavatott volt), aki ùgy ismerte Istenét, hogy tudta rôla:
„Te mindent mérték. szâm és sùly szerint rendeztél el".

Nyilvân azt is tudta, hogyan kell az egyiptomi szent iratokat
elolvasni és alkalmazni?!

Azokrôl a szent iratokrôl van szô, amelyeket Môzes vagy valaki
hozzâ hasonlô megszerzett és magâval vitt Egyiptombôl a gyakori
kivonulâsok valamelyikén. Az Exodus (II Môzes 3:22) ezt a môzesi
utasitâst is kôzli velûnk: „Kéijen azéri minden asszony az ô
szomszédasszonyâtôl ezûst és arany edényeket és ruhâkat, s rakjâtok
azokat fiaitokra és leânyaitokra, igy fosszâtok ki Egyiptomot". (Az
egyiptomi ruhâk maguk is kincsek voltak.)

A szent iratok és a nemesfémek megszerzése utàn kônnyû
megérteni, miért akarta a fâraô megakadâlyozni —az egyébként nem
kivânatos - zsidôk vagy egyéb népek kivonulâsât? Ezek az iratok

valôszfnûleg Atlantisz elsiillyedésekor megmentett dokumentumok
voltak. Minden bizoïinyal komoly, tudomânyos értékek !

Ûgy tûnhetik, nagyon elkanyarodtam a Szent Koronatôl. Ez a
kitérô azonban csak azt hivatott bizonyitani, hogy az emberi civilizâciô

fejlôdéséhez mindig tudomânyra, gazdagsâgra, kincsekre volt szûkség.
Az arany, eonok ôta a gazdagsâg fokmérôje volt.

Tanulâssal, alkotô, teremtô munkaval és az alkotashoz sziikséges
morâlis erôkkel, évek hosszù sorân ezeket a kincseket megszerezni
lehetséges. Ezt a „megszerzést" hihetetlenul meggyorsitjâk a rablô
hadjâratok. S ennek a „felgyorsitott megszerzési mûveletnek" voltunk

âldozatai, mi, magyarok, nemzeti létiink minden idejében és tôbb, mint
ezer éwel ezelôtt is, 795-796-ban Nagy Kâroly idején. S az utâna

kôvetkezô szâzadokban is, néha keletrôl, olykor nyugatrôl! Igy volt ez
a XX. szâzadban is!

A rômai bôlcs, Tacitus szerint: „Azt gyulôljûk, akit nagyon
megbântottunk". Ez az elmélet évezredek ôta igaz volt velunk
kapcsolatban. Kegyetlen szâzadunk a mértirok kora is volt. De a
magyarsâgot - minden érdeme és joga ellenére - kizârtâk az elismert
mârtiromsâg jôvâtevô kônyôriiletébôl.

Trianon és orosz rabszolgasàg jutott osztâlyrészûl nekunk, ôt
évszâzados kegyetlen elnyomâs utân. S minderre azért volt sziikség,
hogy a zsamok, a rablô és a gonoszsâg egyéb alapjaira felépitett
hatalom - ônmagàt igazolja velùnk szemben!

Mivel érdemelte ki a magyar nép ezt a kollektiv bûntetést, amire a

fentirt mondatban vâlaszoltam is? Van-e alapja az ônmarcangolô „haj,
de bûneink miatt gyult harag kebledben"? Jézus Krisztus sem érdemelte

meg a kereszthalâlt! A Gonosz gyôzelmében nincs igazsâgszolgâltatâs,
csak Golgota-sorozatok.

A nemzet nagy szâzalékban ârtatlan volt. A népet és nyelvet
fenntartô parasztsâg, a mûvelt kôzéposztâly, a néphez hû nemesség ésa
magyar arisztokrâcia egy része - ahol tehette - mindig felemelte a
szavât, az ellenûnk, olykor neviinkben elkôvetett igazsâgtalansâgok
miatt- gyakran a felkelés vagy a szabadsâgharc fogalmàig.
Azonban az utôbbi 500 évben - néhâny szûk évtizedet kivéve -, a
magyar nép legnagyobb ellensége a sajât kormânya volt.

Trefort Àgoston kultuszminiszter 1877-ben „az orszâg érdekeit
figyelembe véve" kikényszeritette a mag>'arsâg rovâsâra megteremtett

ùn. „egységes magyar szârmazâsi elméletet", vag>'is tôrvénybe iktatta a
fmnugor szârmazâs tanât, a népben, addig élénken élô szkita-hun-avarmagyar tudatot lerombolva ezzel. Képmutatôan még azt is kijelentette,
hogy „nekûnk nem âzsiai, hanem eurôpai rokonokra van szukségiink!"
(A XX. szâzad a „marker-gén" és DNA kora. A marker-gén szerint az
ember génjei 40 nemzedéken ât megôrzik a faji hovatartozâs nyomait.
Vajon lehetne-e nevetségessé tenni - visszamenôleg is - azt a

„kultùrnagysâgot", aki ezt a ma mâr tudomânyosan megalapozott tételt
- politikai okokbôl megvâltoztatliatônak véli?)

Mâr meg sem emlitem a Habsburgok bûneit, csak Trianonig
menjûnk vissza, aboi a „vâlasztott eurôpai rokonok" egyike, a francia,
ezzel indokolta meg Magyarorszâg megcsonkitâsât; „Nem lehet, hogy
ez az âzsiai fajta olyan kultûmépeken uralkodjon, mint a szlovâkok,
românok, szerbek". A tôrténelem irôniâja, hogy a germân fajù
frankokat kivéve, a mai franciâk, gall, kelta ôseik és az odasodrôdott
avarok, hunok révén sokkal tôbb, velûnk rokon „marker-gént"
hordoznak vériikben, mint a fmnek!

Az utôbbi évek nagy felfedezése - miszerint a korai kôkorszak ota

élunk a Kârpât-medencében - azt bizonyltja, hogy nincs a magyamâl
„eur6paibb fajta" egész Eurôpâban.

Deàk Ferenc, a „haza bôlcse" politikai vaksâga és a kiegyezés
utâni politika hozzâjârult a trianoni tragédiâhoz. S talân még ahhoz a
folyamathoz is, amit az igazsâgtalanul rânk erôszakolt jôvâtételi terhek
mellett, a magyar nép mai napig tartô kifosztâsa, a hat szâmjegyû
abortuszok és a fiatalsâg fizikai-szellemi elsatnyulâsa bizonyit!
Nem tudjuk még, hogy az alig 10 éwel ezelôtti „kiegyezés"
mekkora tragédiât tartogat szâmunkra. Azonban, miôta a Szent Korona
titkait kutatom - ùgy érzem - igenis van kiùt ebbôl az ôrdôgi kôrbôl.
Az alig megszûnt Habsburg elnyomâs és Trianon âtka alôl lassan
lâbadozô Magyarorszâgon, ùgy tanultuk a tôrténelem ôrâkon, hogy
„Szent Istvân koronât kért a pâpâtôl".

A ma mâr hozzâférhetô levéltâri adatok, és a Hartvik legenda
szerint is; Istvân \Àrà\y Asztrik apâtot, mint kôvetét, Rômâba kuldte, aki
a kirâly szâmâra nem kérte, hanem „visszakôvetelte a Szent Koronât"
11. Szilveszter pâpâtôl.

Hogyan kerult ez a korona - amivel Nagy Kàrolyt megkoronàztàk,
és vele temették - ismét vissza Rômàbal Rôviden a vâlaszt erre a

rejtélyre; III. Ottô német-rômai csàszâr tudta. hogy Nag>' Kàroly
slijâban van a korona. Két piispôk és eg>' bizalmasa jelenlétében
kinyittatta a kriptât, s a koronâhoz tartozô hun-szabir-avar-magyar
koronâzâsi ékszerekkel eg>iitt - Rômâba vitte.

Nem azzal a céllal, hog>' a magyaroknak visszaadja. hanem azért,
hogy a hûbéri kôtelezettségek alôl nem régen feloldott lengyel kirâlyt
koronâzzâk meg ezzel, - igj' ismerve el a leng>clek ônâliôsâgât.
Tôbb ferras szerint Istvânt mâr megkoronâztâk azzal a koronâval,

amivel 401-ben Attilat, késôbb Àrpédot, majd apjât, Gézât is. Ha Istvân
megkoronâzott kirâly volt, akkor miért kôvetelt egy mâsik koronat is, a
magyar Szent Koronàt?

Most értimk el a Szent Korona titkàhoz!

Istvân, bar a feleségével beôzôniôtt sok ezernyi idegen
megnyomoritott foglya volt, de mûveit, bôlcs és jô magyar kirâly is
volt egyben, modem szôval igy mondhatnânk: reàlpolitikus! A rômai
kereszténység felvétele elôtt is a krisztusi tanok kôvetôje. De ismerte az
ôsmagyar vallâst és azzal sok mindenben egyezô, korai keresztény
misztikât és tôrténetet is.

A korai keresztények tudtâk azt is, amit csak a kopt Jànos
evangéliuma emlit meg: Jézus azért jôtt, hogy „megkeresse és
megtartsa, ami elveszett.

A Szentiràsban leirt iszonyatos gyilkolàsokban a mi népUnk
kiirtàsàt olvashatjuk, és ezt ûgy tanitottâk velûnk a hittan ôràkon, hogy
sejtelmunk sem volt arrôl, hogy a magyar holocaustot tanuljuk!
Szàzezerszàmra lemészàrolt ôseinkkel egyûtt tûnt el az igazsàg is a
fôldrôl! Sok helyen olvashatunk ehhez hasonlô sorokat: „...fegyverre
hânytuk az egész vàrost, férfiakat, asszonyokat, kisdedeket; nem
hagytunk menekiilni senkit. De a barmokat és a vàrosbôl valô
ragadomânyokat (kincseket)... prédàra vetettuk" (V. Môzes 2... 3).

Jézus ezt az eltûnt igazsàgot hozta vissza a fôldre, sajât lényében!

„Én vagyok az Ût, az Igazsâg és az Élet" ... ami a régi magyar
vallâsban nem puszta szô, hanem leikiâllapot volt! Ô is igy mondta
magârôl.

A mâr emlitett régész baràtunk szerint: Istvân kirâly tudta, mikor
szûletett Jézus Krisztus. Augusztus 19-et, mint ,,Jézus kirâly napjàt"
ûnnepelte, még akkor is, amikor Rôma hatalma Jézus szuletésnapjât
„âthelyezte " a pogânySzaturnâlia és a zsidô Hannuka idejére —a mai
kartâcsony hetére -, hogy „ egyûtt tinnepeljen a nép

Istvàn, ezt a „Jézus kirâly napjât" egész életében nem volt hajlandô
eltôrôlni. Halâla utân nevezték augusztus 20-ât Szent Istvân kirâly
napjânak"... egy nappai késôbbre téve az ûnnepet, hogy még nyoma se
legyen tôbbé Jézus kirâly szûletésnapjânak! (A modem asztronômia és
a nagy csillagok eg^âitâllâsa szerint Jézus oroszîàn jegyben szuletett,
ami az augusztus hônap, tehât a tudomâny Szent Istvânt igazolja!)
Szent Istvân azt is tudta, hogy ki volt Sziiz Maria. Az ôsmagyar

vallâsban ô volt a Boldogasszony, régebbi nyelvjârâsokban az Anu, a
teremtés istenasszonya, akinek neve még ma is él az Anyu szavunkban.
Az Anyunak valôban van szerepe a teremtésben. Legalâbbis az élet
folytonossâgâban.

Egy mâsik vâltozatban vagy mâsik „magyar felekezetben" az ôsi
Szenthâromsâgban, a Fény Anya és Fény Fia mellett, ô volt a Fény

Sziize. Ô volt az a csodâlatos lény, aldt inkamâciôkon keresztûl
készitettek elô arra, hogy azt a hatalmas szellemi lényt, ... akit miJézus
Khsztusként ismerûnk... vilàgra hozza! Aki a megvâltâs misztériuma

érdekében „egy rôvid idôre kisebbé tétetett az angyaloknâl, emberré
lett"...

Itt el kell mondanunk azt is, hogy bâr Jézus igazsâgszereto,

megvâltô kûldetésében nem ez a legfontosabb, de tudnunk kell, hogy O
nem volt zsidô, hanem szittya-pârthus vérbôl szuletett, tehât a mi
fajtânkban lett emberré az Isten!

Ennek a

tôrténeti ténynek széleskôrii ismertetése nemcsak a

keresztény hiveknek, de a nagyon megtépâzott hazai nemzeti
ôntudatnak is jô szolgâlatot tenne.

Amikor
Magyarorszàg

Szent

Istvàn

Szent

felajànlotta

Koronàjàt,

tudta,

a

Boldogasszonynak

mit cselekszik!

Nem

uralkodàsra, hanem a korona meg\'édésére kérte meg. Istvân tudta:
nagy veszélyben van az orszàg népe, és a magyarok szàmàra
csodâlatos ûzenetet rejtô Szent Korona.

Gizella és a vele beôzonlô németek, alig vârtâk, hogy Istvân
lehunyja szemét. A mâr tôbbszôr emlitett régész barâtunk (Csalog
Jôzsef) szerint: Imre herceget a németek ôlték meg... Rôma tudtâval...
egy vadâszat alkalmâval, mert sokan attôl féltek, hogy a bizânci
keresztény felesége visszaviszi Magyarorszâgot is Bizâncba.
Tôbbszôr beszéltem mâr barâti kôrben is a Szent Koronârôl.

Némelyek szerint tùl nagy fontossâgot tulajdonitunk neki. Szerintem,
még mindig nem eleget!

Most szeretnék néhâny olyan dolgot elmondani, ami negativ
formâban ug>'an, de azt bizonyitja, hogy milyen nagy fontossâga van a
Korona-mitosznak ellenségeink szemében is.

A IL vilâghâborù alatt bombatalâlat érte a Vârosliget szélén épûlt
Regnum Marianum nevû templomot. Isten tudja csak, hog>' szândékos
vagy véleUen volt-e ez a talâlat? De épitészmérnôki szempontbôl
megmenthetô âllapotù voit. Mégis, amilyen gyorsan lehetett,
lebontottâk és helyét a folddel egyenlôvé tették.

A népi demokrâciânak nevezett szovjet elnyomâs legsotétebb kora
idején, a Hôsôk terére gyûjtôtték ôssze a kommunista felvonulâsok
tomegét, ahova mindnyâjunknak „ônként" el kellett menni. A
nemzetkôzi gondolkodâsù vezetôket azonban hamarosan irritélni
kezdte a „nacionalista" Millenniumi Emlékmû, tehàt ùj kôzpont kellett

a kikényszeritett demonstréciôhoz. Ezért hatalmas talapzaton, a
hàlàsan éhezô magyar nép felépitette a Sztàlin szobrot, a Regnum
Marianum helyén! Méreteire jellemzô az a magyar humorban élô,
korabeli adat, hogy „csak zsebe mâsfél méter volt".

1956-ban az elsôk kôzôtt volt ez a szobor, amit a magyar nép
szétvert. Bâmulatos volt az a szinte vallâsos igyekezet, amikor primitiv
eszkôzôkkel, kalapâccsal, kôtéllel, testi erôvel tépte Budapest népe a
szoborba merevult terrort. Ki dôntôtte le? A pesti srâc, a szabadsâgvâgy
vagy a Magyarok Boldogasszonya?
Az elsô vilâghâborù utâni katasztrôfâlis ôsszeomlâsra sem a

tôrténészek, sem a pszicholôgusok nem talâlnak magyarâzatot. Azôta is
keresi a népért felelôsséget vâllalôk egyre nôvekvô hada, hogy az egész
népre, gondolkodâsâra, lelkiâllapotâra, hadseregére, kôzigazgatâsâra
kiteijedt, szinte végzetesnek lâtszô ôsszeomlâsnak mi volt az oka?

Gondolkodjunk csak! Magyarorszâgon, a legkisebb vâros
jârâsbirôsâgân is igy mondtâk ki az itéletet: ,.A magyar Szent Korona
nevében"! Egyszerre, majdnem a semmibôl, jôn egy Kàrolyi Mihàly,
egy Kun Béla és megtagadjâk a Koronàt. Nem ismerik el nemzetet

ôsszetartô hatalmât, és a kirâlyoknâl is fontosabb szerepét.
A magyar néplélek vacuumba, légiires térbe kerùlt!

Egy szent kirâly és egy fôldôntùli szellemi lény kôzôtt megkôtôtt,
évezredes szôvetséget ostoba, alantas emberek megsemmisiteni
prôbâltâk, aminek szinte apokaliptikus kôvetkezményei lettek.

Menjûnk vissza ismét ezer évet, IL Szilveszter pàpàhoz, aki
Gerbert néven bencés tanâr, mûvelt ember, kivâlô matematikus, fizikus
volt. Nyugat neki kôszônheti - tôbbek kôzôtt -, hogy ismeri az arab
szâmrendszert és az algebrât.
Egyetértett III. Otto német-rômai csâszârral abban, hogy a
lengyeleknek adjâk a magyarok koronàjât, amely 186 évig volt Nagy
Kâroly sirjàban. De Istvân kiràly is kap majd valamilyen koronât!

Azonban a Varsôi Krônika és a Hartvik legenda szerint is,

Szilveszter papa âlmot lâtott; Gabriel arkangval - ez a hatalmas
hirvivô, aki Jézus szùletésérôl is hirt hozott - megjelent âlmâban és azt
mondta:

„A holnapi napon hozzâd ismeretlen nemzet kôvetei jôimek, akik
tôled, fejedelmùknek kirâlyi koronât kôvetelnek. A koronât hât, amint
kérik, eljuttatni hozzâjuk ne habozzâl". Mert tudd meg, hogy ez neki a
dicsô kirâlyi ranggal egyiitt, érdemeiért is jâr". Szilveszter pàpa
boldogan engedelmeskedett az arkangyalnak, koronât, sot még apostoli
keresztet is kuldûtt Istvànnak.

Ha végignéziink viszontagsâgos tôrténelmûnkôn, lâthatjuk, hogy a
magyarsâg akkor alkotott nagyot, ha szinkronba keriilt kuldetésével. A
magyar nemzet a nemzetek Messiàsa. Ezt a kûldetéstudatot - ôsi

hitével, késôbb mâr Krisztusâval egyiitt tobbszôr akarta kiirtani a
vilâgot uralô Gonoszsâg. A legutolsô kisérletnek mindnyâjan szemtanùi
vagyunk.
Baràth Tibor, kivâlô kutatô honfitârsunk szerint: a Krisztus elôtti

évezred a magyar népek legtragikusabb korszaka volt, amikor jôl
szervezett, gazdag birodalmakbôl csak menekiilt embercsoportok
maradtak életben.

Ma is drâmai fâzisban él a magyar! A drâmai korszakot lezâmi

csak ùgy lehet, ha a magyar nép visszatér régi, hivô ônmagâhoz, és
megtartô Istenéhez! Jô papok, tanitôk, tudôsok serege kell ahhoz, hogy
megerôsitse a magyarsâgot abban, hogy „minden lehetséges, ha hisz"
Istenében, ônmagâban és kiildetése isteni eredetében.

Nem régen vitâm volt valakivel (akijô magyar papnakérzi magât),
és azért nem hiszi a honfoglalàs hiteles tôrténetét, mert az 300 éwel

késôbb irôdott. Igy kérdezte: „Honnan tudhatta Anonymus, III. Béla
jegyzôje: hogyan és mi tôrtént hârom évszâzaddal azelôtt?"

Minden valôszinûség szerint sok irâsos
tôrténéseknek,

rovâsîràssal,

féba

vés\'e.

nyoma

amiket

maradt a
a

késôbbi

évszâzadokban - parancsszôra - elégettek!
Azonban, ugyanez a

pap a

teremtéstorténet minden szavât

Szentirâsnak hiszi, ami mér inûvelt papok szerint is valôszinûleg kb. 10

ezer éwel ezelôtti ôzônviz leirésa inkâbb, mint a vilâg teremtése. És
csak széjhagyomânyokban élt - szerte a vilâgon -, amikor az

Ôtestamentumot elôszôr leirtâk, Kr. e. néhâny évszâzaddal, némely
részét Krisztus utân!

Tehât kb. 7000 éwel az irtôzatos katasztrôfa utân!

Tudomânyos érveimet hitetlenségnek minôsitette, mert szerinte
Krisztus elôtt kb. 4004 éwel ezelôtt volt a teremtés (oktôber 23-ân de.
9 ôrakor) és kb. 2000 éwel utâna volt az ôzônviz!
Az Edda és a Gilgames eposz - szerinte - a Bibliâbôl vette azt,

amit leirt. Igy néznek ki a mai magyar nép tanitôi! Ellenségeinkrôl még
nem is beszéltùnk!

Nekiink sok adat van a keziinkben, amelyek egyre
bizonyithatôbbak a tudomânyos môdszerek segitségével. Ha merészen
lâtunk munkâhoz, akkor bebizonyithatjuk, hogy a magyarsâg jelenkori
tôrténelmében is vannak hamisitâsok. Tehât nekiink, a kor tanùinak kell
elmondani és leirni az utànunk kovetkezô nemzedék szàmàra a

megtartô igazsàgot!

Ehhez a kutatô munkâhoz ôsszefogâsra, egymâs segitésére,
megbecsûlésére, bizalomra van sziikségiink. Javitani az esetleges
hibâkat, és leleplezni az ellenséget.

A mi generàciônk szàmàra a Szent Koronàba rejtett iizenet igy
hangzik:

Magyarorszâgnak a Teremtô âltal megrajzolt hatârai a Kârpâtok
félkôrû hegylânca: a Kârpât-medence, ami a korai kôkorszak ôta ad

hajlékot népiinknek. A vékony fôldkérget is (ami Magyarorszâgon kb.
20 km-el vékonyabb, mint vilâgszerte) ùgy alkotta meg a Teremtô,
évmilliôkkal ezelôtt, hogy a Fûld belsejének melege, barlangokban és
melegvizû forrâsokban, képessé tette népiinket tùlélni a jégkorszakotis.
A Szent Korona ereje nem ismeri a trianoni hatàrtl Szerinte, a

hatàr mindkét oldalàn a Szent Korona népe él. A mi szerepiink
tudomàsul venni, és tudomàsul vétetni azokkal, akik eddig ezt nem igy
làttàk.

A tùlnépesedett vilâgra - a hit és a felebarâti szeretet hiânya miatt
- tragédiâk sorozata vâr. A féktelen szaporodâs minden 20 évben,
milliârdos nagysâg-renddel nôveli a maris nag>' veszélyt, ugyanakkor
népiink abszolùt szâmokban és szâzalék arânyban is âllandôan fogy!
De, ha a magyar nép felemelkedik kùldetése magaslatâra, akkor a
klimatikus és a rosszindulatù emberi érzelem tùlmelegedését is
ugyanùgy tùléli majd, mint a jégkorszak dermesztô hidegét.
A hazatért magyar Szent Koronât nem vette kôrUl jôl képzett,
hûséges koronaôrok hada. A Nemzeti Mùzeiim majdnem csak leltàri

tàrgyként kezelte. Gùnyos rajzok, izléstelen viccek garmada igyekezett
nevetségessé tenni, lejàratni sajàt népe elôtt is ezt a becses, szakràlis
kincset!

Egy szâjhagyomâny vagy legenda szerint a magyar Szent Koronât
Jézus Krisztus szàmàra terx'ezték tanitvànyàvà lett ôseink. Jelentôsége,
értéke, szakràlis jellege sokkal tôbb, mint kirâlyi ékszer!
Kiràlysâg nélkiili hatalma is nagyobb, mint ahogyan sokan sejtik,
amit az is bizonyit, hogy hazatérése utân alig tôbb, mint tizévig tûrte el
a hatalmas, âllig felfegyverzett, elnyomô szovjet hadsereget felségteriiletén!
*

Az elmûlt két évtized kutatôi szàmàra igy lesz lassan egyre
nyilvànvalôbb titok a Szent Koronàba rejtett iizeneti

Kôrtvélyessy Antal (Budapest):
A MAGYAR NYELV

NÉHÀNY JELLEMZÔ TULAJDONSÂGA
Herder korânak egyik hires

német tudôsa, 1787-ben ezt

jôvendôlte: „A magyarok itt élnek sziâvok, németek, olâhok és mâs
népek kôzôtt a Iakossâg gyônge kisebbségéûl, és par szâzad mùlva
talân nyelviiket is alig lehet megtalâlni". Herder a nemzet
fennmaradâsât és nyelvének
kivânkoznak Kazinczy szavai:

sorsât

ôsszetartozônak itéite.

Ide

„A magyar nép mâr azéri sem enyészhet el, meri vele egyutt egy

sehol mâsutt nem talâlhatô originâlis és szép nyelv veszne el".
Szerencsére Herdemek nem lett igaza, és nagy szerepe van ebben
nyelvunk erejének és kétségtelen sok ériékének.

Nem annak a bizonyitâsâra vâllalkozik ez az iras, hogy a mi
nyelvunk ériékesebb, mint mâs kultùmyelv, ez hamis beâllitâs volna.

de azokra a legfontosabb tulajdonsâgokra szeretne râmutatni, amiben

kiilônbôzik mâs nyelvektôl, amiben mâs, mint a tobbi. Egyùttal azt is
be akaija bizonyitani, hog>' nyelviink éppen ezzel a kiilônbôzôségévei
jârul hozzâ értékes ùj szfnnel az emberi mûveltség szôvedékéhez.
Ennek a kis eszmefuttatâsnak, amelyik scm tôkéletességre, sem
teljességre nem tart igényt, az a célja, hog>' az âtlagember, tehât a
nyelwel tudomânyosan nem foglalkozô is valamelyes képet kapjon
nyelviink alapvetô tulajdonsâgaibôl, kiilônbôzôségébôl és értékeibôl,
ôsszehasonlitva az indogermân kultùmyelvekkel. Jôcskén van a magyar
nyelwel foglalkozô szakirodalmunk, de az utca emberét nem érdekli
pl. a képzôk és ragok môdosulâsa és fejlôdése évszézadokon keresztiil,
(ami egy szakembemek szerfolôtt izgalmas téma) és félreteszi a
kônyvet, igy azt sem olvassa el, hogy milyen egészséges szemlélet van
a mi nyelviinkben, miért és mennyire fejlôdôképes, mik az értékei stb.
Ez az iras tudatositani akaija anyanyelviink szinte ôsztônôs szeretetét.

Nem rangsorolâsra tôrekszik, csak azt szeretné bebizonyitani, hogy
nyelviink értéke szempontjàbôl sem vagyunk eg>'etlen mâs nemzetnél
sem alâbbvalôk.

A magyar, a legnagyobb finnugor nyelv, a tôbbitôl eltérô nyelvtani
rendszerével, mâsfajta nyelvi gondolkodâsra késztetô logikâjâval,
sajâtos alaktanâval (morfolôgia) és mondattanâval (szintaxis) idegen
szigetként âll a kômyezô szlâv, germân és latin nyelvek tengerében. Az
ôsi magyar nyelv, ellentétben a tôbbi nyelwel, egykôzpontù.
Felépitése, szerkezete ennek megfelelôen a kerék kiillôinek mintâjâra
sugaras, egyszerû, és szinte szimmetrikus. tovâbbâ gazdagon

szerteâgazô. Ez magyarâzza részben hatalmas fejlôdôképességét, de
egyùttal azt is, hogy megtanulâsa az eltérô rendszer miatt meglehetôsen
nehéz. Komoly kisérletek folynak abban az irânyban, hogy lehetôleg
kiszabaditva a magyar nyelvet az indogermân rendszer kôtelékébôl,
megsziilessék az ônâllô magyar nyelvtan.

lllyés Gyula szerint nyelviink férfias, nem az alkudozâs, latolgatâs
és meggyôzés nyelve, hanem a kijelentésé, az akarat kinyilvânitâsâé.
Benne annyi méltôsâg van, mint a szép magyar tâncban, amely nem
ugrâl, hanem méltôsâgteljesen lejt.
A mùltbôl szôlnak hozzânk, de a jôvôre is érvényesek Kôlcsey
szavai: „Haza, nemzet és nyelv hârom egymâstôl vâlhatatlan
dolog; s ki az utolsôért nem buzog, a két elsôért âldozatokra kész lenni
nehezen fog".

A magyar nyelvben a tôszàmok utân a fônév egyes szàmban van.
12 szék, sok ember stb. Fôlôsleges a fônév tôbbes szâmâval is

bizonyitani, hogy nem egy székrôl, emberrôl van szô. Ezt az okos
hasznâlatot a gyakorlat teljesen igazolta.

A tôbbes szàm képzése a mi nyelvunkben nagyon egyszerû: jele a
k, birtokos személyrag utân az i; székek, fiai. Sok idegen nyelvben a
tôbbes szamnak kiilôn alakja van, és ez a megtanulâst nehézzé teszi.

A mi nyeh'ùnk a melléknevet a fônév elôtt nem ragozza. Pl.: Még
ôreg korâban is szép sikerei voltak. A mi nyelviink azért olyan szinesés
gazdag a jelzôk hasznâlatâban, mert nem kell kiilôn tôrni a fejûnket,
hogy a jelzônek az adott esetben milyen végzôdést kell vâlasztanunk.

Az idegen nyelvet beszélô ùgy segit magân, hogy inkâbb elkeriili a
jelzô hasznâlatât. Az angol is - jôllehet a jelzôt mâr nem ragozza -

mégis helyette birtokviszonyt vagy hatârozôs kifejezést hasznâl
szivesebben. pl. a man of wealth = gazdag ember, the smell of onion =
hagymaszag, the clock on the wall = faliôra, a girl with blond hair =
szôke lâny. the way to follow = kôvetendô ùt, friend of mine = barâtom
stb. Az angol, ha kiemeli a jelzôt, vagy sorolja, a fônév utân teszi: no
man living, the person addressed, which book is yours stb.

A magyar szemlélet a pàros végtagokat egységnek tekinti, és ezért
egyes szàmban hasznàlja.
„Bence a tarisznyât félvàllàra vetette,

Bùcsùt intett s làbàt ùtnak egyengette". (Arany)
Félkarù ôriâs a nemzet ipar nélkùl". (Kossuth)

Féllâbbal mâr a sirban van, féllâbas cipô, félkezû, félszemû,
félvâllrôl vesz valamit, ugyfél, feleség, ellenfél stb., tovâbbâ félnôtâs,
félkegyelmû stb. Mâr a Halotti beszéd-hQn is: „Lâtjâtok feleim
szemetekkel..." és nem szemeitekkel. Egészen eredeti és természetes
szemléletre vall ez a hasznâlat. Az ember keze, szeme stb. csak akkor
ép egység, ha kettôvan belôle. Ez a hasznâlat mai magyar nyelviinknek
is eleven, izes, Jellemzô és eredeti fordulata. Ennek kôvetkeztében mi, a

nagy vilâgnyelvekkel ellentétben, nem kényszeriilûnk arra, hogy pl. a
kûlônbôzô fogôkat, ollôkat, sôt a nadrâgot is két szâra miatt tôbbes
szâmban hasznâljuk.

A muveltetô-tat, -tet, az ismétlôdést: - gat, -get, és a lehetôséget hat, -bette! valô ilyen egyszerû képzési lehetôségnek mas nyelvben
nincsen pàrja.

Ezt az egy szôt: „elvitethetném", az angol csak ôt szôval tudja
kôriilirni: I could have it taken away. A „nézelôdhetne" szôt a német
csak hét szôval tudja kifejezni. „Festhetnék" angolul: I should have it
painted stb. „Megmutatnâm" angolul: Might I have look at it?

„Milyen?" What does lie look like? A nagy vilàgnyelvek csak
szerkezetekkel és kôriiHràsokkal tudjàk kifejezni, amit mi ilyen
egyszerûen meg tudunk oldani.

A mi nyelvunk feleslegesnek
tartja a
szavak nemi
megkûlônbôztetését. Ez nem jelenti azt, hogy ahol szûkséges, nem tud
nemi megkiilônbôztetést tenni: barât-barétnô (ezt pl. az angol nem tudja
megkiilônbôztetni), kakas, tyùk, kanca, mén stb., de nem alkalmazza ott

is, ahol semmi szûkség nincsen. Akik idegen nyelwel foglalkoztak, jôl
tudjâk, hogy a szavak nemére valô figyelés milyen nehézkessé teszi a
beszédet (der, die, das). - Ebbôl az egyedùlâllô, sot sokak szerint
vakmerô

egyszerûsitésbôl

soha

semmiféle

értelemzavarâs

nem

szârmazott. Mi ùgy keruljiik el a félreértést, hogy a nemre utalô
harmadik személyû névmâs helyett a fônevet hasznéljuk. Pl.: Er hat ihr
eine Uhr geschenkt - a fiù ôrât ajândékozott a lânynak. Ilyen
megoldâsra arânylag ritkân van sziikség. mert szôveg kôzben a
személyes névmâsok vonzata kônnyen kikôvetkeztethetô.

Meg kell hagyni, hogy ebben az egy esetben elônyôsebb, mert
rôvidebb az indogermân szôhasznâlat, mint a mienk. Hegedus Lôrânt
(pénzûgyminiszter a két vilâghâborù kôzôtt) azt ajànlotta, hogy bontsuk
ketté a harmadik személyû névmâst, ô, ôvé nônemû és û, ûvé himnemû

alakokra. A fenti mondât igy hangozna: Û egy ôrét ajândékozott ôneki.
Itt meg kell jegyezni, hogy a Halotti beszédben ôt helyett ût talâlunk.
Nyelvunktômôr kifejezôképességére szâmos példât emlithetûnk: pl.
esteledik, alkonyodik, gulya, mènes, takarodik. Ez az ôt szô hârom

kerek mondât, és egyûttal egy teljes életkép. Ennyit, ilyen kevés szôval
talân egyetlen mâs nyelv sem tud kifejezni, kûlônôsen, ha
meggondoljuk, hogy az indogermân nyelvek alany és ragozott, sokszor
tôbb szôbôl âllô âllitmâny nélkûl nem tudnak mondatot alkotni. Mâr a

Halotti beszéd is tômôrségben és érzelmi motivumokban gazdag. Ezt a
kifejezést: "mundâ neki élnie" mâr tômôrebben kifejezni nem lehet. Ez
az egy szô "beengednél?" angolul: Please, let me come in, will you? (7
szô) "holtodik eltartanâlak" németûl: Ich môchte dich bis zu deinem
Tode emahren" (8 szô). Menjûnk szinhâzba? franciâul: Venez-vous au
theatre avec moi? (6 szô). Vagy a „nézelôdhetne" szôt a francia csak 9

szôval tudja kifejezni: „I1 pourrait porter longuement ses regards autour
de lui". - Méltân lehetunk bûszkék arra, hogy mi is tudunk kevés
szôval sokat és minél gazdagabb tartalommal terheset mondani. Melyik
francia lélekbùvâr tudja kifejezni pontosan, lehetôleg egy szôval,
ezeket a fmom magyar lélektani fogalmakat: „tûnôdés", „noszogatâs"
stb. A francia nem tudja puszta igével kifejezni ezt az egyszerû
cselekvést: „âllok". A német odaâllitja magât, leiilteti magât, odaâll és

leûl helyett, ôrvendezteti magât stb. Labdâzni, zongoràzni, futballozni
stb. csak a mi nyelviinkben ilyen egyszerû „zongorâzni" pl. angolul: to
play piano, labdâzni oroszul: igrâty v mjâcs, futballozni németiil:
spielen Fussball stb. A mi -s képzônk nemcsak a részek kôzôtti
szorosabb kapcsolatot fejezi ki, hanem a részesedés arânyât is. Mâst
jelent a vizes sô, mint a sôs viz, més a cukros kâvé, mint a kâvés cukor.
Ez a megkiilônbôztetési lehetôség magyar kiilônlegesség. A vajas
kenyeret, tejes kâvét a kiilfoldi vaj és kenyér, tej és kâvé formâjâban
fejezi ki (bread and butter, kaffee mit milch, kofe sz molokom stb.).
A névszôi àllitmàny hasznâlata ôsi magyar sajàtossàg, és nem

hiânyos mondât. A névszô a fônév utân âllitmâny; az éj sôtét, elôtte
jelzô: a sôtét éj. Teljes és tômôr mondatot tudunk igy képezni a nyelvek
tulnyomô tôbbségével ellentétben.

Alakàllomànyunk gazdagsàgàt igen nagy mértékben fokozza, sot
megsokszorozza a birtokos személyragozâs sok vàltozata. Pl.; hâzban,
hâzamban, hâzadban, hâzunkban, hâzatokban, hâzukban, hâzaimban,
hâzaidban, hâzaikban, hâzaiban, hâzainkban, hâzaitokban.
A német 5/e-nek 18 jelentése van. A mi forma-gazdag nyelviinkben
mindegyiknek kiilôn szava van: ô, ôt (nônemû), ôk, ôket, on, ônôk, ont,
ônôket, az, azok, azt, azokat, (nônemû vonatkozô névmâs) maga,
maguk, magât, magukat, a Sie magâzâs, die Sie a nôstény.
Nyelviink formagazdagsâgât bizonyitja a tôbbi kôzôtt még, hogy
kicsinyitô-becézô szâma 48, gyakoritô tôbb, mint 70! Mennyi értelmi
fokozat, hangulati ârnyalat kifejezésére nyilik igy alkalom! A gyakoritô
igék csoportjân belûl még megkulônbôztethetjuk a cselekvés
tôbbszôrôsségét: vagdal, mondogat, tartôssàgàt: âlldogâl, legelész,
elkezdését: éled, gyullad, akarâsât: marasztal, tudakol stb.

Hâromféle megszôlitâsi forma kôzûl vâlogathatunk.- te, maga, on.

Az idegen nyelvek âtlagosan 4-5 névszô-ragozâsi esete helyett
nekûnk 17 kôzkeletû ragos alakunk van, amelyeknek mindegyike
hasznos munkât végez (birtokos személyragos, târgyas, târgytalan, ikes
stb.). Egy-egy mondattani yiszonyitâs vagy személyi vonatkoztatâs
szabatos jelôlésére szolgâl.

A magyar nyelvtan igen hajlékony mindenféle formarendszer
irânyâba.

Helyesirâsunknak az a jellemvonâsa, hogy - ellentétben tôbb mâs
nyelv helyesirâsânâl - igyekszik mindig lépést tartani az élô, fejlôdô
nyelv vâltozâsaival.

A magyar stilus ôrôk atavizmus, ôrôk megùjulâs, kùlônbôzni
akarâs az elôzményektôl.

Nyelvunkben nagy szerepet jàtszik a hangutânzàs.
Ezt nagyban elôsegiti a kettôs hangzôk hasznâlata. A mi nyelviink
a kettôs hangzôt nyomatékkal ejti ki ellentétben az idegen nyelvek
legtôbbjével, amelyek a kettôs hangzôt csak irâsban hasznâljék.
Reccsen, roppan, rezzen, pattan, zizzen stb., susog. zùg, cseng a
csengettyû, bong a harang, csôrgedezik a patak, dobban a lâb, surrogva
rôppen a nyil stb. A mi nyelvunknek nemcsak az a kôtelessége, hog>'
gondolatainkat kôzôlje, hanem egyùttal alé is festi azokat. Irôink, de
kiilônôsen kôltôink bizonyitjâk, hogy milyen csodâlatos muzsikâra
képes a magyar nyelv! Nem csoda, hog>' Kodàly olyan féltô
gondviselôje, szinte szerelmese volt a magyar nyelvnek. Csak egy par
példa a magyar nyelv hangulatfestô képességérôl. Izlelgessiik Arany
Jànos kôvetkezô verssorait: "Hullatja levelét az idô vén faja" Milyen

komoly, nemes zengés! Vagy: "Felhôbe hanyatlott a drégeli rom".
Lemondô, kesergô, târogatô hang. Olvassuk el Vôrosmarty "Zalàn
futàsâ"-r\.ak elsô 20-25 sorât, merô diibôrgô iist-dob szimfônia.
Kôltôink nagy szâma milyen magas szintre tudtâk emelni nyelviink

zeneiségét! Szâzhùrù ez a hangszer, és a legdemokratikusabb, mert
mindenki részére kônnyen hozzâférhetô. Nyelviink muzsikâja az
igricek, hegedôsôk, regélôk, nôtafâk, és sok kivâlô kôltônk drâga
hagyatéka.

A hangsùly àltalàban a szô elsô tagjàn van, és ezért luktetô, tagolt
a

beszéd hangzàsa.

Az

idegen szavaknâl altalâban kiilônbôzô

szôtagokon van a hangsùly, erre megtanulésuknél kiilôn ugyelniink
kell, ami a megtanulâst nehézzé teszi. A mi hangsùlyozâsunk bizonyos
tagoltsâgot, ritmust ad a beszédnek. A szô elsô szôtagjâra esô
hangsùly, amely szavakat, szôlamokat, mondât szakaszokat élesen

elhatârol, elônyôs, mivel mindig a kissé lazitô gépi beszéd megértését
kônnyiti.

A hosszù és rôvid hangzô ejtése kôtôtt, ezt a hangsùly nem bontja
meg. Nâlunk egy-egy magânhangzôra fokozottabban jellemzô az
idôtartam. Ennek a tulajdonsâgnak kôszônhetô a magyar nyelv
kùlônlegesen markâns ritmusa. - Kétféle hangsùlyt kùlônbôztetiink
meg nyelvunkben; az egyik a tartalmi hangsùly, amit mi a mi kôtetlen
szôrendiink vâltoztatâsâval tudunk kifejezni, a mésik a tartalomtôl

ftiggetlen, rendszerint a szô elsô tagjâra esô hangsùly.

A mi szôrendunk nem kôtôtt, a szô helyét a mondatban a sùlya

hatàrozza meg. Pl.: Aimât vettem a piacon. A piacon vettem az aimât.
Vettem mâr aimât a piacon. A magyar szôrendnek igy tagadhatatlanul
sok csinja-binja van. ellentétben a tobbi nyelv kôtôtt szôrendjével, de
ugyanannyi vag>' még tôbb értéke és szépsége is létezik.
Megbecsûlhetetlen szolgâlatot tesz tartalmi, értelmi és érzelmi
megkiilônbôztetésben , a kiélezés, szlnezés, âmyalâs munkâjâban pedig
stilusunk egyik legfinomabb eszkôze. Ahogy a hegedûs a fekvések
vâltoztatâsâval hangâmyalatokat tud elôvarâzsolni, ùgy hasznâlhatjuka
kôtetlen magyar szôrendet kôzlésûnk értelmi és érzelmi hangsùlyânak
kifejezésére.

Minden szôtagot kimondunk, mert a mi beszédunkben minden

szôtag jelentôs. Ezek a kônyvek a fïaiéi. Ez a tulajdonsâga a mi
nyelviinket tômôrré és kifejezôvé teszi. A kultùmyelvek legtôbbje a
szônak csak egyik tagjât emeli ki, hangsùlyozza, a tôbbi szôtagot
jellegteleniil elnagyolja. Ez a szô helyes kiejtését, de kûlônôsen a
helyesirâsât nagyon megneheziti. Igy gyakran a leirt szô hovatovâbb
csakjellé, szimbôlummâ vâlik, ami alig emlékeztet a kiejtésre. Pl.: tigh
angol szô kiejtése megkôzelitôleg szâj, enough kiejtése kb. inaf stb.
Nâlunk a kétféle kôzlés kôzôtt alig vanvalami eltérés. - A mi nyelvunk
nem nyeli el a szôt, nem tûri a hadarâst, szôszât>'ârkodâst, minden szôt
megformâz, szinte megizlel, és ez beszédiinkiiek mértéktartâst,
komolysâgot kôlcsônôz. A mi nyelvûnkben nem érvényesiil a njTigaton

mindinkâbb eluralkodô „tinie is money" elve, amely odavezetett, hogy
minél gyorsabban minél tôbbet mondjunk a nyelv egyéb értékeire valô
tekintet nélkul.

A magyar nyelv nem szereti a màssalhangzô torlôdàsàt, mint a

kornyezô àllamok egyike-màsika. Megfigyeltem, hogy egyszerii
munkâsemberek „zollstock" helyett colostokot, „vizmérték" helyett
vizimértéket mondanak. A torlôdâs kellemetlenségét egy rôvid kis

magânhangzô kôzbeiktatâsâval feloldjuk. A magân- és mâssalhangzôk
arânyos megoszlâsa a beszédnek kellemes liiktetést ad. Érdekes môdon,
a kis gyermek is „pénzet" mond pénzt helyett.
A szavak elvàlasztàsa a mi nyelvûnkben nagyon egyszerii, szinte
csak hallàs kell hozzà. Mennyivel bonyolultabb feladat ez a sok idegen

nyelvben. Vannak idegen szôtâraim, amelyekben elvâlaszthatôsâg
szerint tagolva nyomtattâk a szavakat. Igy kônnyebb helyesen
elvâlasztani, mint megtanulni és alkalmazni a szabâlyt.

A rimek ôsszecsengése lényegesen szebb, mint sok mas nyelvben.
Ragozô nyelv vagyunk (agglutinâlô), tehât minden szôtagot

kimondunk, igy a rimeltetés nem erôltetett, hanem vilégos és
természetes

csengése van. A kultùmyelvek egy része a nem

hangsùlyos szôvégi szôtagokat jellegtelenul, elnagyolva ejti ki, és ezért
a szavak nagy része hasonlô végzôdésûnek hangzik, ami a rimek
ôsszetalâlkozâsât eg>'hangùvâ teszi.

Ôcs-bàty, hùg-néne megkulônbôztetés ôsidôkbôl szàrmazômagyar

kulônlegesség. A hatalmas vilâgnyelvekben csak fitestvér és nôtestvér
van, a tôbbit csak kôrlilirâssal tudja kifejezni: fiatalabb fitestvér vagy
idôsebb nôtestvér stb. Ezenkiviil is a rokonsâg megnevezésében

példâtlanul gazdag a magyar nyelv: ângyom, ipam, napam, apôs, anyôs,
nâszasszony, vô, meny, hitves, aggastyân stb. az idegen nyelvekben
vagy teljesen hiânyzanak vagy csak kôriilirâssal tudjâk kifejezni. Ez a
tény arrôl beszél, hog>' a magyar ember ôsidôk ôta milyen mélyen
âgyazôdik be a csalâdi és târsadalmi életbe - arra is mutât -, hogy
mennyire szociâlis érzékû.
A hangrend és illeszkedés tôrvénye nyelvûnknek kidôn szinezetet
ad. A zenei hatâs mellett bizonyos kôvetkezetességre utal; jârtamban,

keltemben, alatt, felett, mellett môgôtt stb. Gyakran éri vâd az idegenek
részérôl nyelvunket, hogy ez a tulajdonsâg egyhangùnak vagy inkâbb
szokatlannak bat az idegen fiiil részére. Azonban ez az a tôrvény. amely

szerves egységgé forrasztja ôssze a kulônféle elemek ôsszetételébôl
alakitott szôtestet, tovâbbâ neki kôszônhetjûk a hangrendi pârhuzamok

àmyalatkifejezô fmomsâgait is: ez-az, kever-kavar, sustorog-sistereg,

makog-mekeg stb. Eszerint ez a nyelv-sajâtsâgunk jellegalkotô
készsége az életforma hatékony tényezôje, szerves jâruléka. Van
létjogosultsâga, nincs mitszégyenkeznûnk miatta. A hangrend tôrvénye
szabâlyossâg és harmônia.
A leirt és beszélt nyelv kôzôtt alig van kulônbség. Ez bizonyos

modernséget, sôt klasszicitést kôlcsônôz a magyar nyelvnek. Sok
idegen nyelvnél szinte érezni lehet, hogy utôlag hogyan prôbalték a mâr
beszélt nyelvet tôbb-kevesebb sikerre az irottal egy nevezôre hozni. A
mi nyelvunk azt mutatja, mintha a beszélt és irott nyelv egyszerre
kezdôdôtt és pârhuzamosan fejlôdôtt volna ki.
Sehol nem tudott létrejônni az egyéni kezdeményezés szabadsâga

mellett olyan csodâlatos nyelvegység, mint a magyar. Egység, amely
nem kényszer, kôzponti tekintély hatalmân alapul (mint pl. a francia),
hanem ônként, természetes hasonulâssal fejlôdôtt ki. A mi nyelviinkben
- ellentétben az ismert nyelvek legtôbbjében - a tartalom mindig
fontosabb volt a formânâl. Nyelviink nem a formât keresi, hanem

ônmagânak leglényegét. a nyelvében élni akarô magyarsâgot. Nyehiink két dologban valôban egyéniség: az idegen szôkincsnek
hatalmas asszimilâciôjâban, és a népiség kincsébôl valô folytonos
megtermékenyulésben. Nâlunk az irodalmi nyelv a népnyelvbôl
alakult ki.

A magyar nyelvben arànylag ritkàn fordul elô ugyanannak a
szônak tûbh jelentése. Mas nyelvekrôl ez egyâltalâban nem mondhatô.
Az idegen nyelvek megtanulâsât ez nagyon megneheziti. A magyar
nyelv nem szereti a kétértelmûséget; ha elô is fordul nàlunk tôbb
értelinû szô, mint pl. vâr-vâr, zâr-zâr, jârat-jârat, képes-képes stb.
szavaknâl, ez rendszerint nem ugyanabban a szôfajban fordul elô: igefônév, fônév-melléknév stb. Ez megneheziti az értelem félreértését.
Tôbb, mint egy milliôt szâmlâlô szôâllomânjTink elég gazdag ahhoz,
hogy minden fogalom és vâltozat kifejezésére ùj szôt hasznâljunk.

Mi beszéd kôzben minden hangképzô szervunket egyenletesen
hasznàljuk. A kôzel-keleti népek torokbôl beszélnek, a nyugatiak
meglehetôs zârt szâjjal. Az angolok a széj elsô felében, sôt 2
mâssalhangzôt szinte a fogakon kivtil képeznek, a francia még az orrât
is igénybeveszi. A mi beszédiink a torok és az ajkak kôzôtt arânyos
elosztâsban bonyolôdik le. Beszédunk a keményebben beszélôk szerint
lâgy, a lâgyan beszélôk szerint pedig kemény, tehât éppen helyes. Erdekes itt megemliteni a „h" hang môdosulâsât. A keleti népek ezt a
hangot torokbôl ôblôsen gurgulâzzâk, a németek hol ejtik, hol nem a
franciâk tôbbnyire elhagyjâk, az oroszok h helyett g-t ejtenek, galstuk,
Gitler. Erdekes megemliteni, hogy az ôgôrôgôk is ezt a hangot a szô

elején csakjelôlték, és nem irtâk ki. Ez a hang ùgy lâtszik, csak nâlunk
kapott teljes polgârjogot. Mi a szô elején és kôzepén lâgyan, de
hatârozottan kimondjuk, azonban mâr a szô végén inkâbb csak
érzékeltetjiik. Pl.: hir, éhes, de mâr pléh és cseh. - Szemùnkre vetik
tôbben, hogy sok e hangot hasznâlunk, és ez monotonnâ teszi
beszédûnket. Gondoljuk csak meg, nem ez a legegyszerûbben és
legtermészetesebben képezhetô hang? Nem kell hozzâ mâs, mint eg>'

kissé megnyitni a szâmat, és a torkombôl kilôkni egy kis levegôt. Kâr
lenne ezt a kônnyed hangképzési lehetôséget fel nem hasznâlni.
Egyâltalâban nem kellemetlen, legfeljebb idegen fui részére szokatlan.
A magyar nyelv az elnevezést ésszerûen alkalmazza. Nâlunk a

csalâdnév megelôzi a keresztnevet. Az egyént a tômegtôl elsôsorban a
csalâdnév kûlônbôzteti meg, ez a legfontosabb, ezért kell megelôznie a
mâsik nevet. Ha pl. Kis Jânost keresem, elôszôr az emberek nagy
tômegébôl kivâlasztom a Kis-eket, és ebbôl a kisebb csoportbôl mâr

kônnyebb kivâlasztani a Jânos névre hallgatôt. Ez a megkôzelités

ésszerû menete. A mi névhasznâlatunk helyességére mâr râjôttek a
felsorolâsokat és telefonkôn\'\'eket ôsszeâllilô kulfôldi emberek is.
Jellemzô a mi szemléletunkre, hogy mi, ellentétben a kulfôld âltalânos
hasznâlatâval, ezt az ésszerû névhasznâlatunkat nem vàltoztattuk meg.
*

A mi idôpont meghatàrozàsunk ugvancsak ésszerû. Mi azt

mondjuk: holnap du. hâromkor. A kûlfôldiek pedig éppen forditott
sorrendet hasznâlnak. Jôl példâzza ezt a kûlfôldiek keltezés
szerkesztése, ahol elôbb jôn a nap, azutân a hônap, és végûl az év. A

mi idôpont meghatàrozàsunk az idôpont kôrûl a magéban foglalô
kôrôket fokozatosan szûkiti, és ésszerûen szinte odaterel a kérdéses

idôponthoz. A szemlélet azonos a névhasznâlatnâl emlitetthez.

Ugyanez a célraszûkitô mentalités nyilatkozik meg a hely
meghatârozésban is. Mi madârtâvlati môdszerrel kôzelitjûk meg a

kivânt helyet. A kontùrokat a kôzeledéssel arânyosan mindig szûkebbre
szabjuk.

Ugyanez a jôzan gondolkodésmôd nyilatkozik meg a birtokviszony

képzésében is. Mifontosabbnak tartjuk az egészet, mint a részt, ésezért
elôbb emlitjûk a birtokost, és csak azutan a birtokot. Die Stimme der
Frauen - az asszonyok hangja. Amikor azonban birtokos szôôsszetételt
alkotnak, ôk is bejônnek a mi utcànkba: „Sie Frauenstimme". Ugyanez
érvényes a tôbbi indogermân nyelv szokésâra is.

A magyar nyelvnek egyik jellegzetessége és egyûttal egyik
fôékessége a képszerûsége. Pâratlanul gazdag népdal kôltészetûnk
legtôbb dala természeti képpel kezdôdik. Pl.: Kék a kôkény... Piros
aima csûng az agon... Esik esô csendesen... Kâka tôvén kôlt a ruca...
stb. Kôltôink is, kûlônôsen a népesek sok kedves szépséget innen

meritenek. Petôfi és Arany is sok szép kôlteményét természeti képpel

kezdi. Sûrû. sôtét az éj... Éga napmelegtôl a kopâr szik sarja... Fûrdik a
holdvilég az ég tengerében... Falu végén kurta kocsma... stb. Szinte érzi
az ember, hogy mekkora szeretettel és izléssel formâltâk ki ezeket a
bevezetô sorokat!

A magyar nyelv kivàlôan alkalmas idômértékes verselésre is. A
stilisztâk egybehangzô véleménye szerint a mi nyelvunk
skandâlhatôsâg tekintetében kôzvetlenûl a gôrôg és latin mellett âll. A

mùlt szâzad klasszikus kôltôi, igy Vôrôsmarty, Kisfaludy, Berzsenyi
stb. nagyon szép idômértékes verseket szerzettek, sôt Petôfi a
„Szeptember végén"-t idômértékesre és egyûttal rimesre is irta.

A magyar nyelv kivàlôan énekelhetô. A nyelv tagoltsâga, a magânés mâssalhangzôk arânyos megoszlésa, a szâj természetes és sima
szôképzése, kônnyûvé teszi a szôveg éneklését. Nyelviink éneklésre
valô alkalmassâgât mi sem bizonyitja jobban, mint az a hatalmas
népdalkincs, amellyel a magyar nép dicsekedhetik. A magyar népdal
jellegzetessége és sajâtossâga az ôtfokùsâg (pentaton), amely élesen
megkûlônbôzteti a kôrnyezô népek népdalaitôl. Népdalkincsiinkbôl
meritve és erre tâmaszkodva épitették fel Bartôk és Kodâly a modem
zenei irânyzatot.

Két irâsbeli emlékiink is van a honfoglalô magyarok
énekszeretetérôl. Az egyik, a szentgalleniportyâzô magyarok énekelve
szôrakozâsârôl megmaradt feljegyzés, a mâsik Szent Gellért
legendàjàban a gabonât ôrlô lâny éneke. Kulturâlis életûnk ât meg ât
van szôve az ének és zene szâlaival; (igricek, hegedôsok, udvari
kobzosok, udvari énekesek, kumc dalok, verbunkosok stb.) - A magyar
nyelv bârmilyen éneklésre korlâtlanul alkalmas. (Az angol nyelv pl. a

beat szôvegek éneklésére alkalmas, viszont az opéra énekléssel komoly
nehézségei vannak.) Tâncdalaink mâr ritmusukkal is eltéraek a

szomszédainkétôl. A magyar dallam tipikus hangkapcsolatai mind az
ôtfokùsâgban gyôkereznek. A magyar nyelv prozôdiâja zenei
megnyilatkozàsokra kivâlôan alkalmas.

Hangâllomànyunk gazdagsâgban megelôzi a kôz\>etlenul ismert
nyelvek tôbségét. Nekûnk a nyelvek tôbbségével ellentétben idôtartam
és zôngésség tekintetében a megkulônbôztetés céljâbôl szabatosan és
pontosan kell a hangokat képezniink. Pl.: veréb-véreb, kerek-kérekkerék, tôrôk-tôrôk-tôrôk, kelet-kellet-kellett stb. Zcngés és zôngetlen
szôpârok: mész-méz, szak-szag, termet-termed-dermed, teled-deledtelet-delet, faggyu-fattyu stb. Magânhangzôinknak pontos idômennyiségi kimértségét, és az éles zôngésséget az iskolâzatlan fïil is
azonnal észreveszi.

A hangképzés kôvetkezetes szabatossâga nyilvânul meg abban is,
hogy nyelviinkben alig jutnak szôhoz az egyebiitt annyira kôzônséges
agyonkurtitott,

elzôngétlenitett,

tôkéletlenûl

mormolt

szôvégi

magânhangzô roncsok. A szôvégi r betûvel az angol és a német is
nagyon mostohân bânik, legtôbbszôr teljesen elnyeli, ùgy, mint a
szôvég utolsô magânhangzôjât.

Nem szeretjuk a bonyolult és Osszetett igealakokat. A
szâzadfordulôn még 10 igealakrôl tanultunk, most megelégszûnk 6-tal.
Igeragozâsunk egyszerûsôdése, lâtszôlagos elszegényedése nyelviink

ùjabbkori tôrténetének legnagyobb vâltozésa. Az igeidôk szâmânak
csôkkenésével a nyelv kifejezôképessége nem csôkkent. Bizonyos

igeidôket ugyanis feleslegessé tesznek az igekôtôk, minthogy

segitségiikkel a cselekvés folyamatossàga, befejezetlensége vagy

befejezettsége is kifejezhetô. A gazdag igekôtô rendszer sokkal

rugalmasabb kifejezô eszkôz, mint a bonyolult igeragozàsi szerkezet-

Kisebb formai kôtôttséggel sokkal valtozatosabb ârnyalatokat tud
kifejezni. mint az igeidôk.

A magyar szemlélet szaméra a cselekvés mikéntje, lefolyâsa a

fontos. Ez az igazi élete a magyar igének, nem az elvont idôvel valô
tôrôdés. Olyan kincsek vannak igeragozâsunkban, amelyeket mâshol

hiâba keresunk. Târgyas ragozàsunkkal, 46 gyakoritô, 30 mozzanatos

és sok-sok kezdô-, mûveltetô- és hatô igénkkel és képzô szôtagunkkal,

fôként pedig igekôtôink elôre és hâtravetésével a cselekvés és az idô
micsoda boszorkânyos âmyalatait, mozzanatait tudjuk érzékeltetni! Pl.:

néz, nézeget, nézet, nézelôdik, nézhet, nézelôdhetne, rânéz, megnéz,
lenéz, elnéz, visszanéz, âtnéz, kôriilnéz stb.
*

Nàlunk nemzeti norma a nyelv fejlesztése. A nyelvalkotô ôsztôn

mindenutt megmutatkozik irodalomtôrténetiinkben. Ezt az ôsi
szabadsâgot az ùjitâsban és a meglevô nyelv hasznâlatâban minden
magyar irô szuverén môdon megkôvetelte, és megkôveteli magânak.
Ezt a lehetôséget nyelvunk fejlôdésre valô alkalmassâga teszi lehetôvé.
- Sehol olyan életre-halâlra nem harcoltak a nyelv kôrul, mint nâlunk,
és a harcbôl mindig a nyelv keriiit ki diadalmasan. A magyar

stilustôrténet a legmozgalmasabb valamennyi stilustôrténet kôzôtt. Ez
nem mondhatô el âltalâban a tôbbi nyelvrôl. Pl.: a francia stilusideâl a

purizmus. Célja tâvoltartani a nyelvtôl minden olyan elemet, ami a
hagyomânyos harmôniât zavamâ, ezért a francia stilus igen
konzervativ. Miniszteri rendeletek âllapitjak meg, hogy mit szabad irni.

Igy miniszteri rendelet tiltja az angol nyelv beszivârgâsât. A német
nyelv viszont a megcsontosodâs jeleit mutatja a szôrend merevsége, a
„der, die, das" vâltozatlan uralma alatt. Még azt a jôzan egyszerûsitést
sem tudtâk keresztiilvinni, hogy a fôneveket ne kezdjék nagy betûvel.

A magyar nyelv a legszebbet, a legtôbbet a liràban hozta létre. A

képszerûség, a hajlékonysâg, a hangulatfestô képesség, a konkrét
szavak gazdagsâga, a mondatszerkesztés egyszerusége, és nem
utolsôsorban a kôtetlen szôrendben rejlô fmom âmyalâsi lehetôség stb.
mind ezt segiti elô. Mennyivel szinesebb nagy kôltôink verselése, mint
prôzâja!

Van a magyar kôltôi beszédnek kûlon ritmusos formâja is, a
„nemzeti versidom", amellyel csak mi rendelkezûnk. Nyelvimk annyira
hajlékony, hog>' a mértékes verselésben sokak szerint felûlmùlja a
klasszikus latint, sot még hangsùlyos ritmust is tud {Ady), mint a
németek.

A zeneiség és a kifejezés sejtetô bizonytalansâga, ami a verlaini ars
poetica-nak két fôszabâlya, sehol sem valôsithatô meg olyan kônnyen

és tôkéletesen, mint a magyarban. Koltôink Ady-X.à\ kezdve (A fekete
zongora stb.) bâtran élnek ezzel a lehetôséggel. - A magyar kôltôben
mindenkor talâlkozik az elmélyedô elméletirô a teremtô mûvésszel.
A magyar nyelv nem szereti a szenvedô szerkezetet. Ez korântsem
azt jelenti, mintha nem ismemé. Valamikor latin hatâsra mi is

hasznâltuk, de mindig mintha csak kényszerûségbôl tettiik voina,
hiszen ma mâr vigan megvagyunk nélkûle.: Das Haus ist gemacht
worden, das Haus ist gebaut; the house has been built. Magyarul,

szenvedô alakkal: a hâz megépittetett. Mi ezt egyszeriien igy fejezziik
ki; a hâz megépult. - A magyar nyelvi felfogâs a szenvedô szerkezetet
olyasformân itéli meg, mintha valaki egyenesen elôrehaladva hirtelen
egy mondât elôtt - mert annak esetieg nincs alanya -, 180 fokos
fordulattal, azaz hâtrafelé halad tovâbb, majd a rendes kerékvâgâsba
visszatérve megy tovâbb.
Mi azért tudjuk kikeriiini a szenvedô szerkezet szokatlansâgât,
mert mi alany nélkul is tôkéletes mondatot tudunk szerkeszteni.
Egyébként cselekvô jelentésû igéinket szenvedô értelmûvé tudjuk
âtalakitani: épit-épui, tanit-tanul, lassit-lassul, indit-indul, kever-

keveredik, old-oldôdik stb. Mint érdekességet, érdemes megemliteni,
hogy az angol pl. „stop" ige jelentése megâll, de megâllit is. „Slow"
lassù, de lassit is. A mi nyelvunkben az ilyen értelem-csavarâsok
idegenek.

Ezt az egyszerû mondatot:; „Jancsit hanyagnak tartjâk" (és ehhez

hasonlôkat), ilyen egyszeriien egyetlen indogermân nyelv sem tud
kifejezni.

A magyar nyelv teljesen alkalmas ôsszetett és elvont fogalmak

kifejezésére is. Csak egy Jellemzô példa: Prinz Gyula akadémikus,
fôldrajz professzortôl hallottam régebben, hogy a régi magyar nyelvnek
volt egy olyan szava, ami az emberi letelepedésre alkalmas kûlônbôzô
fôldrajzi tâj talâlkozâsât jelôlte meg: ez volt a „becs" szô. Sok
helynevtinkben
megtalâljuk:
Bées,
Ôbecse,
Tôrôkbecse,
Nagybecskerek - valôszinû, Pécs is idetartozik. Érdekes megjegyezni.

hogy ezzel a fôldrajzi fogalommal a foldrajztudomàny sem olyan
nagyon régen ismerkedett meg. A becs szô mâr nem mint fôldrajzi
fôgalom, de mint érték, értékes maradt meg nyelviinkben; becses,
becsiis, valaminek becse van, megbecsûl, a becsuletes és becstelen
szavak is idetartoznak

Nyelvunknek egyik érdekes és egyéni vonàsa, hogy bizonyos
kônilmények kdzôtt a fônevet isfokozhatja. Rôzsénâl rôzsâbb szépség,
emberebb ember, pépâbb a pâpànâl, kutyâbb a kutyânâl, koldusabb a
koldusnâl, annal pampuskabb az asszony kacsôja, ùgy van ez, sôt
ùgyabbul, ôrdôgebb az ôrdognél stb. Ez is hozzâjârul nyelvûnk
hajlékonysâgâhoz és kifejezôképességéhez.
*

Képzett szavaink rendkivUli gazdagsàga niôdot ad rà, hogy
mondanivalônk legfinomabb

kifejezhessiik.

Ûj

érzelmi

àrnyalatait is

szavak alkotâsâra fényûzôen

értelmi

és

gazdag képzô

rendszerunk van. Alak âllomànyunk gazdagsagât igen nagy mértékben
fôkozza - sôt bàtran mondhatjnk - megsokszorozza a birtokos személy-

ragozés. Idegen szâmâra ez teljesen ùj és azért nehéz. Ez egy igen
célszerûen mûkôdô nyelvi készség. - Nyelvtink alaktani gazdagsâgânak
egy mâsik bôvizû fôrrâsa a târgyas ragozés, amely a személyen kivtil a
târgyra is utal. Pl.: "Egy anya akkor is félti sajâtjait, ha kôzôttuk van".
Elég annyit mondanom, lâtlak, ebben az is benne van, hogy - téged.
Kiilônôsen hatésos eszkôze az ùj szavak képzési lehetôségének a
szôôsszetétel. Nyelviinkben szâmtalan képzési môdja és faja van a
szôôsszetételnek, és ez szinte kimerithetetlen forràsa az ùj szavak
alkotâsi lehetôségeinek. Ez a nyelvgazdagodâsi lehetôség allandôan
kéznél volt, sôt napjainkban is egyik, ha nem a legerôsebb
nyelvgazdagodâsi lehetôségunk.

A magyar mondatban a birtokos személyrag. a târgyas ragozâs, és
a kôtetlen szôrend miatt szorosabb a részek kapcsolata, mint mâs, ilyen
tulajdonsâgokkal nem rendelkezô nyelvekben. Mi az ôsszetett
mondatainkat is szeretjùk szorosabbra fuzni azzal, hogy egy-egy szôval
(itt az „azzal") âtnyùlunk, és ezzel kôzelebb hozzuk az egyik mondatot
a mâsikhoz.

Kifogàsolt hosszû szavaink védelme. Idegenek részérôl gyakran ér
bennùnket az a lekicsinylô vâd, hogy tùl hosszùak a szavaink, ami

âltalâban a fejletlen nyelvek ismérve. Aki igy vélekedik, az
elhamarkodottan itélkezik, és elârulja, hogy nem ismeri nyelvûnk
alapvetô szerkezetét. A mi nyelvûnk alapszavai legalâbb olyan rôvidek.

mint bârmelyik mâs kultùmyelvé, azonban mi - nyelviink természete
szerint - mondanivaiônk kialakitâsâban nagy gazdagsâgùképzô, rag és
toldalékainkra tâmaszkodunk, ami természetesen a szô meghosszabbodâsâval jâr, de ugyanakkor kifejezôképességben a szô erôsen

môdosulhat, esetleg tômôrebbé, hajlékonyabbâ, kifejezôbbé vâlik.
Eppen ezek a viszonylagos hosszù szavak bizonyitjâk a magyar nyelv
tômorségét. Szinte megkockâztathatô az a paradoxon, hogy a mi
szavaink hosszabbodâsâval arânytalanul nô tomôrsége, kifejezôképessége.
A magyar nyelv is igyekszik szavait rôviditeni, de ennek nàlunk

nagy akadâlya az, hogy a képzôk és ragok éppen a szô végén vannak,
és igy elhagyâsa vagy megrôviditése a legtôbbszôr lehetetlen. A szavak
megrôvidûlési irànyzata azonban âllandôan hat. Igypl. a birtokos jelzô
-nak a, -nek a toldaléka elhalvânyult, gyakran elmaradhat, igy a
utcânak a kôvezete, anyâmnak a tyùkja helyett utca kôvezetet, anyâm
tyùkjât mondunk. Ime egy par rôvidulés; bizto/sa/n, mente/se/k, vâsâ-

rol-ni, kellene helyett kéne, v/ev/ôlegény, keg>'elmed helyett kend,
papir/os-, kôz/ôt/t, az/u/tân, ez/u/tân, szâ/jam/ba repûl a stilt galamb,
ve/vény stb. A „Hét" cimû erdélyi folyôiratban olvastam, jâtszottam

helyett jâtsztam-ot. Vidéki emberek gyakran mondanak kinyitottnk
helyett kinyittnk, eljutottunk helyett eljuttunk, iitôtte helyett iitte stb.
rôvidebb alakokat. Ilyen rôvidiilések még pl. /esz/presszô, irtô/zatos/,
tulaj/donos/, baci/lus/, ciszter/ci/, troli/busz/, autô/busz/, autô/mobil/,
repro/dukciô/, sztrepto/micin/, kondi/ciô/, cigi/aretta/, cuki, csoki, dagi,
diri, izgi, pletyi, fagyi, foci, pulcsi, akku/mulâtor/, pomo/graf/ stb.
Arânytalanul kônnyebb idegen nyelvrôl magyarraforditani, mint
forditva. Forditâssal foglalkozôk egyôntetû véleménye szerint ez a tény
a mi nyelviink fejlettségének, hajlékonysâgânak és kifejezôképességének elsôrendû bizonyitéka. Ady angolra forditâsânâl a forditô
megakadt a „Feldobott ko" cim leforditâsânâl. „Ember kûzdj és bizva

bizzâl" (Az ember tragédiâjâbôl) angolra ilyen formâjâban
lefordithatatlan. Nemrégen egy televiziô beszélgetés alkalmâval
jelentett ki nyomatékkal Vas Istvàn kôltônk és mûforditônk, hogy

magyarra minden mâs nyelv kifogâstalanul lefordithatô. Van olyan

magyarra forditâs is, amelynek magyar szôvege jobb az eredetinél.
Arany, Babits, Devecsery, Kosztolànyi, Vûrôsmarty stb. forditâsai
vetekszenek

az

eredeti

kôltemények

értékeivel.

Tôbb

film

szinkronizâlâsa talpraesettebb az eredetinél. (Frédi és Béni a két
kôkorszaki szaki.)

A huj-huj-hajrà buzdltô kiàltàst màr az ôsmagyarok is hasznàltâk.
Ezt elôszôr egy kulfôldi szerzetes jegyezte fel a kalandozô magyarokrôl

933-ban. 1910-ig, amikor végre ki tudtuk kényszeriteni az elnyomô
Habsburg uralkodotôl a magyar vezényszôra hallgatô magyar
honvédség felâlHtâsât, az ùn. kôzôs hadseregben, ahol német volt a
vezényszô, a szînmagyar kôzôs ezredekben is az osztrâk „hurrâ" volt a
buzdîtâs. Ez a magyar embert az osztrâk, illetôleg a Habsburg
elnyomâsra emlékeztette. Ezért volt, hogy amikor létrejôtt a ma^ar

vezényszavû honvédség, ennek keretén beliil mâr csak a kevésbé

markâns „éljen"-t hasznâltâk buzditâsul. Aszabadsâgharc leverése utân
minden magyar ember csak kôzkatona lehetett az osztrâk hadseregben,

a magyar katonât szomorù emlékek fuzték a gyûlôlt hurrâ buzditâshoz.
Nyelvûnk erényei nagy nyelvésziink, Bârczi Géza fogalmazàsàban
„Szlnes, vâltozatos hangzâs, rendkiviili metrikai rugalmassâg,
tômôrség, szoros logikai kapcsolâs; finom ârnyaltsâg, képszerûség,
pontos fogalom-alkotâsra valô képesség, hatalmas tovâbbfejlôdési
lehetôség". „Mindezek nyelviink ôrôklôtt készségeinek, lehetôségeinek
és sok ezeréves tôrténetének kôzôs eredményei".

A magyar nyelv fejlôdése az utolsô szàz évben. „Azt lehet
mondani, hogy ahâny jelentéktelen irônk, kôltônk \o\\. AranyJànostôl

napjainkig, mind hozzâjârult nyelvûnk gazdagîtâsâhoz, hajlékonnyâ
tételéhez. Nyelvûnk viszont kezesen simult a legkûlônfélébb îrôi
egyéniségekhez. Hogy milyen pâratlan mûvészi eszkôzzé fejlesztetteaz
utôbbi 100 esztendô a magyar nyelvet, azt a vers és a prôza nagy

mestereinek mûvein klvûl bizonyîtja igen magas szînvonalù forditâsi
irodalmunk, amely sokszor virtuôz ûgyességgel simul az eredetinek

sajâtos stllusâhoz, levegôjéhez. Ezt elsôsorban nyelvûnk pâratlan
hajlékonysâga, ezer szlnârnyalat visszatûkrôzésére, ezer zene
visszazengésére, megannyi hangulat megsejtetésére valô képessége
teszi lehetôvé". (Bârczi Géza)
Mérvadô nyelvészek a magyar nyelvet igen elôkelôen rangsoroljâk

Mezzofanti, a hires nyelvzseni, aki 103 nyelvet ismert, mindegyik kôzûl
a pâlmât a magyar nyelvnek nyùjtotta (magyar ismerôseivel magyarul
levelezett, és magyarul irt kôlteményeket talâltak hagyatékâban.)

nyilatkozott: „A magyarok még nem tudjâk, mekkora kincs lakik
nyelvûkben. Ô ezt mâr mâsfél szâz éwel ezelôtt észrevette. Budenz
Jôzsef a MTA tagja, egyetemi tanâr, értékesebbnek tartotta a magyar
nyelvet sajât német anyanyelvénél. Yolland Arthur angol szârmazâsù
budapesti professzor, ugyancsak alig tudott betelni a magyar nyelv
értékességével. Imaoka Dzsuicsi, irô japân professzor, aki tôkéletesen
megtanult magyarul, ugyanigy nyilatkozott. A német anyanyelvû
Fokos-Fuchs David hosszù tudomânyos életét (93 éves korâban hait

meg) a magyar nyelv. fmnugorisztika, a magyar-zûijén (ikomi)
nyelvrokonsâg kutatâsânak szentelte.

A "Természettudomânyi Kôzlôny" egyik. 1907. évi szâmâban
Than Kàroly akadémikus professzorunk, vilâghirû vegyésztudôs, leirta
egyik francia kollégâjânak tett nyilatkozatât. A kolléga kérdôrevonta
Than-t. hogy miért nem az âltala kultùrâltabbnak itélt német nyelven

iija

tudomânyos

dolgozatait?

„Én, jôllehet

tanulmânyaimat

Heidelbergben és Bécsben, végeztem, most mâr tudomânyos
tevékenységemet csak magyarul végzem, mert én a magyar nyelvet

nemcsak belsô szépségénél, liangzatossâgânâl és tômôrségénél fogva,
hanem fôként

azért tartom alkalmasabbnak erre a célra, mert

nyelvtanânak, szôfïïzésének egyszerûsége, és szabatos vilâgossâga
kôvetkeztében erre hivatottabb is, mint a legtôbb nyugati bonyolult
kultùrnyelv".

A magyar nyelvùjitâs pàratlanul àll a vilàgszellemi mozgalmainak
tôrténetében, a legsikeriiltebb volt a vilâgon.

Mâr az ôsmagyar kor l'A - 2 évezrede alatt kialakult a finnugor

elemekbôl a tôrténelmi magj'ar nép nyelvtana. Ez viszonylag fejlett és
erôs volt. A honfoglalô magyarsâg magasabb kultùrâja és fejlettebb
nyelve - arânylag rôvid idô alatt - felszivta és szinte nyom nélkûl
magâba olvasztotta az itt talâlt kiilonbôzô népeket. A hittérités, az
egyhâz megerôsôdése, és a monostori iskolâk hatâsa révén sok latin
eredetû szô keriilt nyelvunkbe.

Màtyàs kiràly halâlâtôl kb. II. Jôzsef halâlâig, szinte âllandôan
szabadsâgunkért, magyarsâgunkért, fennmaradâsunkért kiizdôttunk.
Balassi, a reformâciô iratvâltâsai, Pàzmâny erôteljes prôzâja és Zrinyi

irâsain kiviil nem sok tôrténhetett a magyar nyelv érdekében. A hitvitâk
alatt csiszolôdott még a legtôbbet. Intézményes nyelvmûvelésrôl még
korai beszéini.

Mâtyâs udvarâban a magyar nyelvet beszéiték. Csak késôbb, az
idegen szârmazâsù uralkodôk és részben a reneszânsz hatâsâra szorult

hâttérbe az uraikodô osztâlyok gyakorlatâban a magyar nyelva latinnal
szemben. Az igaz, hogy volt idô, amikor a hivatalos iratok nagy része
latinul készûlt, és ez a rôgzitett kôzlés természetesen latinul maradt

rânk, de nem szabad emiatt azt hinnunk, hogy abban az idôben csak
latin nyelvû kôzlési môd létezett, mert az âtlag magyar ember mindig is
csak magyarul beszélt. Ennek a beszélt nyelvnek nem maradt rânk sok
nyoma, mert hiszen az irâs-olvasâs abban az idôben inkâbb a tanult

papok kivâltsâga volt, akiknek mindig is latin volt a mûveltsége.

A magyar nyelv hegemôniâjât a tôrôk megszéllàs és az azt kôvetô
erôs német nyomâs alatt is megtartotta. Téves kôzhit az, hogy a
mùltban nem a magyar volt az àllami élet nyelve, hanem a latin. A
magyar fôurak mindig magyarul tanécskoztak. A XVIII. szâzad elôtti
magyar nyelv tekintélye akkora volt, hogy a kôriil levô kisebb

orszâgokban diplomâciai nyelviil szolgâlt, a moldvai vajdasâgban pedig
egyenesen udvari nyelviil szolgâlt. Nem régen tette kôzzé a Magyar
Tudomânyos Akadémia a budai basâk egymâs kôzti magyar

levelezésének hatalmas gyûjteményét nyomtatâsban. A kôznép mindig
is csak magyarul beszélt, és ôk tették ki a lakossâg tùlnyomô tôbbségét.
A kalapos kirâly, IL Jôzsef beolvasztâsi kisérlete megrâzta és
felébresztette a nemzetet. Sajât erejének tudatâra ébredt, és nagy erôvel
induit el a kulturâlis, gazdasâgi és politikai felemelkedés ùtjân.
Mâr Bessenyei, Maria Terézia gârdatisztje felvetette és siirgette
egy nyelvmûvelô intézet felâllitâsânak gondolatât a magyar nyelv
tovâbbfejlesztése céljâbôl. Hatalmas munkât végeztek, és jogos

bûszkeséggel âllapithatjuk meg, hogy a mi nyelvùjitâsunk pârjât ritkitja
a maga nemében. Mig egyéb nyelvùjitâsok âltalâban megelégedtek
azzal, hogy idegen nyelvekbôl plântâltak ât szavakat egy az egyben, mi
a sajât tâjnyelviinkhôz fordultunk, és az egyes vidékeken hasznâlt
megfelelô magyar tâjszavakat emeltiik ki szûkebb hazâjukbôl, és tettiik
orszâgos értékûvé. Ekkor dôbbentùnk râ elôszôr, hogy milyen gazdaga
mi nyelviink! Csak éppen nem volt, aki megszervezze, és kôzkinccsé
tegye... A nyelvùjitôk ezenkivul ùj szavakat is alkottak felhasznâlva
részben a rendelkezésre âllô hatalmas képzô készletet. Ezeknek egy

része nem tudott meggyôkeresedni, idôvel kipusztult. Kazinczyék
létrehoztâk, ôsszeâllitottâka szôkincset, de ezt a hatalmas nyersanyagot
a mùlt szâzad eleji nagyok, elsôsorban Arany, Petôfi, Csokonai,
Vôrôsmarty, Katona, Jôkai, Széchenyi stb. zsenije bôvitette,
fmomitotta, csiszolta ôssze nagyszerû szerves egésszé, és irâsaival vitte
be a kôztudatba. Az ô mûvészi izlésiikre volt sziikség ahhoz, hogy a
nyelvùjitâs hatalmas mûve magas szinvonalù és pâratlan értékûvé
vâljék.

A nyelvùjitôk finom érzékkel a nyelv nyelvtani szerkezetét
érintetlenûl hagytâk, vâltoztatâsra nem is volt szûkség, mert az
alapjaiban véve teljesen egységes, szerves és sugaras nyitottsâga miatt
szinte korlâtlanul fejlôdôképes. Nyelvunk âllandôan fejlôdésben is van,
és kûlônôsen a szôôsszetétel teriiletén szinte kinâlja magât a
tovâbbfejlôdésre.

A nyelvùjitâs egyik teriilete az idegen szavak gyomlâlâsa. Eléggé
el nem itélhetô egyeseknek az a rossz szokâsa, hogy akkor és ott is

idegen szavakat majmol. ahol megfelelô magyar szô is rendelkezésére
âll. Egyùttal ôrôminel kell megâllapitanunk azt is, hogy nyehàink
szerelmesei (mert ilyenek is vannak) gondosan irtjâk az idegen
szavakat és fordulatokat, egyùttal azzal is tôrôdnek, hogy elavult,
nehézkes szavaink helyettjobban hangzô és pontosabban a fogalomhoz
simulé, lehetôleg rovid szôt juttassanak a hasznâlatba. A tâvkôzlési

rendszer tôkéletesedése folytân ôhatatlan egyes nemzetkôzi szavaknak
âltalânos meghonosodâsa, mint pl.: taxi, radié, telefon, foté, virus stb.
Ezek a szavak tùlnyomérészt a mai kor szûlôttei, âltalânos és kôzismert

fogalmakat takarnak, és a népek kôzeledésének demokratikus
ôsszekôtô szâlai. Ezek ellen Itiâba hadakozunk.

Fejlett és szilàrd nyelv a mienk. Nemcsak ma, hanem régen is az

volt. Nem talâlunk az orszâg teriiletén belùl (itt most a tôrténelmi
Magyarorszâgra gondolok), de még az orszâg hatârain kivul sem
talâlunk 2 olyan magyar embert, akik kifogâstalanul ne értenék meg
egymâst. Ezt akkor talâljuk igazân elgondolkozni valénak és

értékesnek, ha meggondoljuk, hogy ugyanolyan tértâvolsâgra élô

németek mâr alig értik meg egymâst. Az észak-kinai mâr nemérti meg
a dél-kinait stb.

Az a nyelv, amelyet ôseink magukkal hoztak, mâr arânylag fejlett
és erôs volt. Teljesen és gyorsan magâba olvasztotta az itt talâlt idegen

nyelveket. Azutân sorba jôttek a nagy megprébâltatâsok, a mâsfél
évszâzados tôrôk uralom, a tôbb évszâzados erôszakos elnémetesités.

Mi maradt ezekbôl? Szinte semmi! Még csak sebet sem kapott a

magyar nyelv. Ezek viharok voltak a javâbél, és ezaz ârva, târstalan és
idegen nyelv dicsôségesen âllta a sarat, és szépen fejlôdôtt ezalatt vagy
éppen ennek ellenére.

A nyelv a kultûra hordozéja, és csak a magasabb kultùra
fegyverével gyôzhetô le. Az irek, skétok, welsziek elvesztették eredeti
nyelviiket, a bolgârok és gorôgôk elszlâvosodtak stb., de nem hiszem,
hogy a mi nyelvunk bârmilyen befolyâsnak is engedne. Ez persze nem
jelenti azt, hogy most mâr ôlbetett kezekkel iilhetunk babérainkon,

hanem mint mindenélôt, a nyelvet is âllandéan âpolnunk, fejlesztenunk
és erôsiteniink kell!

Amit itt ôsszeâllitottam, az - természetesen - csak csekély

tôredéke

annak,

amit szakavatott tudôsok a

magyar nyelv

tulajdonsâgairôl, értékeirôl mâr eddig tudoményos alapossâggal
megîrtak, és ami - mi tagadâs - nem nyelvész szâmâra kissé nehéz,

érdektelen, meg sok is. Szerényebb keretek kôzôtt, szinte csak a

mindennapi hasznâlatra, az âltalânos mûveltségû magyaremberrészére
szerkesztettem ezt a kis elmefuttatâst. Két fontos dolgot kell még

megemlitenem. Az egyik, senki ne gondolja, hogy a magyar nyelvnek
nincsenek hibâi, és én ezeket nem lâtom. Azonban embertérsainkat sem

a hibâikért szeretjiik, érdemeikért, és nekem ezzel a par észrevétellel az
volt a célom, hogy nyelviink értékeinek tudatositâsâval szeretô

ragaszkodâsunkat fokozzam. Azt is meg kell emlitenem itt, hogy
nyelviinknek sokkal kevesebb a fogyatékossâga, mint az értéke.
Mâsodsorban azt kell megemlitenem, hogy a legtâvolabbrôl sem
akartam mâs nyelv értékétcsôkkenteni. Minden nyelv a maga nemében
ôriâsi érték és tiszteletet parancsol, mint az emberi gondolât legfôbb
kifejezô eszkôze.
*

A mi magyar nyelvunkre legyunk teljes joggal buszkék, mert csak
azok marasztalhatjàk el fanyalodva, akik képtelenek magas
gondolatvezetését, mindig a lényegre tôrô, talpraesett, szellemes
kifejezô képességét megérteni.
Jàvor Zoltàn (Budapest):

SZELECZKY ZITA

ÉLETÉRÔL ÉS MÛKÔDÈSÈRÔL
Még csak elsôéves

nôvendéke

a

Magyar

Szinmûvészeti

Akadémiânak, amikor elsô filmfôszerepére szerzôdtetik. A kezdôdô
nagy siker nem kényezteti el, elvégzi a Szinmûvészeti Akadémiât, és a

budapesti magânszinhâzak csâbitô ajânlataival szemben az orszâg elsô
prôzai szinhâza, a Magyar Nemzeti Szinhâz ôsztôndijas szerzôdését
fogadja el. Itt elsô perctôl kezdve fôszerepeket jâtszik, s mûkôdésének
mâsodik évében mâr a legtehetségesebb fiatal szinésznônek itélt

Farkas-Ratkô dij nyertese. Antik és modem klasszikusok hôsnôje.
Tipikus „all round" szinésznô, aki arra a legbûszkébb, hogy éppùgy
otthon van Shakespeare Juliâ-jâban, Titànià-jàban, Ibsen Solveigjében, Moliere Dorina-jâban, Pirandello Mostohalâny-âban,
Niccodemi Annâ-jàban, Tamàsi Enekes madaràban, Harsànyi Tôth
Marijà-ban, Németh Làszlô Satâ-jâban, mint konnyebb operettben, - ki

ne emlékeznék Maria fôhadnagyà-ra, amelyet egy egész szezonon
keresztul jâtszott?! - vagy a magyar filmek naiva-szerepeiben.
Huszonnégy magyar film fôszereplôje; leghlresebb ezek kôzôtt a
Fekete gyémàntok, Rôzsafabot, Gul Baba, Sok hûhô Emmyért, Sziâmi
macska, Zenélô malom, Nàszindulô. Az elsô, Gyàvasàg, Ail a bàl, Egy
éjszaka Erdélyben stb. - ez utôbbi a velencei filmversenyen dijat nyert.
A hâborù alatt a magyar kôrhâzak „ûdvôskéje", aki szerepléseivel
enyhûlést és vigaszt hoz a sebestilt katonâk szâmâra, a katonâk s a
nemzet „kishùga". 1945-ben a kommunista megszàllâs elôl Nyugatra

menekûl, és 1948-ban Argentînâba vândorol, ahol mûvészi hivatâsânak
él. Megalakîtja az

Argentinai Magyar Nemzeti Szinhâzat, mert az

emigrâciôban - ùgy hiszi és vallja -, legfontosabb kôtelessége a
magyar kultùra âpolâsa. A legnehezebb kôriilmények kôzôtt szôlaltatja
meg - az emigrâciôban eiôszôr - Madâch Ember tragédiàjàt, Katona

Bànk bànjât, s a Gyôngykalâris-ban csokorba kôti a magyar népdalokat
és népviseleteket. Argentin filmszerepe alkalmâval az egész argentin
sajtô a legnagyobb elragadtatâssal ir szereplésérôl. Az '56-os magyar

szabadsâgharc idején drâmai kiâltvâimyal fordul a vilâg nôihez.
Argentina elnôke kûlôn kihallgatâson fogadja, râdiôk és televiziôk sora
szôlaltatja meg. Az argentin âllami râdiô hônapokon keresztul tartô
Magyarorszâgrôl szôlô elôadâssorozat megtartâsâra kéri fel, amely
sorozat a magyarsâgnak sok barâtot szerez, s a legnagyobb elismerést
vâltja ki.

A magyar vers szerelmese és hivatott tolmâcsolôja. Kulônleges
tehetséggel és âtéléssel szôlaltatja meg a magyar kôltészet
gyôngyszemeit. Elôadôestjeivel - szavalô- és tarkaestjeivel - bejârta
Dél-Amerika, Kanada, Ausztrâlia és azEgyesûlt Âllamok magyarlakta
vârosait, s fellépéseivel nemcsak visszavarâzsolta a magyar mùlt
felejthetetlen szépségeit, de beleplântâlta a szivekbe az elvesztett haza
irânti szeretetet, hûséget és kôtelességvâllalâst is. Lelkesedése
ôsszefogta a régi, az ùjabb és legùjabb emigrâciôs magyarsâgot, akik
egy emberként iinnepelték.

Az emigrâciôban eddig kilenc hanglemeze, illetve hangkazettâja
jelent meg - hârom ezek kôziil a clevelandi Ârpâd Akadémia
aranyérmét nyerte el. A lemezek: A magyar kôltészet gyôngyszemei;
édesanyàm lelkem; Nagy karàcsonyi album; Kis testvéreim, magyar

gyermekek; Magyar RozikaAmerikàban; Nota, nota, magyarnota; Zita
Sings; valamint Mécs Làszlô és Wass Albert legszebb verseibôl egy-egy
kazetta.

Az emigrâciôs szervezetek egymâsutén tuntetik ki, s 1993-ban a

kommunizmustôl felszabadult magyar haza is lerôja tiszteletét:
emigrâciôs kultùrmunkâja elismeréséul a Magyar Kôztârsasâgi

Érdemrend Kôzépkeresztjével tuntetik ki. A Legfelsôbb Birôsâg a
kommunistâk ellene hozott koholt vâdjai alôl felmenti, az ellene hozott
itéletet megsemmisiti, s ezzel teljes rehabilitâsban részesiti.

Az emigrâciôs magyarsâg legnagyobb
mûvésznôjét es
fâklyahordozôjât Zàszlôs Zsôka Gyôrgy irô e szavakkal jellemezte:
„Szépséget a békében, - hitet a hàborùban, - vigaszt az osszeomlàsban,
-

reményt

a

hontalansàgban...

Adhat-e

valaki

ennél

tobbet

nemzetének?! "

Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Aimbler, PA):
SHUBER-KOSSA ANTAL HALÀLÀRA
1920 - 1999

Fâjdalomtôl megtôrt sziwel kell jelentenem, hogy koszorùs
kôltônk, volt politikai fogoly és szabadsâgharcos, Shuber-Kossa Antal

mâr a hadak ùtjât jârja. Tônival és feleségével, Mâriâval a Grôsz Érsek
Papp Ervin Csoportjânak tôbbi elitéitje nevében szerveztûk és

jelentettiik be az 1956-os forradalmunk és szabadsâgharcunk alatt
Keresztény Vilàgnézetû Politikai Foglyok Szervezetét. A szervezet

fôvédnôkéûl a volt politikai fogoly MindszentyJôzsef hercegprimàst
vâlasztottuk.

Tôni a bôrtônben irta a Rabok Szabadsàgdalàt, amelynek
csodâlatos hatâsa volt azokra, akik ezt, amikor kivitték ôket a

munkahelyre dolgozni, megtanultâk. A bôrtônudvarban valô
kôrsétâltatâsnâl mormoltâk, hogy azoknak, akiket nem vittek ki
munkâra, gyôgyirtadjon. Megtanulva âtmentették a szabadvilâgban élô

magyarok szâmâra. 1974-ben Tôni kiadta a verseskônyvét, Cserepek
cimen, amit kôzôs barâtunk, Domjân Jôzsef fametszeteivel illusztrâlt.
Petôfi lângolô szabadsâgdalâhoz hasonlôan, a versszakok, mint
dôrgô imâdsâggal teli, lelket émelô sorokban zârôdtak.
A rabok szabadsàgdalàt
fel nem foghatjâk mâr a râcsok,
szâlljon a zsamoksâgra âtok,
ne félj, az Isten is velunk.

Ma még rikâcsolâs, de holnap
Imâdsâg lesz az énekunk.

Tônikânknak a

szive - a hatéves bôrtônben elviseltek hatâsâra -

legj'engiilt. Ô mindiga halâlâra gondolt azért, barezta verset 1970-ben
irta, de a temetésével kapcsolatos emlékezésemet ezzel zârtam le:
Nein akarok mâr nagyra nôni,
hol fenyôk verdesik a kéket,
csak mint bokor, alâzatosan

hallgatni a fulemiiléket.
Harmatkor milliô gyémântkônnyel
csillogni, ha az Isten ébred
s elmondani magamnak csendben

a hajdan âlmodott meséket.
Hol volt, hol nem volt... és egy szép nap
eltûnni, nyomot alig hagyva
ne is sirasson a vilâg,
csak a tûcsôk, s talân a hangya.

Kossànyi Miklôs, a magyar radio és tv. igazgatojànakfelszôlalàsa (Somogyi F. Lél)
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Molnàr Viktor ùjsàgirô Kaliforniàbàl és
ft. dr. Miskolczy Kàlmàn, Sch. P, (Derby, NY)
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MAGYAR KONGRESSZUS

KERETÉBEN RENDEZETT ULÉSEK
ÉS ELÔADÂSSOROZATOK

A mérnokok talàlkozôja
Az Ârpàd Akadémia mémôktudomânyi osztâlya a Magyar
Mérnokok és Epitészek Vilàgszôvetségével egyiitt 1999. november 27én, szombaton délelôtt tartotta ùlését és elôadâssorozatât.

vitéz Falk Viktor oki. elektromérnôk bekôszôntôje utân

Ûrmos Antal (Woodstock. Ont. Kanada) okl. gépészmémôk az

Ârpâd Akadémia

tudomànyos

fôosztâlyânak

rendes

tagja,

a

Vilâgszôvetség fôtitkâra, pénztârosa, kôszontotte e jelenlevôket, majd
a Iakiteleki vezetôségi iilésrôl szâmolt be.

Prof. Mitnyàn Làszlô (Montréal, Kanada), a Magyar Nobel-dljasck
tevékenységét ismertette.

Ûrmôs Antal, az MMÈVtitkàra beszàmol az elmùlt évi mûkôdésrôl. Mallette lil vitéz

HamvasJàzsef, a MMÈV ûgyvezetô elnôke.

vitéz Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont. Kanada), a MMEV iigyvezetô

elnôke„Egy ùj évezred-âlom" cimmel megtartotta elôadâsât.
Dr. Balogh Sândor (East Greenbush, NY) elôadâsa hangzott el „A
thermodinamika és mechanika tudomânyos ellentmondâsai" cimmel.

Fejér Pàl okl. gépészmérnôk (Bloomfield Hills, MI) „Hog}'an
adtunk nyugati technolôgiât egy fiatal mérnôknek?" cimmel és angol
nyelven „Fejér Mathematics" cimû elôadâsât tartotta meg.
Legeza Tantàs okl. gép-elektromémôk (Cleveland, Ghio) elôadâsa
kôvetkezett, amelynek cime „Mi tôrtént a mérnôki hivatâssal az

Egyesult Âllamokban a mâsodik vilâghâboru utân?
Veress Jôzsefokl. gépészmérnôk a „Mûvesepumpât" mutatta be.
Az elôadâsok elhangzâsa utân Urmôs Antal, mint pénztâros, a

Vilâgszôvetség anyagi helyzetét ismertette.

Az Ârpâd Akadémia orientalisztikai osztâlyânak ùlése
Dr. Balogh Sândor (East Greenbush, N.Y.):

MECHANIKA, TERMODINAMIKA ÉS METAFIZIKA
Az elôzô hârom évben a tôbbdimenziôs vilâgképet, ill. tudomânyos
modelt ismertettem. Két éve megigértem, hogy az energia mibenlétét
analizâlom majd az ùj paradigmâban.

A hagyomânyos tudomânyos vilâgkép Démokritosz atomizmusâra,
Newton

mechanikai

tôrvényeire

(laws

of motion),

és

Einstein

relativitâs elméletére épùl. Az atomizmus metafizikailag monisztikus

model, amely szerint az anyagi vilâg legkisebb részecskéi oszthatatlan
anyagi részecskék, „atomosz". Ez nem szùkségképpen azonos az ùn.
atomokkal, amit a modem korban fedeztek fel, hanem egy Jelenleg még
ismeretlen „legkisebb" létezô részecske, amibôl az egész vilâgegyetem
âll.

A materialista atomizmus lényeges kôvetkezménye, amire Newton

is alapitotta tôrvényeit, hogy az anyag abszolùt ures térben foglal
helyet. Persze, mivel a levegô is anyag, az is abszolùt tires teret toit be,
és a testek sùrlôdâsât a 3. tôrvény magyarâzza. Azonban ez nem oldott

meg minden problémât, igy a tudôsok feltételeztek egy nem anyagi
jellegû kôzvetitô anyagot, az étert, ami kôzvetiti a fény, illetve

elektromâgneses hullâmokat. A mùlt szâzad végén (Michelson-Morley
experiment, 1887) azonban elvetették az éter-elméletet.
Newton a mechanika tôrvényein ki\àil kidolgozta a gravitâciô, azaz
a testek egymâsra hatô vonzâsânak az egyenletét is. A gravitâciôs erô
ugyancsak feltételezett valami kôzvetîtô âllagot. Mivel az étert
elvetették, Einstein kidolgozta a gorbiilt (nem-Euclides-i) tér elméletét,
amely szerint a tér gôrbiiltsége mellett tovâbbra is abszolùt tires (void)
volt.

Egyrészt rengeteg olyan jelenség is van, amely teljesen kivtil esik
Newton tôrvényeinek az érvényességi kôrén, mâsrészt ez a vilâgkép
egyre tôbb anomâliét teremtett, a „tâvolba-hatâs" tapasztalattôl a
fénysebességet meghaladô informâciô transferig, ami ennek a
vilâgképnek elégtelenségét bizonyitja. Ennek az elégtelenségnek egyik
komoly esete az energia fogalmânak a problémâja: ha csak aimyi
részecske és abszolùt tires tér van, hova tegyiik az energiât? Ezt a
problémât a Nobel-dijas vegyész, llya P/-/gog/«e-nek az elmélete még
jobban kiélesiti.

i
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Dr. Balogh Sàndor „Kisebbségi kérdés Nagy-Magyarorszàg terûletén '
cimû elôadàsa kôzben (Somogyi F. Lél)

Prigogine

megkiilônbôztetést

tesz

visszafordîthatô

és

nem

visszafordithatô jelenségek kôzôtt. A kétfajta folyamat kétfajta idôfogalomhoz vezet: idôszimmetria és egyirânyù idô. Newton
vilâgképében minden visszafordîthatô, az idô szimmetrikus; a jôvô
elképzelhetô, mint a mùlt tiikôrképe. Prigogine szerint ez nem minden
esetben lehetséges. Mint vegyészt, ôt elsôsorban az entropia kérdése
érdekli, ezért Newton mozgâstôrvényeit Prigogine a termodinamika
tôrvényei môgé rendeli, mint mésodlagos, korlâtozott érvényû
tôrvények. Az entropia lényege az, hogy minden energiât igénylô

folyamatnâl, tehât gyakorlatilag minden eseménynél, a hasznâlhatô
energia mértéke csôkken.

Mig az entropia elve csak a fizika és kémia terén alkalmazhatô,

Prigogine nyilvân a biolôgiai folyamatokat is belevette vilâgképébe.
Igy érthetô Noël Péter âllitâsa, hogy Newton a tapasztalhatô
jelenségeknek kevesebb, mint 20%-ât magyarâzza meg. Igy jutunk két
fontos kérdéshez: hogy lehet metafizikailag, hogy egyes folyamatok
megfordithatôk, mâsok nem, és fizikailag hova lesz az energia, ami a
folyamat sorân elszivârog?

Az elsô kérdéstôl jelenieg tekintstink el, és foglaikozzunk a
mâsodik kérdéssel, amely bonyolultabb metafizikai magyarâzatot
kivân. Az entropia, azaz a nem hasznâlhatô energia nôvekvése
megkôveteli az energia, egy ônâllôan, az „atomosz"-tôI fiiggetlenul
létezô valami létezését.

Ugyanakkor a modem fizika nemcsak felfedezte a kùlônbôzô

mezôket, mint pl. EM mezô, hanem a mezôk elsôdlegességét is
feltételezi. A feluletes szemlélô a mezôt egyszerûen „erôtér"-nek
minôsiti. Azonban ha megvizsgâljuk a mâgneses teret, egy fontos tényt
fedeztink fel. Hatâsa tekintetében a természetes magnes és az
elektromâgnes hatâsa kôzt nem tudunk kiilônbséget tenni. Azonban,
mig a természetes mâgnes âllandô, ha az elektromâgnesnél

kikapcsoljuk az âramot, a mâgneses tér lâtszôlag megszûnik. A helyzet
bizonyos mértékig hasonlô ahhoz, amikor egy megvilâgitott szobâban

leoltjàc a villanyt és semmit nem lâtni, bâr minden ott van. Ebbôl az

kôvetkezik, hogy az elektromâgneses tér két egymâstôl fiiggetlen
tényezô eredménye; a tekercsé és az elektromossâgé. A tekercs
potenciâlis erôterét elôre ki tudjuk szâmitani, de aktuâlisan csak az
âram bevezetése utân tudjuk tapasztalni. Tehât a tekercsnek van, azaz

kell lennie kûlôn mezôjének vagy legalâbb is egy potenciâlis mezônek,
amit az elektromos âram aktualizâl. Jelentôsen leegyszerûsitve a
gondolatmenetet, âllithatjuk, hogy metafizikailag a vilâgegyetem
mezôkbôl és energiâbôl âll.

Mit szôl ehhez a modem tudomâny? A Newton-i tudomâny
ellenkezni lâtszik. Hagyomânyos meghatârozâsa szerint az energia „a
rendszer munkavégzô képessége" (a System's ability to do work),
vagyis az energia egy anyagbôl allô rendszer valamiféle jâmléka.
Azonban a tudôsok egy csoportja nem fogadja el ezt a megfogalmazâst.
Thomas E. Bearden pl. hatàrozottan elveti nemcsak ezt a definiciôt,

hanem szerinte „minden alapvetô tétel, amit az EM energiârôl
tanultunk vagy rossz vagy nem teljes („either wrong or incomplète").
Igy tehât a modem metafizika szerint a vilâgegyetem két

tényezôbôl âll: mezô, azaz forma, amely alakot ad az energiânak, és
energia, amely a formât kitôlti, hatékonnyâ teszi. Ezek szerint perszeaz
„atomosz" is, bârmilyen szinten is jelenik meg, formâbôl és energiâbôl
âll. Az anyag, illetve anyagi mezô és az „energia-mezô", vagyis erôtér
kôzt van még egy lényeges kûlônbség; az anyagot korlâtozza a Pauli
elv, azaz csak egy anyagi rész (fermion) lehet azonos idôben
ugyanabban a térben, ami a mezôkre nem vagy csakkorlâtozva âll. Mig
két „anyagi mezô" kizâija egymâst, mâsik, alacsonyabb vagymagasabb
dimenziôjù energia mezôk (boson) létezhemek (co-exist) ugyanazon

térben és idôben. Ûjabb anyagi részecske hozzâadâsa a 3-D térfogat
vâltozâst eredményez, mig energia (pl. hô) hozzâadâs a
„sûruséget" (4-D density) vâltoztatja. A mezôk hierarchiâjât az anyagi
mezôtôl a biolôgiai, szellemi stb. mezôkig, mint magasabb
dimenziôkat, târgyaltam elôzô elôadâsaimban. A részecskék kettôssége

- hogy mint boson vagy fermion viselkedjenek - kizâmi lâtszik, hogy a
vilâg azonos anyagi atomoszbôl, vagyis csupân egy fajta végsô
részecskékbôl âlljon.

A mezô/energia dichotomia

megmagyarâzza,

hogy egyes

folyamatok miért nem-visszafordithatôk. Ha egy mezôt, illetve formât
szétrombolunk, bâr az energia megmarad, illetveâtmegy mâs formâba,
az eredeti inezôt gyakran nem tudjuk ùjra visszaâllitani a természet

rendje szerint, azaz ugyanazon dimenziôbôl operâlva, legfeljebb csak
magasabb dimenziôjù, kûlsô beavatkozâssal. Azonban aktuâlis mezôk

kôzt energia vâltakozhat, sôt, ki is szivâroghat (entrôpia). Ezt a mezôenergia kettôsséget, dichotomiât lâtszik igazolni az anyag radikâlis
vâltozâsa az abszolùt zéro (0 fok K) fokon, ahol lâtszôlag minden
energiât kivonunk a formâbôl, és a rendkiviil magas hômérsékleten
valô plazmâvâ alakulâs is. Itt az anyagi forma szétrobbanni lâtszik,
mint a tùlsok levegôvel tôltôtt ballon. A plazmât egyesek a 4.
halmazâllapotnak tekintik. Mindez nem magyarâzhatô meg a
demokritusi „atomosz" modellel.

Igy a modem természetbôlcselet (kozmolôgia) igazolni lâtszik a
modem tudomânyok (és filozôfiisok) éltal elvetett és a démokritoszi
atomosz
elmélettel
ellenkezô
arisztotelészi
hylemorfizmust.
Arisztotelész szerint minden szubsztancia, âllag két ôsszetevôbôl âll,
materia prima és forma substantialis, azaz ôsanyag és a szubsztanciét
alakitô forma. Az ôsanyaggal tôltôtt forma képezi a szubsztanciât,
vagyis a létezôt, legyen az anyagi vagy szellemi. Az ùj vilâgképben az

lires „mezô" felel meg a forma szubsztanciâlisnak. mig a mezôt kitôltô
energia az ôsanyag megfelelôje.

Mig elvben a kettô egymâstôl fiiggetlen létczô, ônmagâban sem a
forma, sem az energia nem tapasztalhatô, azonban egyesûlve a
vilâgegyetemben minden belôlûk âll. Hasonlattal élve, bar van ùres
boroshordô, és a bor kifolyhat a hordôbôl vagy a bort mâsik hordôba

âtfejthetjiik

(bizonyos

„entrôpia",

azaz

elpârolgâs,

veszteség

kiséretével), a dolgok rendje szerint a bort hordôban tartjuk.
A kérdés az, hogy mi tôrténik az elveszett energiâval? Ha energia
csak mezôben létezhetik, fel kell tételezni egy mindent âtfogô mezôt,

ami felfogja az elillanô energiât, és sziikség esetén azt visszaadja,
hasznâlhatô formâban. Mâs szôval, kell lennie egy ôriâsi, az egész
vilâgegyetemre kiteijedô alacsony denzitâsù, de potenciâlis ôriâsi
mezôjellegû energia-rezervoâmak, tartâlynak. A jelen vilâgkép nem ad
magyarâzatot, hogy pl. a természetes mâgnes honnan veszi a lâtszatra
kimerithetetlen energiât, ami a mâgneses tér fenntartâsâhoz kell. A fôld
mâgneses terének pl. ôriâsi mennyiségû energiât kell hasznâlnia ahhoz,
hogy az egész fôldet behâlôzô mâgneses erôteret tartson fel. Vagy az
atommagnak arânyosan hatalmas mennyiségû energia kell az atommag
ôsszetartâsâhoz (strong force), nem is beszélve a gravitâciôs erôtérhez,
amely az egész vilâgegyetemet ôsszetartja. Ezekhez az erôkhôz ôriâsi
méretû és kiterjedésû energia-rezervoâr kell.
Ilyen vilâgméretû energiamezôt valôban felfedeztek. Elôszôr 1965ben gyenge, de eg>'enletes energiât fedeztek fel a vilâgegyetemben,
aminek hômérsékletét késôbb a COBE ûrhajô mérésekkel 2.13 fok
Kelvin-ben âllapitottâk meg. Hagyomânyosan ezt a Big Rang
maradékânak („remnant") tartjâk. Azonban ezzel a felfedezéssel

egyrészt a Newton-i ûres tér elmélet megdôl, mâsrészt ebben az
erôtérben elvben mindig létezik valami sùrlôdâs, igy Newton elsô
tôrvénye gyakorlatilag érvénytelen, mivel minden esetben van kûlsô
erôhatâs.

De nem lehetséges, hogy ez az ôriâsi „remnant" energiamezô
egyben egy ôriâsi energiatartâly is, amely egyrészt elnyeli az entrôpia

formâjâban elszivârgott energiât, mâsrészt forrâsa az âllandôan
megùjulô mâgneses, gravitâciôs és az atomonbelûli „erôs" hatâsnak? A
kiilônbôzô erôterek ebbôl az energiatartâlybôl meritik energiâjukat, és
az energia entrôpia formâjâban oda visszatér? Minden részecske,
minden mâgnes, minden anyagi târgy, bolygô, esetleg még a nap is, egy
kisebb-nagyobb „fehér" luk, amely ôriâsi mennyiségu energiât tud
folyamatosan kitermelni, mint egy tûzhânyô. Nem lehetséges, hogy
ezzel a természet ad nekiink leckét a „recycling"-ra?

Ugyanakkor ez az energia tartâly, legalâbb is elvben, lehetôvé teszi
a szabad vakuumenergia kinyerését, amirôl komoly fizikusok évtizedek
ôta âlmodoznak, és ùjabb hirek szerint a megvalôsitâs kiiszôbén
vannak. Ez persze ellentmond a jelen, tudomânyosan elfogadott
vilâgképnek. igy hivatâsos tudôsok hallani sem akarnak ilyen

elképzelésekrôl. Magyarorszâgon pl. dr. Egely Gyôrgy, aki kollégâival
âllitôlag 350%-os hatâsfokù berendezést dolgozott ki (a 170%-os
hatâsfokù amerikai készulékkel szemben), a tudomânyos vilâg
kikôzôsitettje és munkâjât szakfolyôiratok helyett pl. a ,JCcpu"-hm.kell
ismertetnie annak ellenére, hogy a nagy Tesla is minden valôszinûség
szerint ilyen szabad energiâval dolgozott.

Az energiâval kapcsolatban még egy kérdést kell tisztâzni: mi a
viszony a kinetikai és mâs energiaformâk kôzôtt? A mozgô testnek,
Newton tôrvénye szerint van energiâja. Azonban, mint azt Noël Péter
pâr éve itt Clevelandben kimutatta, a kinetikai energia csak akkor
érvényesûl, illetve alakul ât hô, fény (szikra) vagy mâs energiâvâ, ha a
test mâsik testtel iitkôzik. Itt érdekes megjegyezni, hogy ebben az
esetben a relativitâs elve lâtszik érvényesiilni, ugyanis mindegy, hogy
melyik test âll és melyik mozog, azaz elvben mindegy, hogy a kalapâcs
ùti az iillôt vagy az iillô a kalapâcsot, az autô megy a fânak vagy a fa az
autônak.

Dr. Veress Ors Ferenc:

TÀLTOSOK, TÂLTOSKULTUSZ
Tâltosok és Tâltoskultusz a magyarsâg ôsi szellemtôrténetének és
mûveltségének a fejlôdését, és jelen helyzetét ismerteti. A tâltos
szôvegek, népmesék és népi irodalmunk gazdag anyagât még nem
dolgoztuk fel. Ezt irja le és épiti fel, rekonstruâlja a magyarsâg magas
vallâsât az elôadô. Szellemtorténeti ismertetôjében a magyar tôrténelem
irott anyagât beszélteti, mit târ a magyar tôrténész a nép eléés a mûvelt
olvasô mirôl tâjékozôdik.

Rémisztô hanyagsâg és még rémisztôbb magyarség ôsi
hagyomânyâval elbânô
revizionizmus,
post-habsburgi, majd
posztkommunista tôrténetirâs, amelynek - ùgy tûnik - a végsô célja a
magyarsâg éntudatânak a lezullesztése és a marxista-liberâl ideolôgia
elultetése a fogékony tanulâsra és ismeretekre vâgyôban.
Termékeny ellentétek, mâs utak vannak. de a dezinformâciô mâra

kamarilla kémtechnolôgiâban is megvolt stratégiâjât a bolsevik KGB és
post-bolsevik vilâgban tovâbbfejlesztve mâig elevenen él. A jôt a
rosszal keverô beâllitâsok az olvasôt megzavarjâk és megbénitjâk.
Az elôadô kôzel 160 munkâjâban a magyarsâg tôrténetével és a
magas vallâsunk, magas mûveltségùnk fejlôdésével târja elénk a
magyarsâg elrendeltetését és magasztos feladatât. Nemzeti istenûnk a

magyar Isten és annak kinyilatkoztatott eirendeltetése egyértelmû. Mi
vagyunk a vâlasztott nép. Ha feladatunkat nem is végezziik mindig
teljében - egymâs irânti szeretetûnk és nemzeti fennmaradâsunk isteni

hitében, az emberiség jôléte érdekében végezziik, amit szâmunkra a
tâltoshit elôirt.

Tàltosok és a tàltoskultiisz jellege
Tàltos alakja

Tâltos „a magyar népi hitvilâg természetfeletti erejû személye, aki
a természetfeletti lények rendelése kôvetkeztében lett tâltossâ..." igy a

MNLexicon! A „Tâltos szô maga ôsszetett. Ôsszehozzâk az egyiptomi
Thot és a sumer Tat istenséggel. Paizs egész fejezetet szentel a
kérdésnek. Tait szônak van egy ût, ver megfelelôje. Ver mint szemniel
ver lényegében a varâzs, varâzslô és a ver, uer, ur, urus, orvos szôhoz

vezet. A szô ilyen sokrétegûsége a magyar ôsi vallâs egy ma még
megfejtetlen alakjâhoz fonôdik.

Szerepe a sâmânizmus kérdésénél akad meg a korabeli mitikus
irodalmunkban, kulônôsen Dôszegi Vilmos és elôtte Rôheim és mâsok e

szerepénél akadt el. Korai irâsaimban magam is a sâmân kérdés
sokrétegû târgyalâsât végeztem el. De râjôttem arra, hogy a tâltos
szerepe, a nâlunk târgyalt alacsony sâmânizmushoz kapcsolt tâltos
alakja nem illik bele a népi hetiinkben megjelenô és tovâbbélô tâltos
szerepéhez. De maga a sâmânizmus sem tisztâzôdott a kommunista,
marxista néprajzâsok irâsaiban. Maga a hirhedt Rôheim pedig

egyszerûen kijelenti, hogy minden magyar néphit idegen eredetû. Igy
ilyen irânyzatok nem segitenek a magyar ôsi hitvilâg vagy a magyar
nemzeti vallâs, ôsi vallâsunk eredetének és kifejlôdésének analizisében.

Tàltosok

A tâltos alakja a mag>'ar mitoszban vezetô szerepet jâtszik. A
probléma, hogy mostoha politikai életiinkben még a mîtoszt is
megtagadtâk tôlùnk. mondvân, hogy az csak a magasabb kultùrâjù
népeknek van. A marxistâknàl persze ez a bolsevik szlâv, a megelôzô
târsadalom germân bûvôletében megfogamzott finnugrizmus kereteiben
az indoeurôpai jellegû, rômai-gôrôg, germân stb. népek
magântulajdona volt.

A mâr klasszikussâ vâlô mezopotâmiai vagy sumer eredetnézet
szemiéletében ez a hozzââllâs megfordit\'a ail. Nemhogy mitikus
hâtteriinket hiânyolnânk, hanem a vilâg mitoszainak alapja - ùgy tûnik a magyar-ôsmagyar vallâsi képleteken és alapokon nyugszik. Ezeknek
a vallâsi vagy ôsvallâsi keretébôl kialakulô mitosz képezi az eurôpai
alapokat. Itt még csak azt szeretném hozzâfuzni, hogy a mai Eurôpa
Nyugat orientâciôs szemiéletében megôrzôdôtt egy hamis, torzult kép a
keletrôl szârmazô kultùrâkkal kapcsolatban. A tôrténelem pontosabb
ismerete és târgyilagos ismeretében vilâgosan felmérhetô a keleti
orôkség.

A tâltos egy mitikus lény. Természetfeletti tulajdonsâggal
rendelkezik. Varâzsos erôvel, csodâs tettekre képes. Atvâltozik mas

lényekké,

lôvâ,

bikâvâ.

Sârkânyon

repiil.

Lâthatatlan lesz,

gondolatâtvitellel ott terem, ahol akar (ez mâr kdzel hoz a mai

parapszicholôgiai kutatâs érdekes târgyâhoz és ezt érdemes szâmunkra
tanulmânyozni). Kulônben a keresztény ikonogrâfiâban az âllatalak
mint isten és vele kapcsolatos szimbôlumok kôzismertek és erre sok
figyelmet most nem âldozunk. (lâsd Krisztus mint bârâny, a Szentlélek
mint galamb, az apostolok âllatszimbôlumai stb.)

Mâs alakja, mint a természetisten, minden hét évben egy mâsik,
fekete tâltossal viaskodik a levegôben bika alakjâban és gyôzelme esot
hoz, hogy a szârazsâgot termékenységgel cserélje ât.

Âtvâltozik (ezt shapeshifting néven ismerjùk a mitolôgiâban es
keleti vallâsokban) mâs alakokba, igy a tudôs kocsis, garabonciâs,
gyôgyitôk, lâtôk, nézôk alakjâba. De a természetfeletti erejûség
felbukkan a népi irodalomban és népszokâsokban, Jelesnapi iinneplések
inkantâciôjaiban, râolvasâsokban.

Forrâsaink a fentiek mellett még a magyar népmesék, népi
hiedelem, mondâk, népi bôlcsesség irodalom.

A néphit, népi tudâs, hiedelem, mondâk mogôtt a tâltos alakja, a
régi vallâs rejtôzik. A tâltos alakjâhoz fïizôdô tôrténetek, mint a tâltos

viaskodâs, a tâltos rejtezése, égigérô fâja. tâltos prôba a fontosabb
keretek, amelyek mogôtt eg>^ szervezett vallâs kôr\'oiialât lâthatjuk.
Tâltos kultusz

A fenti elemek, a természetfelettiség, csodâs erôk, égigérô fan valô
beavatâsi ùt, tôbbek kôzôtt a magyar vallâs szerves. ôsszefiiggô
ritusélménye.
Kilenc kôtetes kônyvemben,
forsô kastéivok " cimmel a magyar
népmesék és népi hiedelem fenti anyagât feldolgozva a magyar hit,
magas vallâs struktùrâjânak a felépitését kiséreltem meg.
A tâltos réviilésének, âtvâltozâsânak az âllomâsai a tâltos gyakorlat
fokozatai. Ezek a tudatszintek és csodâserôk elnyerésének vagy a tudat
megtisztulâsânak az ùtjai.
Amikor a tâltos az égigérô fân a hârom forgé kastély
meghôditâsâra vâllalkozik (a réz-, eziist-, arany vagy gyémânt forgôvâr
7-fejû, 14-fejû és 24-fejû sârkânyât legyôzi), lényegében a vallâsi
gyakorlat egy vizuâlisan megragadhaté képét kapja a meditâlô. Az

égigérô fa belénk vetitve a lélektani kôzép, psycho-physical tengely,
ahol a forgé kastélyok a cakràk vagyis a misztikus kôrôk, tudatszintek
helyezkednek el, amelyeknek meghéditâsa, âttôrése csodâs erôket ad.
Beavatàs és felszentelés a tàltos hitben

A fentinek a mai lélektârsadalmi fontossâga felmérhetetlen. A
beavatàs lényegében a titkos tanitâsokban valé bevezetés és a

tâltosmester (a régi vallâs papja, vagyis a guru, a tanité) âltal
ellenôrzôtt tâltospréba. Ez nem egy kônnyû vagy rôvid cselekmény,
hanem hosszù gyakorlat âltal elért és a szokâstôrvények szerint

megadott ùt. Ezt csak alapos tanulâs és a titkos tanitâs elnyerésére elôirt
erkôlcsi, szellemi erôk râtermettségének mértéke adja meg.

A népi ha^omânyok és a népmesék szôvegébe mentôdôtt ât e
cselekmények tidcos nyelven, metaforikusan leirt menete és ritusa. Igy
pl. a népmesék hôse, a tâltos legény arany, ezûst és réz ruha
elnyerésének motivumâban vagy a forgé kastélyok àttorésében a
kiilônbôzô tudatszintek egyre nehezebben .elnyerhetô tudatelemébe,
tudatszintjébe lép és vele azonosulva a meditâlé, vagyis a szôveget

olvasé az itt megnyilvânulé csodâs erôknek birtokâba jut.
A testenkiviili âllapot, csodâs erôk elnyerésének lehetôsége, mâs
misztikus erôk megléte a magyarsâg régi, ôsi magas vallâsâban, a tâltos
vallâsban vagy a tâltos kultuszban, ma mâr nem vitatott. Igazi
jelentôségét és realitâsât az etnogrâfiai kutaték otthon tagadjâk vagy
bûvész mutatvânynak és hisztérikus jelenségeknek âllitjâk be.

Az elôadô a tâltos vallâs tételeiben rejlô néhâny meglehetôsen

ismeretlen lehetôségre hivta fel a figyelmet. Râmutatott arra, hogy
milyen erôket. mâgikus csodâs hatalmat lehet még ma is elémi a régi
vallâsi g>'akorlattal. A tâltos meditâciôs gyakorlattal kapcsolatos
néhâny motivaim: a tâltos viaskodâs, forrô tejfurdô és mâs ismert, de
tévesen magyarâzott képet magj'arâzta és ismertette a valô jelentésûk.
A lelki-fizikai kôzpontok és misztikus kOrôk a tâltoskultuszban

A tâltoskultusz anallzise sorân bnkkanunk râ, hogy a magyarsâg
fejlett misztikus tanitâsâban a bensô lelki-fizikai kôrôk: forgô kastélyok

nagy szerepet jâtszottak. Tételének egy gj'akorlati formâjât a
biofeedback on>osi alkalmazâsâban ma hasznâljuk. Ez is arra mutât,
hogy az ôsi magyarsâg mâr nagy mùltù alkémiai és filozôfiai tudâssal
jôtt be hazânkba.
A testben hârom nagyobb lelki-fizikai kôzpont, kôr (cakra, forgô
kastély) van, amelyek a kôzpoonti idegcsatomâban foglalnak helyet
(amit az égigérô fa szimbôluma fedez).

E misztikus kôrôk âttôrése (a népmesékben mint forgô kastély
megâllitâsa és meghôditâsa) bensô mâgikus hatalmat, isteni erôt
szabadit fel. Annak, akinek sikeriil ezt elémie, szinte korlâtian hatalmat
biztosit a fizikai erôk, formâk és zârtsâg felett.
Az âttôrés az eksztatikus âllapothoz van kôt\'e, ami a parâzsevés,
az elragadtatâs ellesz stb. fogalma jelent.
Keleti példâk, a tantrikus vagy a tibeti mahayana, a kalacakra
tanitâsa, amit Kôrosi Csoma Sândor târt elôszôr a Nyugat elé, jôl
magyarâzza e meglepô âllitâsunkat. Népmeséink a szô szoros
értelmében a titkos tanitâsok târhâza, amelynek ismerete szinte hihetlen
erôk forrâsa.

A TÀLTOSHAGYOhlÂNYSZELLEMTÔRTÉNETE
Herber Antal et al. 1998-ben „A korszak mûveltsége" cimszô alatt
a nemzetségi ôsôk tiszteletét tartjâk a magyarsâg vallâsa kôzpontjânak.
Hozzâteszik, hogy a tûzhelykultusz, a temetkezési szertartâsok szokâsa,
az ôsbâlvânyok kultusza tartozott még ide. A sâmânizmust tartjâk a
magyar ôsvallâsnak. A magyarsâg ôsvallâsânak papjait sâmânoknak
nevezték (Hol van erre adat? Mind légbôl kapott âllitâsok, feltevések).
Mâr valamennyire kôzelebb vannak a tâltos valô szerepéhez, amikor a
(valôsâg szerint forditva) sâmân szô jelentésében tudô, tudôs, de
emellett a tâltos, làtô, mondo, felelô (Qzi honnan vették?), igézô
értelemben is hasznâlni lâtjâk. Megjegyzik - és ez magâban mâr
haladâs -, hogy a népmesékben is gyakran szerepel a tâltos, a tâltos lô

és a sâmânokhoz kapcsolôdô égigérô fa. Utâna rôgton elâruljak
meghatârozva a torzulâs tengelyét, hogy a néprajzkutatôk a mai
phmitiv népek életmôdjàbôl kôvetkeztetnek a
jellemzôire (op. cit. p. 19).

korai sàmànizmus

Csorba Csaba „Osi hit\>ilâgunk „ cimmel màr târgyilagosabb. A
taltost tôbb kutatô a sâmânnal azonositja. s a magyar ôs\>allàst is
sàmànizmusnak minôsitik, de Csorba a fmnugor népek sàmânjâval valô
azonositâst elutasitja. Szàmunkra azonban érdekes valloinast tesz: ... a

téritôk oly alapos munkàî végeztek, hogy szinte csak néhàny
népszokàsban, népmesében, népi imàban maradtak meg sok esetben
nehezen értelmezhetô tôredékei a pogàny hitvilàgnak.
Az ôsi vallàs ritusainak tovâbbélésérôl és fennmaradâsârôl Tôth

Endre szâmol be az avarokkal kapcsolatban, de jôl râillik a magyarség
ôsi vallâsàra is: a régi szokàsokkal és hagyomànyos ritusokat nélkûlôzô
keresztény liturgia az imàn kivul szinte semmiféle cselekvést nem
biztositott a hivôk részére: a koràbbi kultuszgvakorlat teljesen

àtalakult. Éppen ez és a termékenységi kultuszok reàlisabb vagy
jelképes gyakorlatânak hàttérbe szorulàsa okozta, hogy a régi pogàny
vallàsossàg szàmos hiànypôtlô eleme évszâzadokig tovàbb tudott élni...
Végeredményben a fenti példék arra mutatnak, hogy
egészségesebb, arânyosabb nézetek vagy râmutatâsok kezdenek a
felszinre jutni, de a szigorù finnugrizmus dogmatizmus bilincseiben.
Elôzô elôadâsaimban a magyarsâg tôbbszintû vallâsi formait mutattam

be és osztâlyoztam. Feltevésiink ugyanis az, hogy - mint ma Japânban
- egymâs mellett jôl megfér tôbb egymâstôl ftiggetlen vallâsi forma
nemcsak a târsadalom egészében, hanem egy csalâdon beliil is. Igy a
korabeli magyar târsadalomban is megtalâlhattuk a magas és alacsony
vallâsossâg egymâstôl eltérô ritusait és gyakorlatât. Ez a feltett tôbbszintûsége a vallâsi formâknak, ha halvânyan is (és vilâgosan nem
tételes formâban, mint az megvan Japânban), de fellelhetôk a
kereszténység és ôsi magyar vallâs egymâs melletti tovâbbélésében. Az

utôbbinak nyomai egész a jelenig megvannak (tâltos hit, népmesék,
nyelvi elemek stb.), tùlélve az évszâzadok viszontagsâgait.
A tàltosmesék és az éntudat

A tâltos égigérôfàja

A tâltos alakja a népi hiedelem természetfeletti személye, a
népmesék misztikus hôse és ugyanakkor a régi magas vallâs papja, a
papi rend gyakorlôja és természetében, isteni cselekvésben kifejezôdô
alakja. A magyar magas vallâs gazdag ritusélményének, szokâsainak
rendje „struktùrâja" a tâltos kultusz, amely hosszù évszâzadok sorân

tùlélte

az

ûldôztetések

viharât,

toredékeiben,

széttagoltsâgâban

megtalâlhatô a magyar népi irodalom remekeiben és a magyar nép
konzervâlô szellemében.

A magyar tâltos ôsi tanrtâsa a legcsodâlatosabb hittétel a test
természetérôl. Tanitja, hogy a testnek egy lâthatatlan része van, anrit
fmom testnek nevezhetùnk és hogy hârom nagyobb csatoma vezet
lelki-fizikai erôket vagy energiât és ami parallel fut a gerinccel. A

tâltosmeditâlônak a célja, hogy nôvelje az eksztatikus figyelmét és a
végsô megvilâgosodâs felé haladva egyesitse bensô erôinket a

napcsatornâban (jobb oldali), a hold csatomâban (bal oldali), a kôzponti
csatornâban, ami az égigérô fa metaforaja. Ezekkel a kapcsolâsokkal és
az erôk kôzponti csatomâba valô egyesitésével a tâltos gyakorlat és
technika csodâs erôket hoz életre és ezzel isteni erôket ad a

gyakorlônak. A megvilâgosodâs ùtja, a népmesék, tâltosmesék égigéro
fâjânak (kôzponti csatorna) hôsi ciklusa. A tâltos felfelé haladâsâval, és
a forgô palotâk megâllitâsâval, meghôditâsâval szimbolikusan egyre

magasabb lelki-fizikai szellemszintre emelkedik. Az eredményt talân
ônuralom szô is visszaadja. A tudat magas fokù megkantàrozàsa es
fékbe tartâsa a tudatba lépô érzéki vilâg kontroljât is adja. Misztikus
forditâsban: ha a kiilsô és bensô erômôn uralommà tudok lenni, akkor a

kiilsô vilâg tudatba lépô képét teljesen az akaratom és hatalmam ala
tudom tenni, a vilàgot is âtalakithatom. A hârom vâr vagy kôzpont
kùlônben megfelel a tudat hârom testének.

ÔSVALLÂS, HIEDELEMVILÂG ÉSTÂLTOSHIT
Teremtô, ne.mzeti, védô isten és a magyar mint vâlasztott nép

Kristô szerint a magyar ôsvallâs, hiedelemvilâg és szokâsrendszer
tùlnyomôan tôrôk elemeket mutât. Idézi Domôtôr Teklàt, aki szerint a

néphit teriiletén a fenti nyelvi kapcsolat bizonyithatô, mint pl. a
boszorkâny, bûbâjos és sârkâny szavunk a frnnugorral szemben. Knsto
hatârozottan kiâll, hogy a sâmânizmus a magyarok ôsvallâsânak
tekinthetô és a tâltoshit s a magyar tâltos pârhuzamait a szamojédek és
lappok kôzôtt lehet megtalâlni. Itt Kristô a magyarsâg alârendelt
szerepét hangsùlyozza ki - hogy mi mindent âtvettûnk - és a régi
Diôszegi Vilmos sâmânizmusât kôveti, ami mâr eléggé meghaladott.
Itt meg kell emlékezniink Rôna Tasérdekes és kissé érthetetlen, de
mindent bezârô fejezetét a honfoglalâskori magyar vallâsrôl. A
zavarossâgot talân az is elôidézi, hogy Rôna mindent belevesz, ami a
forma és szellem kôriil a magyarokkal megjelenik. Ha egy szavunk
tôrôk eredetû, a vallâsi formât tôrôk pârhuzamokkal veti ôssze, ami
ônmagâban még nem lenne baj, de utâna az Isten szavunkat istenu

hettita nyelvi és hatti eredetû napisten alakjâban véli meglelni,
nemzetkôzi kôlcsônszônak tartja kazâr kôzvetîtéssel. Sâmânizmus és
tengrizmus (a torok tengri-ég szôbôl) szinkretizmâst veti fel. Ôt oldalon

targyalja a vallâs, mûveltség, kultùra anyagât és a tâltosrôl csak egy
szôval és futtâban emlékezik meg. A legfontosabb szavunkat a bàjolàst,
ami a religio magyarra valô forditâsa, nem emliti ugyan, de a bàj szôt
szlâv eredetûnek tartja, hasonlôan a varézshoz. De nem szôl egy szôt
sem a legfontosabb fogalomrôl, a bàjolàsràl, ami a vallâs magyar ôsi
neve. A bàjolàst, ami ugyanaz, mint religio - ùjrakôt, re, megint és
ligo, ligare kôt latinul, a papsâg nem hasznâlhatta a vallâs névre. Amint
tudjuk, a magyarban a vallâs latin megfelelôje confessio. Hasonlôan
nem tudja, hogy a tâltos egyik szerepe esôcsinâlô, viharkeltô. Igy ir:
nincs kulôn rânk maradt neve az esôcsinâlônak stb.

Szilàgyi Sàndor tizkôtetes tôrténetében Marcali megemliti a tâltos
papsâgot, de kijelenti, hogy: „A magyar ôsvallâs bûvôléssel, igézéssel,
babonâval, varâzzsal tele sâmânizmus, amelynek emberfôlôtti csudâs
hatalommal felruhâzott tâltosok voltak a papjai. Mollette tûzimâdâs,
ôsôk tisztelete is szerepelt. Mohamedân, zsidô vallâsi behatâsrôl

ismertet, perzsa-méd mâgus vallâs analôgiâja lâbjegyzetben és hadùr,
àrmàny perzsa behatâs rôviden felbukkan a fejezetben.

Kerékgyàrtô Ârpàd a pogâny magyarok ôsvallâsârôl cimû
fejezetben azt a turkok ôsvallâsâval veti egybe. De kiemeli, hogy hitt,
tehàt a magyar ôsvallàs egyfôlényt, Istent. Ezt teremtô, nemzeti, védô
Istennek, és a magyart vàlasztott néyének tartotta. Kôzmondàsaink

pedig màig igy hangzanak: É1 még a magyarok Istene! Hitâgozataik
voltak. Hitte nemzetiink, hogy ôsei aranykort éltek, hogy a
magvaroknak saiât nemzeti rendeltetése van, hogy a lélek halhatatlan
ugyan, de a ledit ellenségek lelkei a magyart a mâsvilâgon szolgâljâk
majd. Megemliti, hogy régi nyelvunk fenntartotta a tâltos pogâny papi
nevét, amely a bôlcsesség, a tudâs, a tanitâs fogalmât fejezi ki.
A legùjabb „Magyarorszâg tôrténete" cimû tizkôtetes kônyvben
Bartha irt a vallâsi hiedelemrôl: Az ôsmagyarok hiedelmei a tételes
vallâsok befogadott elemeivel gazdagodtak, az etelkôzi magyarok
vilâgképe, vallâsi
hiedelmei egyfelôl az
ismeretek bensô
gazdagodâsâbôl, mâsfelôl a tételes vallâsok tanitâsainak szinkretikus

keveredésébôl szârmaztak. Ehhez még hozzâfûzi, hogy a régebben
meglevô archaikus samanisztikus képzetek a babonâk szintjére
sûllyedtek, tehât feltételez egy magasabb sâmânizmust a magyarsâg
kôrében. Ezek szerinte levâltak a magasabb rendu vallâsi képzetekrôl.
A posztkommunista ideolôgia egyik rémisztô marxista alkotmânya a
Glatz Ferenc szerkesztésében megirt négykôtetes kônyv, amelynek elsô

kôtetét Engel Pàl irta. A kônyv fedôlapjânak bensô szâmyân a
kôvetkezô dezinformâciôs sorok vannak: Vajon lehetséges-e ideolôgiai,
politikai elôiràsok és propaganda nélkul nemzeti tôrténeti szintézist
irni? Utàna rôgtôn az osztâlyharc és mag>'arellenes, deheroizâlô
buzditâs marxista szôzata. A magyarok eredete, az Eurâzsia barbâr
népei, majd a barbârok târsadalmi rendje alfejezetek môgôtt bùjik meg
mintegy fémjelezve, hogy a szerzô minek tart minket. A magyarsâg
vallâsi képletei és eredete az ôsi hiedelemvilâg keretébe bukkan elô
...egyes elemei is képesek voltak tùlélni tôbb ezer évet és ha
nyomokban is, de fellelhetôk paraszti kôzôsségek szâjhagyomânyâban
a Kârpât-medence kiilônféle zùgaiban.

Jô és rossz keveredik itt, megjegyzi ôsrégi eredetiik van, de
hasonlitja ôket a fmnugor népek kultùrâjâhoz. A hallatlan szivôssâgra
mutât ez a tovâbbélés, hiszen tudnunk kell, hog>' a kereszténység
felvétele utân a pogâny vallâs ellenséges ideolôgiânak minôsûlt, és
minden maradvényât konyôrtelenûl iildôzték. Fontos és itt megint
helyes alapokon jâr râmutatva, hogy bârmi kevés maradt is fenn belôle
(azokat megtalâlhatjuk) mesékben és népszokâsokban. Megemliti az
égigérô fat, ami a vilâgfa, a szabadlelket, amelyek szerinte
kapcsolôdnak a sajâtos sâmânhithez. Mint hitték, a sâmân, akit a
magyar hagyomânyban tâltosnak neveztek, emberfeletti erôvel,
tudomânnyal rendelkezô (tudôs) személy, amolyan varâzslô.
Fodor Ish'àn szerint hitvilâgunk lényege az ùn. sâmânizmus volt,
amelynek emiékét népmeséink és hiedelmeink (a tâltosokrôl, az égigérô
fârôl stb.) napjainkig megôrizték. Hozzâteszi, hogy a levediai
magyarok vallâsa mâr nem csupân ez, hozzâveszi a homâlyos eredet és

Dienes âltal is mâr késôbb elvetett ongosz kultuszt. PaulerÂkos elôzô
nemleges âllitâs ellenében fontos sorokat ir le vallâsunk életbevâgô és
mâig is igaz valôsâgâhoz, egy mély eszû bôlcselô demoralizàciônak
nevezi azt. amikor valamely nemzet régi erkôlcseit elhag>'ja. A magyar
nemzet demoralizàciôja a X. szâzad folyamân végzetessé vâlhatott
voina a nemzet létére. A kérdés valôban azzâ vâlhatott volna vagy azzâ
vâlt. Ma még mindig a vajùdâs korâban éliink és ôsi vallâsunk kérdése
pont olyan idôszerû, mint Koppâny és Istvân korâban. Egy késôbbi
kônyvében visszatér ôsvallâsunkra: „Valami rendes papi osztâlyuk nem
volt, de akadtak emberek, akiket vallâsos hajlam, elmélkedés
elragadott, bûbâjolôkkâ, varâzslôkkâ, az isteni tiszteletet - amennyiben
ilyenrôl szô lehet - s âldozatot végzô tâltosokkâ, szôval azzâ tett, mit a
rokon âzsiai buddhista népeknél ma szâmânnak (sic) neveziink.

Hôman Bàlint - Szekfu Gyula ôtkôtetes ..Magyar tôrténet" cimmel
- sok kiadâst megért munkâjâban - a magyar vallâst a tôrôk népek ôsi

hitével tartja eg>'nek. A nemzetségi kultusz es ôsôk szellemének
tisztelete volt a târsadalomalkotô és ôsszetartô erô. Papjaik a
varâzshatalmù (mâgikus, karizmatikus) tôrzs- és nemzetségfôkôn kivul
râolvasâssal gj'ôgj'itô on osck és javasok vagy jôsok, akik egj'ben az
âldozati âllatok beleibôl zsigereibôl, csontjébôl jôsoltak. Hogy ezt
honnan vette Hôman, nom lehet tudni, hiszen erre nincs tôrténeti anyag.
Hozzâteszi: a keleti sâmânokkal azonos bôlcsek, tâltosok, bûbâjosok
varâzshatalmù mâgusok voltak. A kôvetkezô sorokban megint a
primitîv sâmanizâlô és alacsony sorsban élô korabeli âllapotokkal iija

le a magyarsâg szellemi mûveltségét. Szinte nevetséges môdon ezeket
mondja; „Szertartâsaikat a rontô igék éneklése. hangos lârma, dobszô,
ugrândozâs (papjaink ugrândoztak?) és eszeveszett kiâltozâs kôzben

végezték".

Nyomasztô

képek

ezek

és

teljesen

légbôl

kapott

talâlgatâsok!
Tàltos a csodàs erô birtokosa

Nem a tâltos eg>'szerû néprajzi ismertetését kivânom megrajzolni,
hiszen ez eléggé ismeretes. Rôviden és nagyjâbôl oldjuk meg
szellemtôrténeti hâtterét és vele kapcsolatban fontes târsadalmi,
politikai és ideolôgiai nézetek kereteit szeretném itt adni. Târsadalmi

szerepét, mint az ôsvallâs papja, a mai kutatô lebecsûli, sâmân vagy

sâmânhoz kozeli primitiv „betegségben" szenvedô, epileptoid személy
koresetében lâtja. Vagy mint egy idegbeteg, pszichopâtiâs, epileptoid
gôrcsôkben fetrengô agymûtét utâni alak, a trenapaciôkban meghibbant
agyafùrtja.

Mâsik vetiilete, amit itt szeretnénk bemutatni, hogy szerepe
alapvetô, a magyar nemzeti vallâs papja, szellemnek az embere, csodâs

erôk birtokosa. Politikailag a karizmatikus fejedelem, târsadalmilag
epikâink torténet-vallâsi-eredetmitoszunk nagy kôzponti embere.
Éntudatunk mâsa. Lélektanilag a mindennapok neurotikus zârtsâgâba
és pszichés elmeâllapot megzavart zsâkutcâjâba nem lehet a sorsunkat

igazgatô, karizmatikus rendezô személyt e fokra leszâllitani, mégakkor
sem, ha ez a szamojéd vagy vogul sâmânalak ilyképpen szuggerâlja.
Mert itt parallel nincs, sem a nyelvi fînnugorral, sem a néprajzi
tévutakon jârôk hamis hasonlitgatâsâval. A zsâkutcâs céltalansâgâba
belehullô ma embere tôrténelmileg a semmibe hullik. A magyar tâltos

visszaadja az egyensùlyât tévesztô embernek az egészségét, bensô
harmôniâjât.
A tàltos isten alakja

Mitoszunkban a tâltos sârkânyon lovagol vagy 16, bika alakjâban a
levegôbe szâll, ahol harcot viv ellenfelével, termékeny vihart, esôt

hoz\'a, villâmot és szelet tâmaszt, uralja a természetet, csodâs
képességû természetfeletti személynek ismeri. Cselekedeteiben és
alakjânak csodâs, természetet irânyitô és kifejezô viharistene, a tudâs
istene, mint neve is talân mutatja. Tâltossal kôzôs a jézusi kettôsség,
ember, mint isten fia és isten teremtô szellemében.

Kampô tàltos és màs mesealakok

Az indiai lângolô csakrâk, mint az istenek egy kiilônleges

fegyverének hordozôja jôn elô a Kampô tâltos és Toldival kapcsolatos
epikai anyagban. Ismert tôrténet, amit Galeotti mond el, hogy Beatrix
nem nézte jô szemmel Mâtyâs kirâly nag>' vonzôdâsât egy furcsa,
csodâs erôvel birô ember irânt, akit Kampônak hivtak és megkérdezte a

kirâlyt felôle. Kampôt, aki tâltos volt, a palotâjâba hiva az a szâjâba
vette az ajtôt és a szobâba lângot lehelt a kirâlyné nagy rémiiletére.
A tâltos tûzkereke (sok tâltosszôveg anyaga), amelyet a magyar

ôsvallâs egyik szent fegys'ereként irtam le és a tâltos mâgikus

eszkôzének. A racionalista bibliamagyarâzô iskola mâr a mùlt évszâzad
végefelé felveti azt a lehetôséget, hogy a paradicsom tôrténetét a zsidôk
a „perzsâkt6r' azaz a sumeroktôl vették ât (az akkâd, asszir stb..
tôrténetirâson keresztûl). Ezt az elméletet a kerub sz6 etimolôgiâjâval
kapcsoltâk ôssze. Ez szâmunkra fontos, mivel a kerab, szerâf stb. a

magyar griffmadâr legendâk és mesék alakjânak és a garabonciâs,
valamint a fenti tâltos fegyverének, lângolô, kerek képeivel is mutât
rokonsâgot.

A bibliai rész igy hangzik: Kerubok és a forgô kard làngjàt
helyezte el a paradicsom elé. E tiizes kardok, a csakrâk, „élekker
ellâtott korong, melyet Indiâban a csatâkban hasznâltak.
Toldi és a tàltos mitosza

A fentiekhez kapcsolôdik még a Toldi mitoszok kôzôtt az a tâltosi
tôrténet is, amit Gonczi Fer'e/rc Jegyzett fel: ,,Toldi Miklôsrôl mondjàk,
hogy mielôtt egy baràtjà\>al, aki tàltos volt, kezet fogott, ûgy

megszoritottàk egymàs kezét, hogy azok làngra lobbantak. Azutàn mind
a ketten a levegôbe emelkedtek s ott verekedtek. Toldi apja kiilônbôzô
hagyomânyok szerint a Tar nevet is viselte és megjârta az alvilâgot.
{Tar Lôrinc pokoljàràsa) A kôzmondàs: „Tengôdik, mint Toldi lova a
szemétdombon.

A megfejtése, a tâltoslô az Én, tudat képe, a szemétdomb a vilâg
szertelensége, ami tudatunkat megtôlti. Mikor a tâltos parazsat tesz a

gebe szâjâba, azaz elégeti a mindennapok kôzônyét, a tâltoslô
(tudatunk) szabaddâ vâlva ùgy repiil, mint a gondolât.

Toldi tâltosi alakjât mâr régebben a Gilgames kônyvemben
hoztam, ùjabb tanulmâny tâltosi szerepérôl Hoppâl kôzôlt egy hosszabb
analizist. Solymossyt idézi zârô jegyzeteiben és vaiôszinûleg vele egyiitt
vallja, hogy az „IIos\ai-féIe Toldi mondânak majdnem minden
lényeges eleme miigati, illet\e idegen eredetû". Déjà vue ail over
again, mint ahogy azt kedvenc baseball manageriink mondanâ itt kinn
Amerikâban.

A hôsi model hogy étmehet a kôzvilâgba, azt Kemény Jânos

„Ônéletirâsa" mutatja (p. 13-14) aki szerint Bethlen Gâbor, Erdély
nagyhirû fejedelme Toldi leszârmazottja volt: „Az anyàmnak anyja volt
Toldi Petronella, ...kik kôzûl valô volt amaz nagy erejii hires vitéz Toldi
Miklôs. ...Ezenbôl âgazott...Bethlen Gâbor fejedelem. Karizmatikus
vezetôknek isteni a szârmazâsa.

Példakép, „role model" a mai emberben

Nagy epikai, tôrténelmi lélegzetû irodalmi alkotâsok kôzpontjâba
helyet foglalô a tâltos a hôs szerepével, élesztvesztô cselekedeteivel
(jelenlegi elôadâsomat szeminâlisnak tartom és alapvetô fogalmak
vâzlatâval a magyarsâg szellemkincseinek és tôrténelmének integrâns
lehetôségét nyitom meg), ahol a kiizdelem igaz és célratôrô, akinek
harca proteân, kiilsô és bensô, lelki formâja adja meg a mesék oly

gazdag vallâsos jellegét. A tâltos mesék hôse mindig mâsokért kûzd és
mâsokért elszenvedett haro kôzben és végtével ônmaga emelkedik a
magassâgra. Ônzés, fukarsâg, kapzsolâs ellentéte.
A rendszervâltozâs utâni, posztkommunista korban még durvân, lia
burkoltan is, tovâbb él a marxi-bolsi dogmatizmus. Nihilizmusâban és a

globalizâciô sziirkeségében felnôvô nemzedék egyensùlyânak az
archimédeszi pontja az éntudat és mitudatunk és ez a fentiek
ismeretében van meg.

Ritusénekeink, regôlés és tâltoskultusz

A legôsibb tâltosénekeink kôzôtt van a regôlés. A jeles napokhoz
fïïzôdô

ének

a

tâltos

szertartâsânak

része.

Sâmânének

leszâr-

mazottjânak kônyvelik el, de nem az. Az éneknek sok archaikus része

van, kezdôdik a kôvetkezôvel: Rôt ôkôr, régi tôrvény, /haj regû rejtem/
azt is megengedte/ az a nagy Uristen. A zalai Boldogfa vâltozatâban
utalâs van arra, hogy a tâltoskultusz e régi énekét valamikor tételes
kultuszon beliil mondtâk: Boldogfaji templom a mi hâzunk lenne /
benne valô oltàr mi asztalunk lehetne stb. Tehât visszavâgâs arra a
korra, amikor ezt a sajât templomukba mondtâk. A tovâbbi érdekessége
e regôs éneknek a teremtési viziô sorai: Amott keletkezik egy kis kerek
pâzsit, abban legelészik / csodafiû szarvas, / stb. Tudjuk, hogy a

kôzelkeleti vallàsos szertartâs bevezetô része a teremtési szôveggel

kezdôdôtt. A kerek pâzsit szimbolikusan a vilâgot jelenti, a regôs
ùjjâteremtxe azt, a benne levô szarvas pedig a krônikânk vezérlô, ùj
hazât mutatô szellemalakja.
Forgôkastélyok és a magyar vallàs/tnitosz kérdésének àtlôi

Nagy nehézség maga a mitosz-sâmânizmus, illetve vallâstôrténet
és vallâs, mint élô folyamat viszonyânak a târgyalâsa. A folklôr nem

ugyanaz, rnint mitosz a hivatalos terminolôgiâban. Én azonban a
magyar folklôrt magyar mitosznak veszem (egyik elôadâsom sorân
felvetették a kérdést: „De hol vannak a fényes pâncélba oltozott
homéroszi istenek?). A mâsik alapvetô kinos pont: a magyar ôsvallâs
tovâbbélô, fôldalatti jellege. ha megvan a mai „paraszti" mitikus
vilâgban, azaz a folklôrban, a népi irodalomban, mûvészetben,
mesékben stb. A nagy kérdés - ismétlem -, hogy a fenti folklôrista
anyag kifejezi-e a magyarvallâsiforma, a magyar teolôgia, tâltos vallâs
vibrâns jellegét? Még a nevét is kidôrgôlték a szentistvâni buzgalmak
bâjolâsunknak, de hivhatnânk ezt bârmi mâs néven, pl. a honfoglalô

magyarsâg vallâsânak. Ha ez megvan és vilâgos, hogy hittek ôseink
valamiben és ebben a valamiben valô hit valami formâk kôzôtt folyt le,

(liturgia, ritus élmény, mint metafizikai âtélés) és ezek a formâk
beidegzôdtek, ezeknek a tudati, lexikâlis, lélektani szintaxbeli és
idiomatikus reflexiôinak meg kellene lenni és eldugva tovâbbélni.
Mondjnk a népmesék bizonyos fajtâiban (A mese még nyomaiban

kisért, mint szakrâlis kommunikâciô.) ezek tovâbbélnek. És részei a
mai vallâsi élményeinknek, ha tudatalatti is, és a gùny târgya még, ha
târgyaljuk. Szôval legyen-e a népmesék analizise és szintézise,
stmktùrâkra bontott elemeknek târgya: a magyar tâltosvallâs vagy
kereszténység elôtti vallâsi életûnk kôrvonalâzâsânak, egy ùj magyar
mitosz kialakitâsânak, vallâstorténeti értekezés témâjânak? A mitosz,

legenda és tûndérmesék mai târgyalâsa a holnap mitosza aranyveretû
hôsôkkel.
Alom motivum

Àlom bâjolâssal kezdôdik egy Dégh Linda gyûjtôtt Pandùr meséje
és a corpus teljes egészében hét gyûjtményt hasznâl fel, ahol az âlom,
mint szertartâs ékelôdik be vagy ahol ùgy tûnik, hogy az âlom ilyen
szerepû. A Berze Nagy mesekatalôgus 530 (férfi-hamupipôke), AaTh
510A csoportja és mâs katalôgusok jellege rôgtôn mutatja, hogy a
mesék bizonyos, mitikus szerepére csak mint feluleti stniktùra jegy
erejéig vilâgitanak râ és mélyebb szerkezeti elemeket és jelentésiiket
pedig teljesen kihagyja.

A mese nemcsak egy verbâlis, absztrakt lehetôség keretén beliili
nyelvi jelenség, hanem a nyelvi normâban feloldôdott képszerûség ikonogrâfia - lâthatôvâ tevô tôrvényszerûsége is. Azaz a mesét a
narràtor nyelvi „festésnek" hasznâlja. A mesemondô az irreâlist
realizâlja az irodalmi elbeszéléssel szemben, ahol ez forditva van. Ez a
csodàst (mitikust) valôsàggà valô tevése az alapja a bâjolô
tevékenységének, ahol a konkrét vilâg mintegy teremtôdik.
A semmi csendûlése

A semmi (void) misztikus kifejezése, amint azt a semmi hangjàval
(sound ofvoid) egyeztethetô az egyik legérdekesebb tàltosfogalom. Itt
kiilônôsen ezoterikus fogalmat kisérlek megoldani: a semmi
megcsendulését. Itt talân a kiolvasôkra kell gondolni, amikor a téltos
elér a „9 az nem 9, hanem 8, a 8 az nem 8, hanem 7 stb." végére és
mondja: „7 az nem 1, hanem semmi" és a férgek (a férges lovât igézik,
olvassâk ki a férgeit) egyszerûen kiesnek, eltûnnek a lôbôl vagy pl. (ha
személyre mondjâk) a betegség feloldôdik, eltûnik, a semmibe
„semmisûl". Hova megy a Betegség Ur démonhadâval? A tâltos tudja,
hogy ennek van egy tudomânyos (misztikus értelemben) magyarâzata,
egy ontolôgiai oldala a kérdésnek. Ezzel a felûlettel az etnogrâfusok
nem foglalkoztak, mivel nâlunk a leirô néprajz volt a tôrvényszerû,
ismert vagy ismeretlen okok miatt. Lényegében a betegség démonok

visszatértek abba a kiindulâsi pontba, ahol az ember is kezdôdik. És ezt
a kozmoszba vetitették. A nehézség itt az, hogy az egyszerû tudôs
pâsztortôl megtagadtuk
lehetôségét. Olyan tudôst,
magyarâzni tudta volna,
kôvetkezô: a tâltostanitâs

a misztikus mélységbe valô behatolâs
tudomânyost talâlni, aki ezt verbâlisan is
egy mâs kérdés. A fentiek megoldâsa a
szerint a semmit ùgy magyarâzza, mint a

semmi megcsendûlése és a kiolvasô csengése (vagy mondâsa), amely
eszkôz arra, hogy minden fôldi fuggést elvâgjon. A csendûlet
kontemplâciôjât ùgy gyakorolja, hogy szorosan kôveti a csônd hatârât

és megszoritâsât, miâltal eléri a semmit. A lényeges az, hogy az idôben,
tehât „most elmondandôt" és elmondâsban résztvevô a valôsâgot
alakitja és amikor a kiolvasô a semmi pontjâhoz ér, az énekének vagy
inkantâciôjânak, az idô értelmét, meglétét is elvâgjâk és a csendûlethang felismerését is a semmibe vâgjâk. Ezzel a hang, csendûlet maga,
vagyis az ének hangja a semmibe hullik vagyis eggyé lesz vele és a
semmi lényege nyilvânvalô, természete valô lesz. A sound ofvoid vagy

a semmi hangjânak a gyakorlata abban leli fontossâgât, hogy a szellem
felszabadulâsânak, vagyis a személy teljes szabadsâgânak a kulcsa
abban âll, hogy az érzéki vilâg môgé kell eljutnunk, vagyis az illùzôk
môgé.

Àlom-bàjolàs
Az âlom jelenet kevéssé kiaknâzott motivum része a magyar

meséknek, tâltos szôvegeknek. De az âlom-bâjolâs a vallâsi liturgia
fontos része lehetett, mint azt a tibeti tanitasokban lâthatjuk. Alom-

epizôdok utân a hôs egj're nagyobb erôt nyer, ami a csodâs erôk és az
élom cselekménye kôzôtti viszonyra mutât. Molnàr Anna, Veres Jôska
balladai részébe ilyen mitikus szerepe van. Az âlom âllapotâba a
szétdarabolàs motlvuma âgyazôdik bele. A dismemberment a halàl és
ùjraszuletés misztériumàba vezet.

Forgô kastély, amely kacsalâbon fordul

A forgô kastélyok, mint kôrôk, a csakra és vetiilete geometriai
formâban. A kacsa fontossâga természetesen nem âll meg a mesebeli

egyszerii alakjânâl, hisz a kacsalâbon forsà vàr. mint szimbolikus
képlet, az egész bâjolâs logikâjânak nagyon fontos része. Olyannyira,
hogy a magyar népmeséknek majdnem egy leirô jellege ez a kifejezés.
A tâltos ideolôgia reflekting pontjânakirom le a „foot" szimbôlumât.
A forgô vâr megâllitâsânak a szimbolizmusa jelentôsége talân nem

eléggé kiaknâzott még a kônyvemben sem, hisz kellene hozni azt is,
mikor a tâltos megvâgja a forgô vârat és nagy pengéssel valô
megcsapâs utân a vâr megâll. Ezutân tôrténikminden és a legcsodàsabb
események sora itt vâlik konkrétummâ.

A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend és a Vitézi Rend
egyuttes tilésén vitéz Falk Viktor (Westlake, Ohio) elnôkôlt, mint a

Szent Lâszlô Târsasâg és Rend fôszéktartôja.

Dr. Ravasz Istvàn (Budapest):

A SZENT LÂSZLÔ HADOSZTÀLYHÔSI
HALOTTAINAK EMLÈKMÛVÈNÉL
Mikor Kâin az elsô oltâr mellett leiitôtte testvérét, azt bitte, ezzel
mindent elrendezett. Nem értette, amikor az Ûr ezzel a kérdéssel âllotta

ùtjât: Hol van Àbel, a te atyâdfia? Hânyaveti méltatlankodâssal felelt:
nem tudom, avagy ôrzôje vagyok-e én az én atyâmfiânak? Kâin nem
tudta, mi az a felelôsség. Nem tudta, hogy ahol nincs felelôsség, nincs
meg az emberi minôség, de ahol a felelôsség megjelenik, feltûndôklik
az emberi méltôsâg. Ha valaki emberi méltôsâgât, erkôlcsi

értékâllomânyât nôvelni akaija, felelôsségét kell mélyebben âtéreznie.
A mai napot éppen az teszi kiemelkedôvé a tôbbi nap kôzùl, hogy nem
csupân az emlékezés, de a felelôsség szâmbavételének napja is.
Szâmba kell venniink, mégpedig mindannyiunknak. hogy milyen
felelôsséggel tartozunk nemzetûnknek és ônmagunknak. Szâmba kell
vennùnk, ma Szent Làszlô kirâly napjân, most, a Magyar Kirâlyi
Honvédség hôsi harcaira és hôsi halottaira emlékezô bensôséges
iinnepségen, itt, a Szent Lâszlô Hadosztâly mag>'ar katonâhoz méltô
helytâllâsânak szinterén. Szâmba kell vennùnk, mivel a Szent Lâszlô
Hadosztâly egykori katonâinak felelôssége, hogy ne feledjék fél
évszâzad elôtti vitézi tetteiket, hogy ne feledjék azokat, akik akkor

testi-lelki bajtârsaik voltak, de lelkùk mâr a Hadak Ûtjârôl tekint le
râjuk, s felelôsséguk, hogy âtadjâk a fïatalabb nemzedék tagjainak
tôrténelmi emlékezetùket.

Szâmba kell vennùnk felelôsségùnket nekùnk, a kôzépgenerâciô
tagjainak. A kôzépnemzedék tagjainak, akiknek akâr azért, mert ilyen
hivatâst vâlasztottak, akâr azért, mert indittatâsuk alapjân kôtelességiiknek érzik apâik generâciôja emlékeinek ôsszegyûjtését és
âpolâsât, felelôsségiik ezen ismeretanyag és hagyomânyok elevenen
tartâsa és tovâbbhagyomânyozâsa a még fïatalabb nemzedékeknek.

s itt, ezen a ponton talâlkozik a Szent Lészlô Hadosztâly
katonâinak, de âltalâban a Magyar Kirâlyi Honvédség katonâinak
felelôssége, es a mi felelôsségûnk, a kôzépgenerâciô felelôssége. Mert
abban, hogy a legiÇabbak ôrôk idôkôn ât emlékezzenek elôdeik
cselekedeteire, s ôrôk idôkôn ât magyamak maradjanak, kôzôs a
felelôsségiink.
Kôzôs a felelôsségiink, s csak nekiink van felelôsségûnk. Csak
nekûnk, mert a Szent Lâszlô Hadosztâly apâinak nemzedéke, akik a

nagy hâborù lôvészârkaiban még csukaszûrke egyhenruhâban védték
az Osztrâk Magyar Monarchia becsûletét és hatârait, leginkâbb mâr
csak halvânyulô arcukkal néznek vissza lelki szemeinkbe. Csak
nekûnk, mert a mi nemzedékûnk legiÇabb fiainak még nem nyilt ki
tudata oly mértékben, hogy szép mesénél tôbbnek érzékelnék
nagyapâik és dédapâik tôrténeteit, s még nem alakult ki bennûk
magyarsâgtudat, illetve felelôsségérzet.

A mi kôzôs felelôsségûnk, hogy mindezt kialakitsuk bennûk. Az

Ônôké, a Magyar Kirâlyi Honvédség tagjaié, a mienk, tôrténészeké,
mostani katonâké, hagyomânyâpolô kôrôk alapitôié! A mi kôzôs
felelôsségûnk a mi kôzôs munkânk, a mi kôzôs, Istentôl rendelt
kûldetésûnk. S kûldetésûnk teljesitésében nem maradunk magunkra.

Velûnk vannak az egyhâz Isten szolgâlatâban âllô tagjai, a kôzoktatâs
napi robotot teljesitô szolgâi, az âllami és ônkormânyzati apparâtusok,
egyszôval mindenki, aki a magyartârsadalmat alkotja. S Istenben bizva
engedtessék meg nekem, hogy optimista legyek: az egész magyar
târsadalom, az egész magyar nemzet.

Ezt a felelôsséget korâbban mâr âtérezte az egész magyar nemzet.
1925-1945 kôzôtt mâjus utolsô vasâmapjân rendszeresen meg-

ûnnapelték a Hôsôk Napjàt. /P7J-ben bârô Abele Ferenc vezérkari
ômagy a frontrôl levelet intézett grôf Tisza Istvânhoz, amelyben
javasolta a miniszterelnôknek, hogy„A2 orszàggyûlés mâr mosthozzon
egy tôrvényt, amellyelaz àllam minden kôzségben szép kôemléket àllit,
amelyre... elesett hôseit névszerint bevési "...

Abele bârô 1916 végén Zita kirâlynén keresztul IV. Kàrolyhoz
fordult. A koronâzâsa elôtt âllô kirâly levelet fogalmaztatott a magj'ar
miniszterelnôknek, akinek beteijesztése alapjân a képviselôhàz
elfogadta a javaslatot.

Az 1917: VIII. te. eirendelte, hogy ,Minden kozség (vàros) anyagi
erejének megfelelô, méltô emléken ôrokitse meg mindazoknak nevét,
akik lakôi kôzul... a hazàért életuket àldozzàk fel". Még tartott a

hâborù, amikor megkezdôdott a ma is làthatô hôsi emlékmûvek
felâllîtâsa.

Az 1918-I9I9-es kaotikus események csak kevéssé befolyâsolték a
hôsi emlékmûvek épitését. Sot: a thanoni diktàtummal elvesztett
teruleteken is folytatôdott azok létesitése, legfeljebb lassùbb ûtemben az âllam anyagi tâmogatâsânak hiânyâban.

Horthy Miklôs orszâglâsànak 6. esztendejében kibôvitették az
1917-es tôrvényt. 1925. màjus 1-én a honvédelmi miniszter 1924: XIV.
tôrvénycikkre hivatkozô kôrrendelete a Hôsôk Emlékunnepe néven
(mârcius 15 és augusztus 20 mellett) nemzeli ilnnepé nyilvâmtotta
mâjus mindenkori utolsô vasàrnapjàt.

l925-\b\ a rendszeressé vâlô
Hôsôk
Napjân ûnnepi
istentiszteleteket celebréltak. A rômai katolikus templomokban kûlôn
imât mondtak a hôsi halottakért. A vérosi tanâcsok és a kôzségi
elôljârôsâgok ûnnepségein megkoszorùztàk a hôsi emlékmuveket. A
rendezvényeken a honvédség, a fegyveres kôzbiztonsàgi testûletek, a
bajtârsi egyesiiletek és a fïatalok szervezetei diszelgô osztagokkal
vettek részt. Budapesten, a Hôsôk terén talâlhatô Hôsôk Kôvét a honvéd
vezérkar fônôke koszorùzta meg, a Kormànyzô nevében és jeienlétében.

Magyarorszâg 1941-tôl belépett az ùjjâéledô vilâghâborùba. Ismét
voltak hôsi halottak és katona âldozatok. J942-hen a belûgy- és

honvédelmi miniszter elrendelte nevtik felvevését a Nagy hàborùs hôsi
emlékmûvekre. Mikor Jôzseffôherceg orszâgzâszlôt avatott a fôvârosi
Szabadsâg téren, mâr megemlékezett a mindkét vilâghâborùban
életûket âldozott honvédekrôl.

7P44-ben volt utoljâra monumentâlis rendezvénysorozat. 7P45-ben
még megemlékeztek a Hôsôk Napjàrôl, de mâr szerény keretek kôzôtt.
Mâr nem szâmitott nemzeti ûnnepnek. Az ùj hatalomnak, a szovjet
Vorosilov tâbornagy vezette Szôvetséges Ellenôrzô Bizottsâgnak nem
volt mâr inyére ez az iinnep, hiszen azokrôl a magyar honvédekrôl szôlt
a megemlékezés, akik - legnagyobbrészt - a szovjet hadsereg ellen
harcolva estek el. 1946-ià\ elmaradtak a hivatalos megemlékezések.
1989. màjus 29-én rendeztek ismét Magyarorszâgon nyilvânos
megemlékezést, Szekszârdon. Az elsô âllami szintû rendezvényre
7PPP-ben keriilt sor. Ettôl sorra avatjâk a II. vilâghâborùs hôsi
emlékmuveket. Hol kûlônâllôt, hol az I. vilâghâborùs nevek mellé
vésik fel az 1938-1945 kôzôtt elesetteket. Azôta a Hôsôk Napja ismét
minden évben megrendezésre keriil, noha nem emelték vissza sem a

nemzeti, sem az âllami ûnnepek sorâba. 1990 ôta politikamentes ûnnep,
amely alapvetôen a inegeinlékezést szolgâlja.

A megemlékezést, amelynek ki kell teijednie minden katonâra, aki
a magyarsâg érdekében âldozta életét, attôl fuggetleniil, melyik korban

oltalmazta a magyar szabadsâg eszméjét és a magyar bon lakosait.
Azokrôl is meg kell emlékeznûnk, akik az orszâgra torô idegen hadak
ellen emelték fel ôvôn kardjukat, de azokrôl is, akik a magyar nemzet

szabadsâgânak kivivâsâra cserélték fel lâncaikat fegyverekre. Akkor is,
haa magyar nemzet szabadsâgkiizdelmei mindig egyûtt jartak magânak
a nemzetnek a meghasonlàsâval.

A meghasonlâs, a keseriiség, amely a forradalmak,
szabadsâgharcok velejârôja, a részt\'evôk életérzése volt a forradalmi
lelkesedés és a mindennapi aggodalmak mellett, sziikségessé teszi,
hogy a magyar theodiceârôl is beszéljiink. Miért van az, hogy a magyar

a fâjdalmak népe? Miért van az, hogy a tragikum velejâr, s miértvan,

hogy abban a két versben, amelyben a magj'ar nemzet léte titkât
kiâltotta el, keserû és forrô lirâban, az a két jajszô olvashatô;
„Megbûnhôdte mâr e nép a multat s jôvendôt" illetve: „Népek hazâja
nagy vilâg, hozzâd bâtran kiâlt: egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy
halâlt"!

Eza nemzeti alaphangulat kiemeli a magyart a tôbbi nemzet kôziil.
E két, âm ha jobban belegondolunk, egy gondolattal, sorsbeszéddel
kôzelebb jutottunk a nemzethalâlhoz, mint bârmely màs nemzet. Ez
nem hangulat és romantika, ez tôrténelmi valôsâg, ami tôrvénybe

foglalhatô és vilâgosan szemléltethetô. Tôrvénybe pedig igy hangzik:
miôta a magyar élet tart, ez a nép mindig létében volt fenyegetett, és
mindennapi kérdése a lét és nemlét kérdése volt.

Az âzsiai pusztâkon a magyar nâla nagyobb népek ùtjâba keriilt.
Nem félt senkitôl, de szednie kellett sâtorfâjât. Végzetes és csodâlatos
môdon vâlasztotta ki e helyet, ahol megtelepedett. Sehol sem lehetett
volna annyi veszedelemnek kitéve, mint a Kârpâtok medencéjében. A
vezérek korâban a portyâzâs olyan halâlos kockâzat volt, amely rôvid
idô alatt felemészthette volna a nemzetet. Mikor Szent Istvàn a

Nyugathoz csatlakozott, egyszerre nyilvânvalôvâ vâlt, hogy ez az

életmentô lépés is halâlos veszedelmet jelenthet. Megindult a ktizdelem
a keleti magyar természet és a német-rômai kultiirkôr kôzôtt. Hogy ez

milyen erôfeszitést kivânt a nemzettôl, arrôl Szent Istvàntôl Nagy

Lajoson ât Hunyadi Màtyâsig minden magyar kirâly, Koppànytôl
Szilàgyi Mihàlyig minden magyar felkelô emléke sokat regél. A keleti
magyar, a népvândorlâs egy kései csapataként a Kârpâtok bérceinek

szent koszorùjâban megtelepedve védelmezôje lett a Njaigatnak
azokkal a keletrôl âtcsapô hullâmokkal szemben. amelyeknek ivét a
tatâr Batu kân-x6\ Kara Musztafàn, a Bécset utolsôként ostromlô tôrôk
nagyveziren ât Burkalov generàlisig, a hazânkban „ideiglenesen"

âllomâsozô szovjet haderô utolsô parancsnokâig rajzolhatjuk meg.
Ez a sorsfeszûltség megosztotta és szembeâlHtotta a nemzetet.

Volt, aki a Nyugathoz csatlakozott, mert a keresztény kultùrât akarta
megvédeni, akâr magyarsàga ârân is, és volt, aki a Kelet mellé

sorakozott, mert magyarsâgét akarta megôrizni, akâr a keresztény
kultùrkôr vilâgâtôl valô tâvolodâs ârân is. Mihelyt ez a fesziiltség
oldôdni lâtszott, rôgtôn megjelent egy ùj: a Hahsburg-uralom létérdeke
szembefordult a magyar nemzet erkôlcsi és politikai életérdekével. Ez a
kuzdelem egészen a vilâghâborùig tartott, még akkor is, ha legutolsô
korszaka jôformân csak kôzjogi birkôzâs volt.
Ebbe a folyamatba illeszthetôk a magyar szabadsâg zâszlajât
magasra emelô idôszakok, igy Bâthory Istvàn. Bocskai lst\'àn, Bethlen
Gàbor, Rûkôczi Gyorgy, Thôkôly Imre, Ràkôczi Ferenc heroikus

vâllalkozâsai, s az 1848-1949-i forradalom és szabadsâgharc.
A 400 esztendô, amelyet Magyarorszâg Ausztriâval a Habsburghâz uralkodâsa alatt a legbensôbb kapcsolatban tôltôtt el, igazâban
âllandô, elkeseredett kûzdelembôl âllott. E harcban Magyarorszâg
védelmezte a maga fuggetlenségét, âllami ônâllôsâgât, nemzeti
méltôsâgât és sajâtos kultùrâjât, Ausztria pedig Magyarorszâg
eiszakadâsi, ônâllôsulâsi tôrekvéseit igyekezett elnyomni vagy
erôszakosan megelôzni. A periodikusan megismétlôdô fegyveres
ôsszecsapâsok, amint haladunk az idôben, ùgy vâltak egyre
monumentâlisabbakkâ, âm végsô kifejletiikben egyben egyre
tragikusabbakkâ, mig az I848-1849-es szabadsâgharc a nemzet
elbukâsâval

végzôdôtt.
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forradalmârok és 1849-es honvédek dédunokâinak mâs tôrténelmi

kômyezetben, mâs folyamatok eredôjeként, mâs ellenség ellen
kirobbant I956-os forradalma és szabadsâgharca.
Azt, hogy a magyarsâg egy lelki test, egy mûvelôdési egység, egy
élô kôzôsség, a kettônek szâmitott XX. szâzadi vilâghâborù utâni
vilâgalakulâs tette kôztapasztalâssâ. Azôta tapasztalhattuk meg, hogy a
magyar nemzet hàrom létformâban él. Egyik az anyaorszàgi, a csonka
tôrzs, gyôkeréig visszavâgva, ùj hajtâsokkal keresve az életadô napot. A
mâsik a magyarsâg, mint kisebbség, erôs nemzeti érzésû âllamok
keretei kôzôtt. A harmadik a vilàgban szétszôrt magyarsâg, Fokfôldtôl
Kanadâig, Mexikôtôl Sydneyig.

Mindhâromnak megvannak a maga veszedelmei. A csonka tôrzs

mâig a lét vagy nemict prôbatételét âllja, tapasztalja, de még nem hiszi,
hogy igy is lehet élni. A kisebbségek helyzetukben hordjâk
fenyegetettségûket, mert nincs a vilàgon olyan tobbség, amely
beolvadâssal ne fenyegetné a kisebbséget; minél kevésbé akaija, annal
inkâbb. S inegforditva: minél inkâbb akarja, annal kevésbé. A
diaszpôra sorsa olyan. mint a tûzbôl kipattant szikrâé: él még egy ideig,
de mâr a tûz nom tâplâlja ôt. noha ô még a tûz melegének és fényének
nôvelésére fesziti erejét.

A hâromgerezdû mag>'arsâg szellemi kôzôsség, lelki egység. A
magyarsâg nem faj. Faj szerint nagyon kevesen volnânk ôsmagyaroktôl
eredôk, s kérdés, nem a legjobb magyarokat zàrnànk-e ki faji mérték
alapjân magunk kôzul. A magyarsâg nem politikai test; nemaz teljesen
még itt Magyarorszâgon sem, mivel a magyar âllamban is vannak
nemzeti kisebbségek, s erkôlcsi jogunkat azzal erôsitjiik, hogy
szâmukra ugyanazt megadjuk, amit magunk szâmâra kôvetelûnk.
De ugyanezt vârjuk el a kisebbségi magyarsâgot keretei kôze

fogadô mâs âllamoktôl is. Nem politikai test a kisebbségi magyarsâg
sem. Hogy egy embercsoport milyen âllami felsôbbség alatt éljen,
abban Isten eleve elrendelése hatâroz. A kisebbségi magyarsâg ennek
tudatâban linnepélyesen kijelentette, hogy hû és tdrvénytisztelô polgâra
akar lenni az ùj âllamrendnek, s eztbecsiiletesen, ôsszeszoritott foggal,
magyar keserwel âllja is. S van bâtorsâga hangsùlyozni, otthon, hogy
jogâllamban a kisebbségekre nézve is megcsùfolhatatlan torvényeknek
kell uralkodniuk. De elvârja, hogy ezt megadjâk neki. S legalâbb ezt
nekunk, csonka tôrzsnek is el kell vâmunk.

Ilyen

tôrvény

az isteni

predesztinâciôbôl kiindultan ùj

âllamalakulatokat létrehozô nemzetkôzi szerzôdés. Ilyen az alaptôrvény, amelyet minden ùj âllam szabadon, diadalma tetôpontjân

hozott, kôtelezve benne magât a kisebbséggé vâlô nemzetek
megbecsûlésére és védelmére. Ilyen tôrvény az irott eurôpai rend, s az
iratlan isteni vilâgrend. Végezettil ilyen a csonka tôrzset magâba ôlelô

anyaorszâg és a kisebbségi magyarsâgot magâban tartô ùj orszâgok
kétoldalù tôrvénye, az alapszerzôdés. Az alapszerzôdés, amelyet két,
erejének és ônmagânak tudatâban levô fél megkôthet, de kikônyôrgése
a gyengébb fél âltal a kisebbségi sorba szorultak ellen valô vétek.

Ha nem faj, ha nem politikum, akkor mi a magyarsâg? A
magyarsâg ismeret, tôrténeti és Jelen tények ismerete; a magyarsâg
érzés; a magyarsâg kibeszélhetetlen érzések akarattâ egyesulô
ôsszessége; a magyarsâg akarat, célok igenlése, cselekvésés erkôlcs; a
magyarsâg mindezekbôl tudatosulô lelki valâsâg; a magyarsâg lélek.

A magyar lélek gyôkere a magyar ontudat. Ismerete mindannak,
ami magyar, természetben,

tôrténelemhen,

miivészi aikotàsokban,

erkôlcsi parancsolatokban. A magyarsàg érték, nemcsak a vilàgra, de
ônmagunkra néz\'e is. A magyarsàg hiyatâstudat és szolgàlat,
életfeladat, életszabàly. Forràs, mederfolyam és torkolat azon lélek
szàmàra, amelyet Isten magyarnak rendelt, s ùgy rajzolta elôre
pàlyafutâsàt, mint a Tisza folyâsât.

A mai alkalom pedig azt mutatja nekunk, hogy cz a hâromgerezdû
magyarsàg csak egyiitt lehet egész. Mindegyik felelôs a mâsikért,
mindegyik mérhetetlenùl sokat tehet a mâsikért.
A diaszpôra szemiéitetô képet hinthet szét az ember birodalmâban,

mit jelent a magyar ember, nemzet, mûveltség, lélek, egyszôval mit
jelent a magyarsàg. Ezzel a nemzet szolgâlatânak egyik legnagyobb
értékét teremtheti meg. Ezt senki mâs helyette meg nem teremtheti, cl
nem végezheti, s ezt seminiféle mâs eszkôzzel kipôtoini nem lehet.
A kisebbségi magyarsâgnak van egy gigâszi feladata, hogy
megmaradjon magyarnak. Ezt elsôsorban mûveltségében élheti meg.
Minden nemzedékének legnagyobb feladata megszerezni és tovâbbadni
a kôvetô nemzedékeknek a magyar mûveltséget. A magyar mûveltséget,
amely az édes magyar anyanyelyen alapulhat csak, de amelynek
életben maradâsâra ôtvôznie kell a befogadô nemzetek mûveltségét,
nem pedig elvetni azt.

Végiil, a tôrzsnek magânak visszanyesettségében is gondoskodnia
kell arrôl, hogy a magyar ontudat tiszta és fényes legyen, feladata
alkotni egy olyan nemzetet, amely rendben, szabadsâgban, kenyérben,
keresztény erkôlcsben és magyar lélekben a magyar ember
méltôsâgtudatât és ônazonossâgât jogosan tâplâlja. A magyarsâgot
tâplâlja, de ùgy, ahogyan azt Szent Istyàn meghatârozta szâmâra,
befogadôan. Minden mâs nemzeti testet és jogos nemzeti ôntudatot
befogadôan.

Mert nincs szâzmilliôs nemzetiink, môgôttunk nem âll szuronyerdô
és rakétasorfal.

Mert mi csak igazsâgot, becsiiletet tudunk adni, s szankciôt csak a
keresztényi erkôlcs vilâgrendjébôl merithetunk.

Mert igy ùjra megtalâlhatjuk ônmagunkat és ùjra megtalâlhatjuk
egymâst.

A Szabad Magyar Ùjsâgîrôk Szôvetségének ùlése
Mint minden évben, a SzMUSz 1999-ben is a november végén
rendezett Magyar Kongresszus keretében tartotta meg évi rendes ûlését.
A megjelenteket SoôsJôzseffoûÛiài kôszôntôtte, majd beszâmolt a

Szovetség mùlt évi munkâjârôl és anyagi helyzetérôl. Bejelentette,
hogy s Szovetség az ezredfordulô alkalméâbôl irodalmi pâlyhâzatot
hirdet, amelyen minden olyan prôzâban vagy versben irott mû
szerepelhet, amelynek târgya a magyar millennium. A pâlyâzat célja,
hogy felkeltse az ùj generâciôk érdeklôdését a magyar tôrténelmi mùlt
irânt és erôsitse benniik a magyar ôntudatot. A Szovetség a legjobb
hârom mûvet pénzjmutalomban részesiti. I. dij 200 dollar, a II. dij 100
dollar, a III. dij 50 dollar és oklevél minden dijhoz.

Az Ùjsàgirô Szovetség kôzgyûlése. Az ùjelnôk GaàlCsaba, a torontôi Magyarsàg
szerkesztôje, székfoglalo beszédét tartja. Mellette Soos Jôzsef fôtitkàr, az Amehkai
Magyar Ujsàg fôszerkesztôje (Soos Jànos)

A fôtitkàr sajnâlattal jelentette be, hogyft. Kiss Barnabàs ofm. nem
tudja tovâbb vâllalni a Szovetség vezetését, igy ùj elnôkôt kell
vâlasztani. Felkérte Gaàl Csaba ùjsâgirôt, az Amerikai-Kanadai
Magyarsàg szerkesztôjét, hogy ideiglenes megbizatàssal vàllalja el a
vezetést, amig posta ùtjàn a vàlasztàst le lehet bonyolitani. Gaàl Csaba
a felkérést elfogadta és azt a jelenlevôk helybenhagytàk.
Az ùj elnôk székfoglalo beszédének lényege a kùlfôldi magyar

ùjsàgirôk szorosabb ôsszefogàsàrôl szôlt: ùj programokkal, keményebb

elszântséggal kell folytatni a munkât azoknak, akik képviselik a régi
amigrâciôt. Meit mi megirhatjuk azt, amit otthon, Magyarorszâgon,
majd tiz éwel a rendszen'àltés utân még mindig nem lehet vagy
nagyon kôriilményes megimi.

A szép szâmmal ôsszegyûlt ùjsâgirôk kôzôtt volt Bràdy Zoltàn, a
KAPU cimû magyarorszégi folyôirat fôszerkesztôje és Lovas Lajos, a
Napi Magyarorszâg cimû bàtorhangù napilap fôigazgatôja.

Brâdy Zoltân az otthoni ùjsâgirés és kiadâs nehézségeirôl beszéit,
mig Lovas Lajos lapigazgatô a mindennapi ùjsâg-megjelenés
problémâirôl szôlt. A vendég elôadâsâbôl a kôzônség képet kapott a
hazai tâjékoztatâs visszâssâgairôl és a még mindig erôs baloldali média
félrevezetô revékenységérôl.

Csôkné Veress Etelka (Pittsburgh, NY);

TERMÉSZETALAPON ÔSMAGYAR TÔRTÈNELEM
A magyar nép tàvlati és kôzeli tôrténelmében szereplô természet
fogalmâval idézek emlékeket. Az elsô hallâsra legtôbb esetben
kétkedôen teszik fel a kérdést: Mi a cél az ôsmagyar tôrténelem
anyagismertetésénél beszéini a természet fogalmarôl? Szerintem azért
fontos, mert még ma is a természettel kapcsolatos fogalmi lét
elmaradhatatlanul fô jellemben él - minden nemzedék tôrténelmi

anyagismertetésében - legtôbb esetben anélkûl, hogy felismernénk.
A vallàsok hit-tananyagànak alapja az Isten és a Természet

fogalom egységére van épitve. Az ôsmagyar hét tôrzs hitelmélete
alapjén a természeterô az isteni hatalomtôl eivâlaszthatatlan. A szâjrôlszâjra fenntartott tâltos hit szerint, mindenki és minden a természet
vilâgàban a természet tulajdonsâgâval ôrôk kôrforgâsban tôlti életét.
Az elkorcsosult târsadalomban, az anyagi rangosok vették kezûkbe a
leikivilâg irânyitô joghatalmat. A testiieg, lelkileg rabszolgasâggâ vâlt
légkôrben idôk folyamâval mesevilâgba szôvôdôtt a régmùlt tiltott
emléke. Ez az irânyvonal beékelôdve kiépitette magât az ùjonnan

formâlôdott mûveltség irânyzatéba, a valôs és a képzeletbeni hittôrténelem egybeszôvôdôtt jellemvilâgba. Az emberek tômege
elvesztette a emberrel szûletett - mint gondoikozô lénnyel jârô ônbizalmât. A vilâgmindenség természetbeni kôrforgâsânak
hullâmaiban csak szinben vâltoznak a korszakok eseményei. Az âllatok
uralkodnak az emberek felett, majd az emberek az âllatok felett, az
ôriâsokbôl tôrpék lesznek, mig végûl is a gépek uralkodnak mindenek
felett mindaddig, amig a kiindulô pontot el nem éri a végpont.

Kezdetben a szellemi létnek a testrész csak egy fizikai mûveletek
végrehajtâsâra valô eszkôz volt mindaddig, amlg Lucifer az anyagi
vilâgot uralmâba nem vette. Régen az emberek kevesebb szôkinccsel,
de annâl gazdagabb megérzéssel, magas szellemi tudâssal rendelkeztek.
Mâhoz viszonyitva a régmùltban forditva volt az arânyszâm azok
kôzôtt. akik szellemileg tudtak érintkezni a jelen levôés tâvol levôkkel.
A természet vilàgàban kétféle istenségi hatalom uralkodik: egyik a
magassâg, mâsik a mélység, vilâgossâg és sôtétség. Ezeknek az
ellenséges viharos hullâmait a Hétlend hét tôrzsének hitkôzôsségecsak

komoly lelki egybenélésével tudta âthidalni. Ârpâd nagyvezér népraj
kôzossége az âllandô viharos tâmadâsok, és a kûlônbozô târsadalmi

rétegekbe valô illeszkedéseinek nyomâsâra, hitelméletileg is némi
sziikség vâltozâson ment keresztûl mâr a Kârpât-medencébe érkezéséig. A judeai kereszténység és a tôbbi ùjabbnâl ùjabban alakulô
vallâsfelekezetek, az Ârpâdien egyhâzkôzôsség alapelméletének -

'Természet és az Él-ô, Mindenhatô' - jellem alakjainak beiktatâsâval
tudtâk és tudjâk csak fenntartani hiveik tâborât.

Egyik àltalànosan felmerûlô kérdés: Melyik jelentôsebb, az Elô
Természet vagy az Élô Mindenhatô? Hogy melyiknek van jelentôsebb
hatâsa, szerepe a gyakorlati életben, azt nehéz eldônteni. Mielôtt

hatarozottabb vâlaszt adnék, azelôtt ismerkedjiink meg a magyarsâg hét
tôrzs egységének gondolât futtatâsâval ismeretes, isteni természet

fogalmakkal. Nagyjâbôl elfogadott, hogy a magyar mag'i vallâs alapon
természetimâdô (pogâny) volt. A hivatalosnak mondott leirâsok nem

kôzvetlen csak feltételezett anyagra vannak épitve. Kûlônben is az
imâdat, a tiszteletadâs, mindenkinek az egyéni jellemben megnyilvânulô természetétôl fiigg. Pl. a kônnyen lângolô imâdat nem ér fel egy
komoly tiszteletadâssal.

Azok, akik megemlitik, âllitjàk, hogy a magj'arok természetimâdôk
voltak, kôzel âllnak az igazsâghoz. A természetimàdat alatt a nap, a fa,
a tûz, a ko, a viz magasztos nagysâgainak tisztelete magasabb, mélyebb
mûveltséget tanùsit, mint az ember âltal alkotott milliard értékû

aranyozott vagy anélkûli szobrok, épûletek, és egyéb lelkeket
rabbatartô szentesitettnek mondottak.

A természettel mindenben és mindenhol egyéni formâjâban
talâlkozunk. A természet létezését két fônév alatti csoportositâsban
mutathatjuk be. Az egyik az anyagi test, amely ônmagâban a
természetnek élettelen alanya, a mâsik az anyag nélkuli test, ezt
sorolhatjuk a természet élô alanyaként. Az anyagi testek vilâga,
részûnkre leginkâbb a fôldgômbûnk csillagôvén beliili légkôrben,

légûrben mutatkozik. Az anyagi test a szervcs anyag ôsszetételében
élettelen tennészet (ko, fold), vagyis minden, ami élô erô nélkiili.
Abban az esetben, amikor a test nélkiili vegvàilettel pârosodik az
anyagtest vegyiilete, nevezhetjiik és nevezzûk élô természetnek. A test
nélkuli anyag, szervetlen ôsszetételében - az élô természetre vonatkozô
(biolôgiai) tôrvényszeriiség alapjân élettelen - de a kiilônbôzô erôhatâs
megnyilvânulâsân keresztiil, az élô természet alanya, mint szél, akarat,
sugâr stb. A természet a végtelen vâltozatban elôfordulô szerves és
szervtelen anyagfolyamat létesitôje, ôsszekôtôje és fenntartôja.
Beszélhetiink szabad és zârt természetrôl is. Szabad természet pl.
nôvény, virâg, viz, hegy stb. Vagy valakinek, valaminek eredeti
kôzvetlen valôsâga; természet utân fest, természetben fizet. Zârt
természet pl. kitôr belôle a természet: valôdi jelleme megmutatkozik,
makacs, harcias, hirtelen, nagy természete van... A természet
ôntermékenyitéssel tôbbszôrôsiti, tartja fenn termékeinek folyamât. Ezt
az elmefùttatâst értsiik ùgy, hogy minden létezô alany a természet

kihatâsânak behatâsâtôl vagy annak forditottjâtôl fiiggôen alakul,
létezik.

A természet fogalmàval kapcsolatban, mint a mindenek feletti
hatalmânak gondolatârôl leszoktattak. Természetesnek vesszûk, hogy a
természet erôhatâstôl kezdve a természetunkkel a természetben éliink.

Hangoztatjuk hatârtalan és felmérhetetlen dicsô nagysâgàt anélkiil,
hogy az Isten fogalmàval kapcsolatos gondolattal tisztelnénk,
elfogadnânk, elismernénk. Az ôsi magyar hitvallâs jellegzetes
feltûntetésével a magyar tôrténelmet sok magyar és kulfôldi irô
érintette, sot belsôbb tanulmànyozâs foljdân részletesebben ismerteti.
Az eddig âltalam ismert irodalomban a magyar ôs-vallàs kivétel nélkûl

minden esetben 'pogâny' jelzôvel van elkônyvelve. Ami a MÉK-szôtar
szerint: 1. Nem egyistenhivô, 2. Nem keresztény, legtôbb esetben
vallâstalanokra hasznâlt jelzô, 3. nép, kegyetlenség, cudarsâg,
hitvânysâg jellem alakja. Kegyetlenebb, hitvânyabb emberirtâst, a
jùdeai keresztény vallâshôditâstôl véghezvinni lehetetlenség.
(Emlékezve és nem feledve az Albany-i NY-ban - és tôbb helyen az
egyhazak belépésével - az 1100 éves Ârpâd magyar honalapitâs
emlékére tartott iinnepnapjât! Amikor a rômai katolikus egyhâzzal
ugyanabban a szobâban, ugyanazzal a kôzônséggel tartattâk a Szent
Istvân dicsôitésével az 1000 éves keresztény magyarÂrpàd honalapitô

feletti gyôzelmet, amivel megôlték az Ârpâd tiszteletének iinnepélyes
hangulatât. {Hogy jôn egy vonalba az Ârpâd nagyvezér 1100 éves
jûnius koriili honfoglalâs Unneplése a Vajk-lstvàn nagyfejedelem 995
éves karàcsonyi (tehàt decemberi) keresztény kiràllyà avatàsànak a

2001-ben ér\>énves 1000 éves Unneplése. A jùdeai keresztény elmélet
hitvédelmére nem haboznak felvenni szentségtâborukba ellenségiik
oldalân âllott holtakat vagy hatalmuk alatt tartottakat, ha az elônyiikre
van. A mise alatt rajtam kiviil egyetlen egy enibemek nem jutott

eszébe, hogy a Szent Istvân dicsôitése alatt az Àrpâd és a kârpâtmedencei magyarok hitvilâgât tagadjâk, itélik el. Pl.: A misébôl egykét kivâgott rész: „Isteniink, Te Szent X. Piusz pépât mennyei
bolcsességgel és apostoli erôvel toltôtted el. hogy védelmezze a

katolikus hitet... Urunk, Istenunkfogaddszivesen adomànyainkat. Add,
hogy Szent A'. Pius pàpa tanitàsàt kôvet\>e e szent titkokat ôszinte

hôdolattal ûnnepeljiik. és hivô lélekkel fogadjuk... A bosszantô
érdekesség az, hogy a mise hallgatôi kôziil egyetlenegy sem tudta, ho^
mi a titokzatos pâpai tanitâs, amit ôszinte hôdolattal iinnepeltek és hivôi
lélekkel fogadtak. Én ott a szinhelyen tôbb embertôl érdeklôdtem a
titkok irânt, nem hogy a titkokrôl nem tudtak, de még arra sem

emlékeztek, hogy azzal kapcsolatban éneklés lett volna. - Ti. elôbb a
kôzônség lelkivilâgâra hatottak kulônbôzô zsoltârokkai, pl. azegyiknél
minden egysoros mondôka utân a hivek râénekelték, hogy „Légy âldott,
Szent Istvân kirâly. Ez az ismétlés legalâbb 8-IO-szer fordult elô.
Hallgatôlag kellett tudomâsul vennem az ôsmagyar tôrténelmi
hitmûltunk emlékét gyalâzô és tiprô gyôzelmet, ha nem akartam
ellenséget szerezve magyarsâgom mellett kiâllani. Titkon élô nagy
kérdés: Lehet-e valaki jô katolikus, jùdeai keresztény, ugyanakkor igaz
hitbéli magyar?)

Sajnâlom, hogy ezzel a kitételemmel egyes hivôk jôérzeset
felkavarom, de ha mindig elôzékenykedûnk az eltiprôinkkal szemben,
akkor hamarosan még hirmondôja sem lesz az ôsmagyarok élô
mùltjânak.

El kell ismemi, hogy a parasztsâg az, amely minden népfajnéptôrzsnek ôsszetartô lelki oszlopa, a tôrténelem lelki és testi anyag

tômege. Sokszor igazat kell adni az ellenségessé vâlt kitôréseknek az
istentelenekkel hirdetett vallâs hôditôk ellen. A vita gondolatânak
kôzpontjâban tôbb kisebb-nagyobb fâjô nyitott seb âll: 1. Ki teremtette

a vilâgot? 2. Hogyan jôtt létre az ûr, a térl 3. Hogyan, mibôl jôtt létre
az anyagok vâltozata? 4. Miért él az ember? 5. Miért teremtôdôtt a

vilâg? 6. Ki az énl 7. A belsô lényem mennyire tudja irânyitani
sorsomat? Ezekre és ezekhez hasonlô vége nem lâthatô kérdésekre
ellenérv nélkiili magyarâzatot egyik oldal semtud adni. Még ha tudjuk
is, hogy érvelésùnk bizonyitéka ellen hatârozott hangù câfolattal âllunk
szemben, még akkor is hirdetniink kell a magyarsàg ôsi hitelméletén
alapulô felfogâst. Miért? 1. Azért, mert mint ôsiink magzatjai, kutya

kôtelességiink tôrzsûnk gyôkerébôl kinôtt gyiimôlcsének féregmentes
tovâbbélô életképességét biztosîtani. Az égaiba beoltott és beoltôdott
idegen szemekkel kinôtt âgazat bogozatait csak addig tûrhetjiik meg,
mig nem fejlôdik hâtrânyéra az eredeti tôrzsâgak életerôsségének. 2.
Azért, mert az alig lézengô tômegéllapotunkban nem engedhetjiik meg
magunknak, hogy a hazugsâgra feléptilt magyart tiprô ôrdôgi
nemzedékek a vilàgossàg magzatait a gyalazat tâblâjén hirdessék, és

igy âtfestve tehetségét, jôsâgét magukénak kônyveljék el. 3. Csak azért,
hogy a mag>'ar ôntudatot, a magyar testvéri szeretetben élô ôsszetartâst
nem hagyhatjnk idegenek szekerét tolôk irànyitâsâra. A mùlt
eseményeit nehéz pontosan felrajzolni, magunk elé idézni, vâltoztatni
sem tudunk a megtôrténteken, ezért a mâban a mâbôl kell kiindulnunk.
Kr. u. a VIII.-IX. szâzadra a német-rômai csészârsâg a jùdeai katolikus
pâpai csâszârsâggal karôltve. oly magas hatalomra jutott. irgalmat nem
ismerô vérfïirdôs rémuralmukkal, hogy az alacsony mûveltségû
gyorsszaporodâsù szlâvos néptômegben Géza és fia, Vajk

nagyfejedelmek (Sarolta nélkiil) mér nem tudtâk megâllltani a gyiikos
éradatot. Ma ùgy néz ki, hogy a vallâsi és a polgâri
'nemzetkôzôsségnek' egységereje nem olyan szilârd, mint pl. 1000

éwel ezelôtt. Egyet nem lehet figyelmen kiviil hagyni, ma szabadabban
lehet bârmely iranyban vallâst szervezni, alapitani, minden vérfïirdôs
tôrvénybeugrâs nélkiil. Igaz, hogy a magyarsâg elég szétszôrtan,
vegyesen és talân gyengébb ôsmagyar ôntudattal él, mint ezer éwel
ezelôtt, de amennyi hâtrânyunk van, annyi elônyunk is. Hâtrânyunk,
hogy nemcsak Eurôpa, hanem belteniletileg a Kârpét-medence is

magyarellenes nemzedékekkel van megterhelve. Sajnos, a
vezetôségeken keresztûl az ôsmagyarellenes magatartâs, politikai és
vallâsi oktatâs vonalân is elég erôsen tartja magât, mind ettôl
fliggetleniil - ùgy érzem -, az El-ô hatalomnak a Természet ereje a
fonnyadô erkôlcsi talajban életerôs ùjhatâst tud hozni. De csak abban az
esetben, ha tiszta lâtâssal tudjuk felmérni a 'nemzetkôzôsség'
jellemértékében rejtôzô magyarsâgra hatô veszedelmet. Elônyiink,

hogya vallâs és a népfaj tôrténelmi helyzetâllâsât a nép tisztâbban lâtja.
Csak idô kérdése, hogy el is tudja fogadni. Remélem, az idô irgalmas
lesz hozzânk. A nehézség ott kezdôdik, hogy az agyilag elcsigâzott
magyar nemzedék szôszôlôi, tudat és tudat nélkiil a megbolygatott
lelkivilâgukkal egy idôben 'tâmadjâk és védik' egymâst. A jùdeaivâ
vâlt keresztény lelkek, a tôrvényesitett testvérharcâban irtja a magyar a
magyart.

A tudatos és a tudatalatti gondolât, tett, ôsztôn az mind a természet

alatti irânyitâs. Ha nem lenne természet, akkor nem leime sem test, sem

test nélkiili anyag. Egyszerûbben, vilâgosabban létét meghatârozni
talân éppen olyan lehetetlen, mint a vallâsokban hirdetett Isten létét.
Szerintem a természetfogalomban élôt kônnyebb meghatârozni,
lâthatôbb, tapasztalhatôbb kôriilmények kôzôtt, mint a vallâsok âltal,
hirdetett Isten - isteneket. A képzelet vilâgâban életrekelt érzés,
gondolât alanyât, és egyéb anyagtest nélkiili helyzetâllapotot, alaki
meghatârozâsban, vagyis valôdi létâllapotâban ismertetni lehetetlen.
Azért ôltik formâba a lâthatatlant, mert anélkiil az embereknek csak

nagyon kis szâzaléka képes érzékelni a lâthatatlan lények térbeni létét.
Az emberben élô természet kialakulâsâra nagy hatâssal van a belsô és

kûlsô csalâdi kôrnyezete, és a târsadalom légkôrének bizonyos fokù
irânyzata.

A természet szô jellemértelme egymâstôl ellentétes kiilônbôzo
folyamatnak a meghatârozôja, teremtés-rombolâs, élet-halâl vâltozataiban. Az ùjabbnâl ùjabb vallâshirdetôk a természet felmérhetetlen
és felfoghatatlan nemesi szent értékébôl kiemelve az elkorcsult

gondolatfolyamâba dobtâk. Az ôstermészet tiszteletben tartott tanain^
mâsolatâval sem volt kivétel igy, egy kis betoldâs, kihùzâs, âtirâs
kôvetkeztében a mindenhatô 'ôssz' jellembeni természet értékét
elvesztette. A természet mennyei fokù elismerése, hôdolata, ma
lekicsinylô értelemben az istentelenek hitkôzôsségébe tartozik.

Âltalam meg\>ilàgit\'a teszem mérlegre, tôbb irott tudôsitâsnak
eredményeit, beleértve a keresztény beiitésû szâjhagyomânyokon

keresztùli anyaggyûjteményiinket. Nem értéktelen ellenséget szerzô
anyagismertetésnek szânom, hanem az ember alvo kôzômbôsségének
felébresztésére. Bizom abban, hogy a pillanatra feltôrô ellenszeny a

meggondolâs, esetleg megértés, megegyezés sikjâra emelkedik. Ugy
értem a megegyezést, hogy aki nem fogadja el elmefiittatâsom

bizonyitékait, az is nagyjàbôl elismeri, vagy legalâbb is gondolkodik

azon, hogy a természetrôl szôlô idézések, meghatârozâsok, fedik a
valôsâgot. Pl. az, hogy a természetben élûnk és minden, mindenki a
kapotttermészetével él. Természet nélkul nincslét és nincs élet (anyagi
és szellemi természet).

Az emberi elmében megszâmlâlhatatlan lény formâjâbm és név
vâltozatâban érlelôdik a természetben a természetfeletti. EL-O pl.

Legkôzismertebben âtlag jelzôként a mennyei hatalmasra az Isten

névhatârozôt hasznâljuk. Az Isten fogalmi létét, megjelenését
kimerithetetlen vâltozatban talâljuk. Nehéz eldônteni, melyik emberi
agyban fogamzott isteni alanynak van hathatôsabb hatalmi ereje. Azért
nehéz, mert a hitben van a lelki erô. A lelki hittel gyôgyitani éppen ùgy
lehet, mint rontani. Tehât, aki azt akaija eldônteni, hogy a vallâsokban

felâlli'tott Istent képviselô fogalmak kôzt melyik igazabb, melyiknek
elônyôsebb hôdolatunkat adni, azoknak tudni kell, hogy személyileg
hol és hogy âllnak lelki és természeti vonalon. A magabiztonsâg és
ôntudat nélkul nem megyunk messzire, ne feledkezzùnk meg a
tiirelemrôl. Ezzel azt akarom mondani, prôbâljuk mindenek elôtt
megismemi magunkat, hogy alkalmazkodni tudjunk a kûlsô és belsô
rânk hatâsokhoz. A hit mindenben (komoly erôteljes) legjobb barâtunk
lehet. Egyszer és mindenkoron cl kell hatâroznunk, hogy hova
tartozunk lélekben, ahol jobb és kônnyebb a megélhetés, ahol személyi
vagy csalâdi vagy pedig mind a kettônél tisztelet- és becsuletbeni

elismeréssel fordulhatunk meg a târsadalom bârmely lépcsôjén. Tudok
olyant, aki szég>'elli a vérbeli csalâdjât vagy faji hovatartozàsât.
„Sehonnai bitang ember, ki hogyha kell, halni nem mer, kinek drâgâbb
rongy élete, mint a haza becsûlete'... Nem kell mindjârt a halâlra

gondolni, de a hazai, a faji becsûletet komolyan, nagyon komolyan kell
venni. Ôntudatos buszkejelenùnk csak ôntudatos buszke mùlttal lehet,
azt pedig egyediil a magyarok Istenében valô hittel és a magyarok
Istenének segitségével tudjuk csak elémi.
A mûltbôl ismerunk olyan isteneket, akik életiikben élvezték
ranghatalmukat. Pl.: A jùdeai katolikus vallâs szerkesztésnél elmé-

letileg, a zsidôk istenének, Jehovânak, szûletik egy fia, Jézus. Jézust
Jehova rôvid hârom tâvlati idôben engedi szerepeltetni. 1. Mikor a
vilégba lép, 2. mint serdùlô gyermek a rabbiknâl bemutatja tudâsât, 3.
végiil, mint felnôtt, mikor bemegy a zsinagôgaba megtisztitani a
kufâroktôl, amit a rabbik nem tudnak elviselni, ami miatt betelik Jézus
fôldi életvonala a jùdei biblia szerint. Végul is kereszthalâlra itélik.
Dehât az igaz lelkek védelmére kuldôtt Isten fiât a Szentlélek

igehirdetése kezdetén az Atyânak hitkôzôssége kinzô halâllal, testestiil,
lelkestul mennybe kûldi, hogy az Atya jobbjâra iiljôn. Az Atyajobbjân
most mâr mint elérhetetlen, legalâbb is testi kinzâsra, bâtran itélkezik.
De akârhogy is keverjuk, csavaijuk, ùgy néz ki, hogy az Egy Isten
fogalomra épitett vallâskôzôsségnek két isten âll a tulajdonâban. Az
egyik protestâns tiszteletes azt a magyarâzatot adta, hogy Jézus igaz,
elôbb az Atyânak jobbjâra ult, de aztân eggyé lettek. Mikor kérdeztem,
tehât akkor nem Jézus itélkedik tovâbb az élôk és holtak felett, hanem

(ki)? A tiszteletes erre azt felelte, hogy „a hitetlenkedés nem kegyes
dolog". Igaza van a tiszteletesnek, az Otestamentumban megvan irva,
hogy a tudâs fâjânak gyùmôlcsével tâplâlkozni a Jehova isten tôrvényes
itélete szerint bûn. Ha figyelmesen olvassuk az Ôszôvetségben és az

Ùjszôvetségben az istenek (Jehova és Jézus) természetével kapcsolatos
megjegyzéseket, akkor nem nehéz meglâtni, hogy két kûlônbôzô

természettel âldottal âllunk szemben. 1. Jehova szeret hâborùskodni,

gyûlôlkôdni, rabja az aranynak, drâgakôveknek, 2. Jézus szerény,
hatârozott, az embertârsi kôtelességtudatot hirdeti, teijeszti. Jézus
abban az idôben az akkori Magi'-ar hitkôzôsség elmélet-tanainak
tâltosi rang viselôje. Maté ev. 19:28, Jézus pedig monda nékik: „Bizony
mondom nektek, hogy ti, akik kôvettek engem, az ùjjâsziiletéskor,
amikor az embemek Fia beûl az ô dicsôségének kirâlyi székébe, ti is
beûitôk majd tizenkét kirâlyi székbe, és itélitek az Izrael tizenkét
nemzetségét. Itt is mit mond magârôl, kinek a fia „az embemek Fia".
Az embemek fia, aki a 'Hétlend'= a hét égitest egyhâzkôzôsségének

lelkével van megâldva. A természet vilâgânak lélekbeni magasa,
tàltosa. A hét szentségrôl Jézus is beszél, sot az ôsi magyar-Magi '-ar
hit tana szerint tanitja. A hétbôl a kôvetkezô hârmat megmâsitani vagy
megismételni nem szabad: 1. keresztelés, 2. a serdtilôk ûnnepélyes
egyhâztaggâ avatâsa (konfirmâciô, bérmâlâs), 3. tovâbbâ a papi rend. A

papi rend hit alapjai, 4. az ajtô, amelyen a hivô jelképesen a foldi
életbôl belép a mennyei szellemvilâgba, 5. a szentelt viz, ami
legismertebben a keresztelésnél van hasznâlva, de gyôgyulâsra is
alkalmas, 6. A bor - amely a szôlô nedûje - a piros vér jelképe, 7. és
végiil az élesztô nélkiili bùzakenyér, a bùza az a fô tâplâlékunk termelô

magva. A rômai katolikus egyhâz gazdasâgi és hitalapi felépitése tâvol
âll a Jézus altal is hirdetett tôkéletes jô lelkek egyhâzkôzôsségétôl. Mt.
ev. 19:24. - Ismét mondom pedig nektek: Konnyebb a tevének a tû
fokân âtmenni, hogynem a gazdagnak az Isten orszâgâba bejutni.
A Veress nagyapâm csalâdi hagyomânyâval ôrzott tudat aztâllitja,

hogy a Mag'i hetes egyhâzkôzôsség hit tan alapja az élô. Az 'ÉLO'

szôkincsunk jellemértelme alatt nem értiink sem egyes, sem tôbbes
szâmù éltet, mert az él egységei magâba foglaljâk a kiilônbôzô név alatt
ismert egységhalmazokat, pl. Természet - Mindenhatô - Teremtô -

Isten. Az Él-ô Természet létezésében indul meg a vilâg teremtése, ajô,
a rossz és annak keveredése. A kâros és a hasznos létfokozatânak

âllâspontja nem teljesen fiigg a Mindenekfeletti Élô-Termèszet-tôl. A
lélek épp ùgy, mint a test, ôrôkéletû. Az élôtestben a testanyag, vagyis

a mindenkori jelenben kialakult élôlénynek egységâllapota esik széjjel,
~ ember, âllat, nôvény stb. - a felépûlt, ôsszeépûlt egység meg-'haf.
A mozgâsra megindult, életrekelt anyagvilâgunkban tehât a
mindenekfeletti hatalomegység az Él-Ô. A Naacal és a Maya,
mindkettô ôsnyelv hordozôja. Mindkettô a mindenekfeletti hatalmat

"Hun' szôegységet jelôli, aminek az angol forditâsa „The Universal
One". Nagyapâm magyar nyelv értékben az egység feletti hatalmast
értelmezi. A Hun-gar = Hun-néptôrzs a Mindenhatô (Isten) fiainak

hirdették és vallottâk magukat. Az ôsi Mag-vallâs nem ismerte az Isten
'egysziilôtt fiânak' valô kitételt. Ugy gondoltâk. a teremtmények
lelkileg vagy az Isten vagy az ôrdôg magzatai.

A Mag'i-ar= Magyar Egyhâzkôzôsség hatalmasainak a szâjrôlszéjra fennmaradtan ismert elmélete szerint: Az idô megindulâsa elején
a Mindenhatônak tér-idô véglelenében az anyag és anyagnélkuliségek
teljes csôndben, hangtalanul és mozdulatlanul léteztek.
Kik a hatalmasok? A természet szellemvilâgâban kiérlelôdôtt

lelkek. A hatalmasok a mindenekfeletti Él-ô természet lélekegységei. A
hatalmasok a korszakok hullàmain maradva kiilônbôzô elnevezés alatt

âllandôan szoros kapcsolatban âlltak a fôldiekkel. A test anyaga,
nélkiiliik érzéki vonalon

halott.

Az emberben élô lélek, ha a

természetben élô lélek egytittesétôl elszakad, akkor a természetének

lelki egyensùlya megdôl, legyengtil. Minden élôlény a természetében
sztiletett tulajdonsâgâval tarthatja ferm kôzelebbi ôsszekôttetését a
hatalmasok erejének adottsâgâval. Az ember természetében felépiilô

hiterô az égi kapcsolattal csodâk véghezvitelére képes. A szellemben
élô lélek, sok esetben képzeletszulte fôldi teremtményekbe âgyazva

jelképesen tôltôtte be kùldetését. Àtlagos emberi aggyal nem lehet
megkûlônbôztetni, vagyis nagyon nehezen, a képzeletben megjelenôt, a
képzelet sziilte valôstôl, mert mindkét esetben valôs, azzal a
kiilônbséggel, hogy az egyik igazalapra van épltve, mîg a mâsik nem.
Mindkét esetben ôk jelentették és jelentik a szellemi hiterôt, a vâgyak
és remények valôra vâlâsânak hitben élését. a Mindenhatô isteni vagy

természeti jelképben élô erejére van alapozva a vallâs. Ezért a
hatalmasok lélekre hatô ereje, mint kiilônbôzô jellembeni ember, àllat
és mennyei vilâgban széket foglalô lélekszerûség él (tehén, eiefàiit, kigyô,
patkâny, madâr, testben élô ember és szellemben élô lélek). A SZentesltett
lelkiiletek lehetnek védô vagy rontô természettel felruhâzva. A
szentesitett alany lehet: 1. Angyal, nemre és korra valô tekintet nélkûl,

2. lehet kô, fa, tûz, viz... Hisz minden-minden a természet vilâgâban az
életnek élô sikjân létezik, mindegy, hogy szemmel lâthatô vagy nem
lâthatô. Egyik elfogadott elmélet szerint mig a magassâgbôl jôvô lelki
ûdvôsséget, testvéri szeretetet sugârozza, addig a mélységbôl jôvô
lôvelli a gyûlôletet, az ônzést, a rombolést. Az egyik a vilâgossâg
fényével jelenik meg, a mâsik a vilâgossâgot letakarô lepellel.

Ki vagy mi azÉ-lô-lény? Az ôsmagyar lelkiiletében élô nagyapâink
és azok nagyapjaitôl féltve ôrzôtt csalâdi emlékezet szerint az élôlények
vilâgénak kezdete kezdôdôtt a végtelen térben és idôben a végtelen
anyag-osztôdâsok megmozdulâsâval. A hatârtalan létôsszegség
mozdulatlan, szintelen, iztelen, és érzéketlen honâban az Èl ereje

mozdult meg elsônek. Tehât az Élô Erô a legfelsôbb életet megnyitô
fenséghatalommal rendelkezô istenség. Miutân az élô erô felzavarta a
nyugvô egységeket, akkor a megszâmlâlhatatlan izgô-mozgô mozgolôdâs kôvetkezményébôl létrejôtt a természet. Az élô erônek
tennészetvilâgâban, az erôben, térben és idôben mozgô egységek
ônâllô élôlényekké alakultak. Igen, de ki vagy mi az élôlény? Az

'élôlények' az életerôvel a természetben levô anyag és anyagnélktili
egységek.

Élôlény lehet ember, âllat, nôvény, egyszôval minden - kerek e
vilâgon -, ami bârmely alakulâsnak folyamatâba sorolhatô. Sokan

feltételezik, néhânyan igazoljâk, hogy foldgômbiink az utolsô
teremtmény az élôlényt befogadô bolygôk kôzûl. Holdlakôkrôl volt
elképzelés, de eddig semmi igazolâst nem tudtak felmutatni. Viszont a

Marssal kapcsolatban mâr tôbb igazolâsunk van. Kôzel 50 év ôta
napirenden van a Mars lakôinak titokzatosfôldre lâtogatâsânak hîre. A
tânyértalpù csészealjakkal kapcsolatos személyes tapasztalatokon kivûl
(feltételezett ôstôrténelmi feltételezések) ma mâr a Mars kôzvetlen

teriiletérôl van szâmtalan fényképfelvétel, ami a rajta levô mûveltség
lehetôségét igazolja (Feltehetôen, a Mars vilâgâban az élet a foldûnkôn ismert
légkôrûlményekhez hasonlôan fejlôdôtt kj, pirosvér nélkûli lényekkel).

Osmagyar vallàskutatàs. Osvallâskutatâsrôl beszélhet-e a magyar

vagy bârmely nemzedék? Régen igen, ma mâr nem. A Magyar

Tudomânyos Akadémia, ami kulfoldi irânyitâs alatt mûkôdôtt és
inûkôdik, nem ismer el ôsmagyar tôrténelmet, csak az esetleges

Arpâdtôl kezdôdôttet. Ha nincs âllamilag ôsmagyar tôrténelem, akkor
csak beszélhetiink rôla, de nem igazolhatunk ôsmagyar vallâst sem.
Azok, akik elismerik az ôsmagyar népegység létezését, nem

fogadhatjâk el a jùdeai kereszténység âltal elfogadtatott ôsvallâsnak
nevezett adatgyûjteményt. Sajnos, a jùdeai kereszténységgel karôltve
hirdetett ôsvallâsnak mondott tételek nagyban kôdôsitik, zavaijâk az
'ôsmùlt tételeit'. Az ôsvallàs kezdete a pirosvérû emberiség
megjelenése elôtti. A vallâs a természetben az Élô Mindenhatônak
lélektanân alapszik, vagyis érlelôdik.

A Kàrpât-medencét nevezhetjûk-e ôsmagyar ôsvallâs megindulâsi
kôzpontjânak? Attôl fiigg, mennyire tudunk hinni nem a népfaji, hanem

lélekfaji mag'zat ôshonossâgunk létegységében. A Kârpât-medence

ôstelepedésének létezése igazolt. A Kârpât-medencében a rômai
hôditâs elôttrôl a kôvetkezôképpen igazolôdik: A magyar tôrténelem
iromânyai szerint is, a vaskorban az ôslakossàgot részben mâr az
illirekhez kôthetôen jelzik. Ebben az az érdekesség, hogy ahol meg
merik reszkirozni a 'részben ' feltiintetést, ott miért nem emlitik, hogy

melyik népegységnek voltak a részbeni telepesei. Tovâbbâ, az ilUrek
északi âgâhoz kôtik a pannon tôrzseket. Csak a Kr. e. IV. szâzadtôi
vannak emlîtve az indoeurôpai nyelvet beszélô keltâk, akik a Kârpâtmedencébe telepedtek be. Mivel nem jôvevény, idegenek ismertetésérôl
van szô, îgy az ôslakossâg eltiprôit nagy léptekkel ismertetem: A Kr. e.
IV. szâzadbôl ugorva, az I. szâzad kôzepére, amikor is a dâkok véres
hadjârataival a Tiszâig toltâk ki az ellenôrzésùk alatti teriilet hatârét.

Azutân jôttek a rômaiak, frankok, és a tôbbi vegyes néprajbôl egyszer
csak kiugrottak a jùdeai keresztények. Ettôl az idôtôl 'azutân ' az

ôsmagyar hontelepesek mûltja teljesen szintelenné vâlt a sok igehirdetô
vérszopô bandita allai késziilt térképen. Lehet-e ôstelepes a Kârpâtmedencében a Kr. e. IV. szâzadi vagy vaskorbeli telepes - Kr. e. 1,000
kôriil -, amikor a természet szaktudôsainak âllitâsa szerint a kôzetek
kormeghatârozâsâbôl itélve a vilâg 3-3 és Vi billiô éves, hat vizôzôn

leforgâsâval. A vizôzôn 12 ezer évenkint ismétiôdô jégkorszakkal
kezdôdik. Jégolvadâsânâl a vizâradat a talaj feiszinét âtvâltoztatja,
hegyek, termôfoldek eg>'ik helyen fel, a mâsikon letûnnek. Mit tudunk

a kârpât-medencei ôstelepedés korabeli megjelenésérôl? Nem sokat,
amit tudunk, az is nagyjâbôl véletlen talâlmâny. Magyarorszâgon az
eddig feltiintetetten ismert legrégibb Iakott telephely Vértesszôiôsre van
jelezve, amelynek korbecsiése félmilliô és 350.000 év kôzôtt mozog.
Tovâbbâ, 18.600 Sâgvâr fôld feletti hâzak, szarvasagancs, kapâkkal, 10
ezer év kôriili a Vaskapunâl kiâsott téglaalapon âllô vârosâllam, ami
térrel, utcâval, szobrokkal, sôt hâzedényekkel van felszerelve. Ezen a
magas mûveltséget jelzô teruleten vajon melyik Magzat fajtâjai

lehettek? Pécsett a fôldbôl felszinre kerult jelvénydarab, ami a
sumerekhez hasonlôan irott, feltehetôen idôsebb és anyagilag is mâsabb
a mezopotâmiainâl. Ha mâr Mezopotâmiânâl tartunk, akkor itt

megemlitem, hogy a Kârpât-medencébe jôtt Àrpâd nagyfejedelem,
akinek nagysâga Eurâzsia viszonylatban ismert volt, magyamak
tartotta magàt. Hovatartozâsânak igazolâsa abban is kitûnik, hogy a
magyarok részére ezen az idegennek mondott teruleten (komoly
nagyhatalmak mellett) hatârvonallal, magyar âllamot tudott
megvalôsitani, ami ùgy, ahogy még 1100 év mùlva is âll. Ez
tagadhatatlanul igazolja a bennlakô magyar 'magzat' ôstelepedésének
elsôbbségét. Szinte csodâval hatâros, hogy a Kârpât-medencében tôbh,
mint 700 éves keresztény latinositâs és tôle idegen ajkùak nyomâsa
utân még él a magyar, mint 'magyar'. Igaz, hogy a MÉK-szotâr szerint
a magyar: Magyarorszâgon élô, fmnugor nyelvii nép! - Ilyen faj és
nemzetellenes kijelentést a mindenkori hazai kormàny csak a
nemzetkôzi 'jùdeai ' keresztény hatalommal tud eltûrni. Tehât mi
magyarok csak egy fmnugor és egyéb nyelvkeverékben élô, névtelen,

fajtalan, ôs\'allàstalan népcsoportbôl megtûrt vândormadarakvagyunk
sajét kormânyunk tôrvényesen elfogadottjôvâhagyâsâval. Ha mi, akik
magyarnak tartjuk, sot érezzûk magunkat, ôsszefogunk rokoni
szeretettel. a kôzôsségunk becsûletének védelmére, elfeledve vagy
félretéve a személyi ellenszenvet, akkor még vagyunk annyian, hogy
komoly tekintéllyel betudunk iratkozni a fajtôrzsûnk megérdemelt
névsorâba. A fajvédelmi lépésnél nem gondolok fegyveres felkelésre,
hanem csak személyi ôsszefogâsra. 'Szétesik a kéve, ha nincs

ôsszekôtôje'. Csalàdi kôzôsség nélkul kônnyen elvész az ônbecslés,

ilyenkor a munkâba temetkezés vagy a munk^eriilés mezsgyéjén indul

az ônbizalom épitése, sot nem egyszer kônnyen ellenséges vita
hangoskodâsâban tûnik fel az ônbizalmi biztonsâg.

Az egyik magyar tôrténelmet boncolgatô szakirodalom elôszavànak
elsô sora: „A magyar ôshaza keresése egyidôs krônikâinkkar'. A
krônikâink hirkôziése râjuk nézve ôrôm, rânk nézve fâjdalom. Abban
az idôben még vilâgosabban élt az ôsmagyar mùlt emléke a népben.
Annak az élô magyar ôntudatnak az elnyomésâra vette kezébe a
vatikâni irânyitâs, a Magyarorszâgon garâzdâlkodô pâpista kôzôsséggel, az ôstôrténelmiinkkel foglaikozô krônikâk szerkesztését.
Magyar tôrténelmiink anyagfeldolgozâsâra az addig tôliink idegenek
szemszôgébôl irôdott és tanitott vilâgnézetet hasznâltâk fel. A héber
lélek vilâgâval létrejôtt Âdam és Éva tôrzsébôl szârmaztatjâk a tiuâni

magzatfât, amelynek gyôkere keleten hozott hajtâst és onnan kinôtt
âgainak nyùlvânya a magyar. A kârpàt-medencei magyarsâgot
igyekeztek és igyekeznek eredményesen a vilâg minden tâjârôl jovo
jôvevénynek, sajât mùltjuk mintâjâra a bizonytalansâg légkôrébe
helyezni. Az irni, olvasni nem tudô nemzedékek szôgyôkeibôl is
bôszen szârmaztatjâk szôkincseinket. A szôtârban ha idegenhez nem

fuzhetik, akkor ismeretlennek tiintetik fel. Mindezt olyanok inditottâk
ùtnak, akiknek még „âbécéje" sem volt, mâig sincs a magyar

szôkincshez. Magyar tôrténelmi mùltunk igazolâsâhoz - sokesetben -

a zsidôk innnen-onnan ôsszeszedett, ôsszetâkolt jegyzeteibôl meritenek
anyagot. Hol voltak a zsidôk, a latinok az ôs mag'i-ar mûveltséghez
viszonyitva?

A néphittel, tôrténelemmel és vallàssal kapcsolatosan tôbb
komolynak mondott lélekbùvâr-természetû foglalkozott és foglalkozik.
A szakvonalra emelkedettek kôziil pl. Kézai Simon mester: Plagyar

krônikàja, Pest, 1862. Diôszegi Vilmos.- A honfoglalô magyar nép
hitvilàga ("ôsvallàsunk")

és a; Viaskodô tàltosbika és a sàmàn

àllatalakû életlelke. Magyar Adorjân." Èlete ôsszegezô fômûve: Az
ôsmûveltség. Ipolyi Arnold: Magyar mytholôgia. Gombôcz Zoltân: A

magyar ôshaza és a nemzeti hagyomàny, Szàzadok. Talân nem art, ha
egyet kiemelek az olyanok kôzûl, aki valôban mag>'arok irânti jô
érzéssel, de a magyarsâg feletti uralkodô szaktudomâny hangulatâval
ismeri a helyzetet.

Ipolyi Arnold 'Elôszôban" I, old. tôbbek kôzôtt irja: Mi e munka
elsô eszméjének keletkezte idejét illeti,... 1844 inint tanulô léptem fel

egy magyar nyelvgyakorlô iskola térsulat zârt kôrében... Ôsvallésimk
kérdése târgyâban, melynek tisztâba hozâsa szûkségérôl mâr akkor
tôrténet-kùtfôi elsô stùdiumaim kezdetén meg voltam gyôzôdve... 1846,
a Kisfaludy Térsasâg hirdetett pâlya kérdése...fontossâgànak megfelelô
felfogâsârôl meggyôzôtt". II. old. ,M't lehet a régi belfôldi s kùlfôldi
krônikâbôl, a pogàny Magyarorszâg vailàsi hitérôl és szertartàsairôl

bizonyosat vagy hihetôt kivonni? Tehât az ôsmagyar vallâs ismeretlen
alapfogalmât a vilâgszerte gyakorolt pogény és pogânynak nevezett
hithôbortok véltozatâban keresik. Egy kis jô- vagy rosszindulatù
melléfogâssal bârmelyik szôban forgô vallâsegyletnek lehet âllitani
pogânysâgât. Mindegyiknek vannak védôszentjei, a tûzzel, a vizzel
kapcsolatos magasztos éllâspontjai, képzeletbeni fantomjai, zenei és
egyéb rituâlis szokâsai. Az ôsmagyar vallâshoz viszonyitva a jùdeai
keresztény vallâs a jôvôbôl, sôt jelenbôl nézve valôban pogânyos
vallâskeverék, és csak a sok milliôs véres âldozat ârân szerzett lelki

szolgasâgban tartottak tômkelegével, na meg az ôshit anyagâbôl élô
Jézus beiktatott nevével tudta, tudja fenntartani magât az élet
nehézségeivel kûszkôdô tômegben.

Az ôsmagyar vallâs szerint mit neveziink Szenthàromsàgnak? A

szenthâromsâg Jellemértéke attôl fïigg, hogy mivel kapcsolatban
akaijuk hasznâlni. A.) A fôldi életviszonylattal kapcsolatban vagy B.) a
Mindenekfeletti létfogalmâval, sôt C.) az emberi teremtmény is a
Szenthâromsâg egyik egysége. Nagyapâm szerint a protestâns papok
jelképesen a szenthâromsâg fôldkôpenyét, palâstjât, teritették magukra.
Vajon a katolikusok mivel kapcsolatban hordjâk diszes ruhadarabjukat?
Majd késôbb foglaikozunk ezzel, most menjûnk tovâbb. Mit jelent
fôldûnk vilâgegyetemében a szenthâromsâg? A.1 A fôldunk egységes

testanyagât, A.2 azÉl-ô erôt, mindennapi megnevezéssel a lelket, A.3a
testben és a testen kiviili szellemet. A fôldi szenthâromsâg
megszâmiâlhatatlan egységnek a kôzôssége, pl. emberi, âllati, nôvényi,
ami vagy aki lehet nônemû és himnemû. Tehât nem 'atya - fiù,
szentlélek, hanem a 'mag'-magzat és a lélek. Mind a test, mind a
szellem a lélek nélkûl a természet élô âllapotâhoz viszonyitva halott.
Normâlis esetben az emberben két kiilônbôzô természetû szellem él:

egy jobboldali és egy balolbali, mâs megvilâgitâssal az elfogadô és az

elutasitô, vagyis az életûnk belsô irânyitôja. A belsô személyunk birôi
kôzôsségének hatârozata dont; csinâld, ne csinâld! Eddig beszéltiink a
fôldi szenthâromsâgrôl, most ismerkedjûnk meg nagyjâbôl a
Mindenekfeletti honterulet Szenthàromsâgà\>al. Tudjuk, hogy a pâpai
szentkorona (latin nevén tiara) hârom korona hatalomnak
egységbenâllô jellemét képviseli, amelynek tetején egy allô kereszt
van. a koronât hordô joghatalmilag uralja a korona jellemében élô
tulajdonokat. Pl. 1.) a Mindenhatô (menny és fold felett), 2.) a szellem-

(Mindenhatô alatt és fôld felett) légteriileteinek, vilâgât. Jézus a (tiara)
szentkoronât mennybemenetele utân kapta, mlg a papa a fôldi életben.

A jùdeai kereszténység vallésfelfogâsa szerint a papa a Mindenhatô
fôldi helytartôja. A jùdeai kereszténység kivitelileg a Jézus âltal
hirdetett vallâs hitelméletétôl nagyon messze esik. A papa csak a
Jehova vilâg egyhàzkôzôsségének feje, igy érdemtelenûl viseli a
Mindenhatô mennyei jelkép koronât.

A 'természetalapon ' épiilt ôsmagyar tôrténelmi elméletfiittatâsom
befejezésénél a szellemben élô lélek fogalmat karolom fel. Egy
kôzelebbrôl ismert adat szerint az Ûristen az elsô ember orrlikâba lelket
lehelt és igy kapott életre. Az ôsmagyar hitelméletet ismerve, ez nem

âllhatja a valôsâgot. Mert: 1.) Az Él-ô hatalomnak nincs szâja, nincs
tùdeje ôbenne nincs lélek. A Mindenhatô, Ô maga a lélek, a szellem, a

test és a testnélkùli anyag, Ô az ôrôkkévalôsâg, az Élô vilâg kezdete és
vége. S e két végpont kôzôtti anyagoknak egységein fekvô
természetben, mint anyaméhben fogamzanak a vilâgmindenség létezô
alanyai, alkatai. 2.) Az életrekelés megindulâsânâl, az anyagi testtel
egyidôben (normâlis kôiiilmények kôzôtt) érlelôdik a szellemi test. 3.)
Tapasztalatbôl tudhatjuk, hogy a Mindenhatôval kôzvetlen lelki
kapcsolatunk lehet, a bennùnk élô szellemiinkôn keresztiil.

A csalâdrôl csalâdra ôrzôtt szâjhagyomâny és a felszinen levô
anyagismeretnek alapjân - a mai magyar néwel elkônyvelt magyarsâg
- a 'Hét égitest' magegységeinek egyik fajtôrzsbeli képviselôje, mùlt
emlék névben hordozôja. Ma mâr erôsen vitathatô, bâr a fajegységek
egyeztetésénél nem jâtszik nagy szerepet, hogy a fajegységek hogyan

és honnan jôttek létre. Pl. az ismert eredményeknél (virâg, fa kô, âllat
stb.) tôbbféle ibolya ismeretes, attôl fiigg, hogy a magja milyen talajba
csirâzik, de nemcsak a talaj érleli a kûlônbséget, hanem a magvakban
levô életre kelô természet egységei. Példa erre tôbbek kôzôtt a kutya, az
elefânt, a fenyôfa, a lepkék, vége nem lâthatô példa âll elôttiink.

Évezredeken keresztùl a vallâsok hit tanânak alapgondolatain, a
vâltakozô korszakok természeti telitettségével felruhâzottan, ùjabbnâl
ùjabb hôbortgondolatok mutatkoznak. Csodâlatosképpen a 'hetes'

szâmmal kapcsolatos titokzatossâ érlelôdôtt mennyei (masvilégi)
tudatérzés, habâr ârbréndképeiben, de maradandôvâ lett. A Mag'i
nemzedékek kezdetben a 'hétlend' hitbéli egyhâzkôzôsség tudat, és
tudatalatti hivôi. Ez az egyhâzkôzség, amelynek a hetes szâmmal
kapcsolatos zavarosan hirdetett hittételeit ôrzi a vilâg, a mùltban nem
csak hit vonalon, hanem nyelvi vonalon is élvezte a nép hôdolatât. A
Tamana névgyûjtemény ismerteti, sot igazolja a magyar ôsnyelv
vilâgviszonylatbeli elteijedését, hasznâlatât. Az ôsmagyarsâg ôsemlékét
legtisztâbban a székely-magyar nép tôrzsegysége tartja fenn. Régen a
gyerekekre, sot az iÇakra is csalâdi ôsszefogô erôként hatott a
nagysziilôk, szulôk mese formâjâban elbeszélt ôsemlékûnk tôrténelme.

Régebben nem volt olyan ifjù, aki ne ismerte volna a 'hetedhét orszâg'
vagy a 'hét erdô' székelyfôldi szâjhagyomânyt vagy a 'csallôkôzi
tiindérleânyok, Tundér llona' csodâlatos mesealakjait. Az ôs mag'i
hitelmélet tanait teljesen rossz vâgânyra âllitottâk. Az anyag- és a
szellemvilâgban nincs tôkéletes, sem jôban, sem rosszban.

Egy zsoltâr elsô sora azt mondja, hogy „Tôkéletes volt minden
tekintetben, valamint Uram teremtél kezdetben". A kezdet, kezdete

akkor volt, mielôtt a termelôdô egységek a természet méhében

fogamzâsnak nem indultak. A fogamzâs magzatjainak életre lépésével
szakitja meg mind az anyagi, mind a szellemi szûzlétet. A legkisebb

kezdeti mozdulat kûlônvâlâst jelent a tôkéletességtôl. Itt, az
anyagfôldôn a Mindenhatômagvai, az embernek magzatjai, az emberek
kezébe adatnak a fôldi szellem, lelki birôsâgânak hatâskôre alatt.
Mt. 17:...monda nekik Jézus? Az embernek Fia embernek kezébe adatik.

Az ôsmagyar tôrténelmi kutatô osztâly iilése
A Keleti Parti Talàlkozô ~ Ôsmagyar Tôrténelmi —Kutatô
osztâlyânak ûlését dr. Veress Ferenc elnôk nyitotta meg.

Tomory Zsiizsa (Silver Lake, WI);

ÎRÂSBELISÉGUNK KEZDETEI
jelképrendszerûnk és iràsunk kapcsolata
Az irott gondolatkôzlés elôfeltétele —amint azt ez az elnevezés is
sejteti - a gondolât és kôzlés lehetôsége.

A gondolât elindulâsi pontjait életfejlôdés viszonylatâban még
korântsem ismeijiik, s mindeddig csak az embert tettiik „értelmi"

lénnyé. Ez a szûk keret napjainkban kezd bôviilni, s talân utôdaink
bôlcsessége egyszer felfedezi, hogy emberré vâlâsunk elôfeltétele nem
mozgathatô hùvelykujjunk bùszke ténye, hanem a teremtô gondolât,
amelynek testiink csupân eszkôze, igényeinek megfelelôen alakitva.
Jelenieg a csupân anyagot anyaggal magyarâzô vilâgnézetûnk elrettena
gondolât mérhetetlen tâvlatokat magâban rejtô vilâgâtôl, mert tudja,
hogy amely pillanatban ezt az elsô lépést megteszi, sziikségszerûen
meg kell vâlnia gôrcsôveinek ismert, szûk kis vilâgâtôl, aminek eddig

feltétlen ura volt, mint âzalék-âllatka a vizcseppnek. S ez a megkezdett
lit elôbb-utôbb a kezdeti ige môgôtt âllô gondolathoz, az egyetemességhez vezet.

A fenti tudat alatti tudâs mérhetetlenûl nagyobb, mint a jelenieg
elismert ébrenlétiink tudatvilâga, s valamikor az élet-elindulâsunk
kezdetén sokkal nagyobb szerepet jâtszott, mint ahogyan azt most
elképzelni tudjuk. El nem hallgathatô egyes megnyilatkozâsait a „tudat
feletti" jelzôvel lâtjuk el, s leginkâbb vâsâri bôdék jôvendômondô
szôrakozâsai kôzé soroljtik. Nagy ritkân orvosi rendelôkben, lélektan
keretén belûl, kôrhâzakban kerul - egy-eg>' bâtrabb szakember

tolmâcsolâsâban - a „szalonképes" megbeszélések kôzpontjâba. Érde-

kes môdon kapcsolôdik ez a tudat alatti és feletti tudâs anyaga a
piramis alapjânâl, s vâlik tudattâ. Ez a tudat észleli elôszôr a vilâgot és

inditja ùtnak a gondolatot, amelynek emberi vonatkozâsban - végsô
kifejezôje az ember. Ez az ember - néhâny kivétellel - elzârkôzott
eszmélése pillanatâval kezdôdô tudâsâtôl, amely tudâs létének
elinditôja és életének zâloga. Ennek a tettének kôvetkezménye âllandô
hiânyérzete, amit anyagiakkal igyekszik kielégiteni. Ennek az
igyekezetnek meddô voltât hiven tiikrôzi a mai kâbitôszeres vilâg

„tudat tâgitâsa" materialista môdszerekkel, s annak teljes csôdje. Erzi,
hogy tudata valaha képes volt ônmagâban mindazokra a
cselekményekre, amelyeket ma mâr csak maga-gyârtotta eszkôzôkkel râdiôval, tâvolbalâtôval, ûrhajôval stb. - képes megkôzeliteni. Ez a
folyamat lényegében azonos a bûvész inasânak ténykedéseivel, aki
elinditott egy folyamatot, de megâllitani mârképtelen.
Gondolatkôzlésiink elsô eredôje - amint azt mai értelemmel fel
tudom fogni - tudatunkba van âgyazva, s fuggetlen attôl a kôzegtôl,
amit ma anyagi vilâgnak nevezunk. Tudatunk a végtelenben honos.
Eszkôze a gondolât, a gondolât eszkôze az anyag. Vilâgunk végtelenbe
târulô lehetôsége mégél a gyermekkor kûszôbén, s meg is nyilatkozik a
gyermek kôrnyezetének megfelelô jelképrendszerben, mint pl. a
„tukôrbe nézek és a tiikôrben egy leânyka van, aki a tûkôrbe néz és
stb..." vagy: „a moziban egy filmet néznek, ahol a nézôkôzônség olyan

filmet lât, ahol..." A végtelent személyesen érzékeli, ônmagâban
ringatva. A gyermekben megnyilvânulô ilyen tudat vâlaszra és
mûvelésre vâr, hogy emberi képességének tôkélyéig juthasson egy
egyetemessé târulkozô élet jegyében, aminek jogos ôrôkôse.
Napjainkban talén csak ihletett mûvészeink életében észlelhettiik ezt a

hajlamot. Elképzelhetetlenul gyônyôrû vilâg képe térulkozik szemunk
elé, ha minden ember szâmâra lehetôvé vàlna e bôviilt tudat szerinti

élet. A tudat az eszmék vilâgâban honos; a szépség, jôsâg, ôsszhang,
szeretet az âpolô kôzege, s ezt vaiôsitja meg a tudatât megôrzô
gondolât, anyagi vilâgunkban is. Ennek a képesség mûvelésének
gyermeknevelésûnk legfontosabb céljânak kellene lennie. Magyar
vonatkozâsban az ôsi papok és bôlcsek iskoléjâval kapcsolatos
emlékekben ennek a nevelési môdnak valamikori létezésérôl még
tudomâsunk van (1.; Ipolyi Magyar Mytholôgiâja). Ugyancsak tudunk
arrôl, hogy ôseink idejében, mielôtt a gyermek a csalâdi kôzôsséget a
vilâgba kilépve emberi kôzôsségre vâltotta fel (Tarihi Unguriisz),
kolostorba vonult, éveken ât tanult, tôkéletesitette tudâsât, s az

egyetemmel valô kapcsolatânak lehetôségét fejlesztette lehetô
legmagasabb szintûre. Mas szôval: a gondolât eszkôzét, a testet
fogékonnyâ tették az egyetembôl nyert tudâs befogadâsâra, a teremtô
szeretet jegyében. Ilyen felkésziilés mellett képes lesz a test, s azon
belul az agy felfogni az egyetemes tudâs jelenre alkalmazhatô részét.

Régi mondâsunk megôrizte a „tôlcsérrel tôltik fejébe a tudomânyt"
kifejezést, ami - szerintem - a tudat gondolattâ vâlâsânak folyamatârôl
értesit igen képletesen benniinket.

Nyelvészeti sikra terelve a gondolatsort, lâtjuk tehât, hogy a
gondolât elôfeltétele, a tudat adva van, s ez nem csupân az emberi nem
sajâtja. Tudati sikon a teremtett vilâg âllandô kapcsolatban van
egymâssal. Tapasztalatbôl tudjuk, hogy kedvenc kutyânk vagy mâs,
hozzânk kôzel âllô hâziâllat nem egyszerre bizonyitja, hogy

gondolatainkat olvassa. Ôsi emlékeink viszont tudnak egy olyan idôrôl,
amikor „az emberek megértették az âllatok beszédét"; tehât ôrôklôtt
képességeik és tanitâs segitségével ezt a tudati kapcsolatot
ébrentartottâk és sziikség szerint hasznâltâk is.

Jelenleg mint vakok és fôleg siiketek éljiik anyaghoz kotôtt
anyagelvu életiinket, de még igy is észleljiik, hogy cselekedeteinket
bizonyos mértékben a „korszellem" irânyitja. Egyazon természetû
mûvészet, emberbarâti mozgalom, zene gondolatât képviselik
egymâstôl tâvol élô, s egymâsrôl nem is tudô egyének, de arrôl
fogalmuk sincsen, hogy a vilâgegyetem fôldùnket érintô részét milyen

hatâsok érik abban a korban, amiben élûnk, s mi a rânk esô feladatrész,
mert nem tud tudatosulni bennûnk az egyetemes ismeret.

Magyar hagyomânykincsiink a tudatot tér és idô felettinek ismerte,

s mint ilyent hasznâlta is. A „hipp-hopp ott leszek, ahol akarok"
meseinditék valaha - még Attila kirâly idejében is - mindennapi
valôsâg volt, s egy Baranya megyei karâcsonyos bizonysâga szerint
népûnk még napjainkban is gyakorolta a tudatkivetitést. Errôl bôvebben
Karâcsony cimû tanulmânyomban irtam.
A beszéd és iras kialakitâsâval kapcsolatban beszéltem arrôl, hogy

sztikséges elôfeltétel a gondolatkôzlés vâgya. A vâgy, az érzelem mâr
anyaghoz kôtôtt. A hang szûletésének elôfeltétele az anyag jelenléte, s
annak befogadôképessége. Magyar hagyomânyaink és nyelvûnkbe
épitett tudas szerint a befogadôképesség, tehât anyagisâg nôiségi
jelkép, a befogadott fény, erôny (energia) liimségi fogalmak. E kettô
egymâsba âtalakithatô a természettan ismereteinek értelmében, s

magyar nyelviinkben is. Alkalmazâsuk viszont soha nem a véletlen
jâtéka, hanem a természet, az ôsi tudat szigorù tôrvényeinek alâvetett
valôsâg. Gyermekkori iskolâskônyveink elsô szavai kôzé tartozik az

„ùr, ir" szavak egymâs mellett szerepeltetése, s errôl irôink, kôltôink is
megemlékeztek,
rendszerint hazânk kôzjôléti rendszerével
kapcsolatban. Târgyunk szempontjâbôl viszont az „ùr és ûr" szavaink
fejezik ki tôkéletesen a tudat, gondolât és anyag egymâsrautalsâgât.
A tudat anyagba-iitkôzésének pillanatâban szûletik az elsô érzés és
a sz6 elôtti elsô, anyag-formâlô gondolât. E kettô talâlkozâsânak
eredménye a kôzlés igénye, az elsô, tudatosan kiejtett hang, amely az

élet ôrômét kuijantja vilâggâ, s ebbôl sziiletik majd az egyszerû,
„szôveg nélkuli danlocskà", ahogy népûnk mondja Mindszenti Daniel
tolmâcsolâsâban (V. 48). Az iras - emberi élet viszonylatâban - csak
késôbb jelentkezik, amikor a testunket képezô anyag mâr engedelmes
eszkôzûnkké vâlt, ûgyesen mozgô hûvelykûnkkel egyetemben. A
beszéd és irâs elôtti ember vilâga tehât az eszmék birodalma, s ezt

hivatott âtûltetni a teremtett vilâgba. Elsô beszéde a hangok
ôsszhangjâban szùletô dal.

Élettani szempontbôl nézve a fentieket, tudjuk, hogy a fejlôdô
ébrény korân érzékeny mâr a hangokra, s azokra a zene természetének
megfelelô môdon vâlaszol: a „modem" zenének nevezett zaj kârosan

befolyâsolja a magzat fejlôdését. Népûnk utolérhetetlenûl bâjos
altatôdalainak szôvege, hangulata, ûteme, dallama a fejlôdô gyermek
életét szebbé, teljesebbé varâzsolja - az anyaméhtôl kezdôdôen- s ez a
hatâs folytatôdik késôbbi vilâgânak épitô dalaiban.

Emberi voltunk beszéd elôtti szakaszâba enged bepillantâst korunk

egyik betegsége, amit Alzheimer kôrként ismeriink. Az ebben
szenvedôk szinte szemunk

lâtlâra

gombolyitjâk vissza életiiket,

ugyanabban a sorrendben, ahogyan valaha elindultak. Ennek a
visszafejlôdésnek része beszéd és gondolatképességiik visszafejlôdése
egy olyan korba, amikor a hangokat tudatosan alakîtani még nem
tudtâk. A legtovàbb megôrzôtt, hangbeli gondolatkôzlô lehetôségiik a
dal. Amit szôban nem tudnak mâr elmondani, megjegyezni, azt még
mindig tudjâk dallam segitségével, majd érzésekkel: simogatâs jelenti
szamukra a jôt és ôlelés a szeretetet.

E vilâgi emberi tudatunk utolsô âllomâséhoz érve a hangok azok,
amelyektôl legutoljâra vesziink bùcsùt, mielôtt visszatériink a tudat
vilâgâba.

Emberi beszédiink alapja tehât az ôsszhang és a dal.
A beszéd folyamata a kôvetkezô:

gondolât - vâgy (a gondolatkôzlés igényével) - hang - alakitott
hang (egy hangbôl allô értelem) - tôbb hangbôl allô egy szôtagù szôegy szavas mondât (kérdés vagy âllitâs) - bôviilt mondatok (vers).
1. A gondolât még kôtetlen, nincsen anyagi feltétele.
2. A vâgy, a kôzlés igénye mâr az anyag felé irânyul, s ônmaga
szétâradâsât,
szetaraaasat, szétszet- és
es megosztâsât
megosziasai igényeli.
igenyeii.

3. A hang elôfeltétele az anyag léte, hiszen anyag nélkûl hang
nincsen.

a. Érzés kifejezô hang - belerikkantja ôrômét a nagyvilâgba
vagy sir stb. Magânhangzôk rôgzitôdnek ennél a pontnâl, s elkezdôdik
a dallam hasznâlata.

b. Megfigyelésen és az anyagi vilâghoz kôtôtt hangok
utânzâsân alapul. Mâssalhangzôk sziiletésének ideje e korhoz
kôtôdik. Itt jelenik meg elôszôr a személyen kivul levô
târgyak hangtani szerepe. Pl. a szerszâm-hasznâlatnâl kezelt

ko kemény „K" hangja és a hasznâlt eszkôz alakja: az ék. Itt
dobbenûnk râ, hogy rovâsjegyeink a hang tudatosulàsàval
egyidôben keletkeztek. A kô pattintâsakor nemcsak egy, de
szâmtalan éK keletkezik, s igy a K hang lett egyiittal a tôbbes
szâm hangtani jele.

A mâsodik ilyen „tettenért" rovâsjelunk az M kettôs éke. M
hangunk a csecsemô életet anyja emlôjén ât izlelô

megelégedettség hangja. A jel az aprô szâjacska felsô ajkânak
kôrvonala.

4. Az alakitott hang megâllapodott értelem kifejezésére,

céltudatosan elôidézett hang: „A" csodâlkozast, „Ô" dôbbenetet,
âhitatot jelent. Ez utôbbi nyelviinkben kôtôdôtt az „dreg"' fogalmâhoz,
igen okszerûen.

Késôbb a mâssalhangzôkat kôti mâr a magânhangzôkhoz.

A magyar Isten-képzete ez elsô, ôsbeszéd szôtâràbôl keriil ki, s
minden életfontossâgù szava. (Ûr, Ôs, É1 stb.) A Nagy Isten neve: az
igen ôsi egy magânhangzô - egy mâssalhangzô csoportba tartozik. Az
ôsi elindulâs idejéhez.

Az anyagot alakitô Fiù Isten mâr az egy szôtagù, tôbb hangbôl âllô
szôhoz kôtôtt. Fentiek szerint magyar szempontbôl a „kezdetben
vala az ige" hihetetlen pontos meghatârozâs.
Az egy szôtagù szavak - kômyezet és foglalkozâstôl fiiggôen -

csoportonként eltolôdnak, s egy-egy hangzô hasznâlata tùlsùlyba keriil.
Ez a nyelvi ôstôrzsek szôkincsének alapja. Itt lesz jelentôsége Magyar
Adorjàn ôstôrzseinkkel kapcsolatos szôcsoportjainak, amelyeknek
szerkezete és szôkészlete egyùttal az egész vilâg minden nyelvének
ôsalapja is.

5. Egyszavas mondât az alakitott hangokat értelemhez kôti és
rendszeresen hasznâlja. A nyelvfejlôdés késôbbi pontja ez. A jôvô
tôbbszavas mondatânak alapelemei mârjelenvannak: anyag-tér-idô, s
az érzelmek ezemyi vâltozata mâr megjelent.
6. A bôviilt mondât mâr magyarâz, tanit.

7. Az alakitott mondatok szépség-igénnyel szûletnek, s nemelég a
gondolatkôziés, de annak szépségére, hangzâsâra, ûtemére és ezek
ôsszhangjâra is igényt tart.

Napjaink nyelvészei a nyelv ôsrétegeit nem veszik figyelembe,

csak a nyelvfejlôdés késôbbi szavainak hangjaival foglalkozn^, az ôseredetet figyelembe nem véve. Ez olyan, mintha egy régész a
legfiatalabb âsatâsi szint eredménye nyomân akamâ az ôskor emberét
megérteni. Hiszen a mâban is berme van az ôskor valamennyi rétege, ha
ùgy vesszrik, de azokra a kérdésekre, hogy mikor, miért és hogyan? igy vâlaszt nem kaphatunk.
Az irâs a gondolatrôgzités igényébôl fakad, tehât itt is jelen van a
beszéd folyamatânak tôbb alkotôeleme:

gondolât - vâgy (gondolatkôzlés igénye) - a gondolatkôziés
rôgzitésének igénye - a gondolât, hangrôgzités elôfeltétele az anyag
alakitâsa - a hang alakitâsa, - anyagi feltételének képben valô
megjelenitése - az âbra hanghoz kôtése.
A beszéd folyamatâval ôsszevetve:
Hang:

ad. 3. b. Személyen kivuli târgyak hasznâlata kôzben fellépô
hang (kôpattintâsnâl a kemény „K") - s a pattintâs

eredményeként fellépô, sziiletô ékecskék alakjânak
egybeôtvôzôdése nyomân sziiletô elsô âbra - még csak
szépségigényt elégit kl.

Tehât: az anyag alakitâsa mind a hangképzés, mind az irâs
alapfeltétele és elsô lépése.

ad 4. Az alakitott hang képrôgzitô âllandôsulâsa hozza létre az
irâs tovâbbi fejlôdését. Amikor a lâbat alkotô hârom hang

mindig lâb-at (testrészt) jelent, szûletik meg a lâb képirâsos
alakja, amikor ennek kôzlése valami okbôl kifolyôlag fontos.
A szépség-igénnyel szûletett ék-alak hanghoz rôgzitése az elsô
valô irâsjelûnk.

Az alakitott hang anyagi feltételének képben valô megjelenitése
(mint pl. az ék) és annak vâltoztatâsa fiigg a kôrnyezettôl, foglalkozâsi
âgtôl stb. és igy ezek a jelek lassacskân egy-egy népcsoport, ezen beliil
nagycsalâd jelképeivé is vâlnak. Itt kapcsolôdik be Magyar Adoijân
mag-magyar, ék-kun, szem-szemere stb. jelképeinek rôgzitése. Ennek
felismerése ùttôrô és az emberiség magasabb szintû ônmegismerésének
ùj alapja.

Mire a mûveltség az edénykészités, szobrâszat, urna és temetkezési
szertartâsok korszakât eléri, ezek a jelek mâr meggyôkerezettek.
Igy a temetkezéseknél szokâsos ôsi edények jelei sem ônkényûek,
hanem Magyar Adoijân "Osmûveltség" cimû mûvében ôsszegezett
jelképrendszerrel az uma lakôinak népi, tôrzsi hovatartozâsât adja hirul,
s éppen olyan fontos értesiilést tartalmaznak, mint a mai sirfeliratok.
Amint a beszéd megvalôsitâsânâl elsô lépés az ôsszhangban
szûletett dal, ùgy az irâs megvalôsitâsânâl a mûvészet. Mindkét esetben
sziikséges az anyag tôkéletes ismerete, s a szépség, a rend igénye.
Mindkettônek sziiksége van kialakult jelrendszerekre; beszéd esetében
tudatosan hasznâlt hangokra, az irâsnâl tudatosan hasznâlt vonalakra.

Mindkettô végeredménye a hangulatkeltésen ât megvâltoztatott

kôrnyezet. Màrai Sàndor
emliti egy naplôrészletében, hogy
zenehallgatâs utân az ember soha nem az, ami azelôtt volt; a zene
eiôszôr szétszedi képzeit vagy valô vilâgànak ôsszetevôit, majd ebbôl
ùjat teremt. Harry Bober, a Harvard Egyetem mûvészet tanéra szinte
ugyanezt mondja a mûvészettel kapcsolatban. Irâsfejlôdéssel
foglaikozô érdekes, 1953-ban kiadott kis fuzetének egy részét alant
forditom;

„De (az eredményes kifejezés beszédben) elérhetô a hang

âmyalâsâval, érzelemmel, szavak vâlasztékossâgâval stb. A mûvész
szâmâra a kifejezés nehézsége hasonlô az irôéhoz, a kiilônbség csak az,
hogy szavak helyett vonalakat, szineket és idomokat kell hasznâlnia oly
môdon. hogy a nézô felismerje mondanivalôjât". Majd késôbb;
„Akér felismerjûk a tényt, akâr nem, a mûvészetnek is van egy
alapszôtâra, amely vonalakbôl âll, s ezek értelmével éppen olyan

tisztâban vagyunk, mint a szavakértelmével. Ôsztônôsen tudjuk, egyik
vagy mâsik vonalat szemlélve, hogy a mûvész mit fejez ki velûk.

AM "Va
Az egyik vonal lâgysâgot, simasâgot juttat esziinkbe, a mâsik

kemény, karcolô, a harmadik izgatottsâgot, idegességet jelent.
Felismered, hogy melyik fenti rajz felel meg melyik leirâsnak? Senki
sem bukna meg ezen a vizsgân, hiszen nincsen misztérium ezekben a
vonalakban. Mindennapos tapasztalatainkkal kôtjuk ôssze értelmiiket.
Az elsô vonal kemény, éles; tele van szôgekkel, amelyek tûskéket,

keritéseket, s mâs szûrôs, bôkôs dolgokat idéz. A kôzépsô vonalak
idegesek; ideges emberek ide-oda ugrâlâsâra emlékeztetnek. Ôtletszerû,
hirtelen, kiszâmithatatlan, 'ugrâlôs' a viselkedésûk. A harmadik
egyenletes hullâmvonal cséndes folyôvizet, lâgy hajhullâmokat,
egyenletes hintamozgâst juttat esziinkbe..." (Expressions in art, 4-5.
oldal)
A fentiek értelmében a mûvészetek kezdete az elsô tudatosan

alkalmazott vonal. E tanulmâny korâbbi oldalain kifejtettek értelmében,
a fentiekkel egybevetve figyelmeztet bennûnket arra, hogy az a pont,
ahol az elsô tudatosan hasznâlt hang és az elsô tudatosan hasznâlt vonal
talâlkozik, a kialakulô târsadalom kômyezetének tûkre, az emberiség
elsô nyelvében.

Ebben a nyelvben minden hangnak megvolt a maga, természetbôl
ellesett értelme. Ezt eltagadni éppen olyan volna, mint feltételezni,
hog>' csak az integrâlszâmîtâsnak van értelme. de az abban szereplô
szâmok értelem nélkûliek.

Korâbban emlitettem, hog>' a hangok rendszerezôdését, szavak

alakulâsât Mag>'ar Adorjân "Ôsmûveltség" cimû ùttôrô mûve
részletesen tàrgyalja. Most csak îzelitôként néhâny képet szeretnék
emlékezetûnkbe idézni.

A teremtô és termelô életet élô, fôldmûveléssel foglalkozô magyar
ôsi tudatânak birtokaban felismeri, hogy a teremtés legtôkéletesebb
idoma a gômb, amit sajât szôtarâval magnak nevez. Mag a nap, amibôl
naprendszeriink, s igy foldûnk is szuletett éppen ùgy, mint a kerek
magocska, amelybôl talân a gômb alakù, csukros virâgù meggyfa kel
ki. A fentieket hangok vilâgéra vetitve észre kell vennùnk, hogy a lâgy
"G" hang azonos a gyermek elsô giigyôgésének hangjâval; a gômb alak
lâgy hajlatâval, illetve az elôzô oldal hullâmvonalâval egybevetve ez
késôbbi fejlôdése sorân a gôrdiilékenység hangjâvâ vâlt. A „G" hangon

alapul a gomolygô felhô neve és a gyiimôlcsé - amely szavak
valamennyije a mag szô forditottja. Szelîd lankâk és csendes vizû
patakok, folyôk alkotta kômyezetet vêtit elénk szôtâra.
Az „M" a birtoklâs, az anyaghoz kôtôdés, az ôrômteli élvezet
hangja: „Mmmmm" - az emlôt élvezô csecsemô ôrômét sûriti magâba.

Az „A" hang a megelevenitésre vârô anyag hangja, szemben a fénn^el,
meleggel, csodâlattal teli „À" hanggal. Vilâgmindensége a szelid„EG"
hatârtalansâga. Csupa ôsszhang, csupa tôkély, csupa rend a magyar ôsi
vilâga.

A kun, illetve hun csoport vonalvezetése az ék-vonal ékes, kemény

szabâlyossâga. Kômyezete a hegyek, havasok fenyvesek ékei. Ennek az
ék szônak forditottja a „K" alapù kô, amelybôl elsô ékeiket pattintottâk.
A természettel kuzdelemben allô, apajogû târsadalomnak a hangja ez,
amelybôl a kan, a him szô szuletett.

szemeréink
mâssalhangzôja
a
hullâmzô
Gabonatermelô
gabonafôldek sziszegô-susogô hangja. Vonalvezetésiik a gabonaszem
alakjât mintâzza, amelyrôl ôrôklôtt emlékezetunk tudta, hogy a

kialakulô naprendszer napjânak alakja is volt, mielôtt a foldet és
bolygôtestvéreinket sziilte az azokat alakitô erôk hatâsâra. Ezért
nevezték Szemnek és ônmagukat szemeréknek. Szem a vilâgitô ôségitest, szem alakù a szemûnk, amely ezt a fényt befogadja, szem alakù
a gabonaszem, a nôi szeméremtest, amelybôl élet fakad, s szem alakù
volt a sziget, amelyen - tudatuk szerint - elôszôr tâmadt emberi élet a

Csallôkôz négy àga ôlelte, szem alakù szigeten, amely pontos mâsa a
Tejùt szétvâlô âgai kôzôtti fényes szigetnek, amit Fehérkoz néven is
ismert.

Ennek a hârom kiragadott példa szerinti népcsoportnak jelenléte
pontosan felismerhetô az elsô kômyezet alakîtotta szô és

jelképrendszerben még akkor is, ha elsô hazâjuktôl tâvol is kellett
vândorolniok. A magyar csoport mindig megtartotta pontozott és
gômbôcskés, hullâmvonalas kézjegyét éppen ùgy, mint a hun, kun

népek a maguk ékjeleit vagy szemeréink a szem alakot és azok
szârmazékait, az elsô mûveltségiik alaphangjaival egyûtt. Mindegyik
ilyen ôsi hang kôré hatalmas szôbokor csoportosult ôsisége és a nép
szôtârâban betôltôtt fontossâga jeléûl. Az alak és a hang jelenléte népi
életiik „gén-markere", de amig ez csak annyit mond, hogy milyen
anyagi tulajdonsâgokkal rendelkezik a vizsgâlt egyén, addig a hang és
minta elmondja az ôt szûlô vidék milyenségét, a târsadalom szokâsait,
hitét és nyelvét, s mindenek felett tudatânak a vilâgmindenségrôl ôrzôtt
képeit, azoknak a mâval valô ôsszefiiggéseit.

Ilyen szôbokrokrôl - kôzel sem kimeritôen - néhâny példât idézek
Magyar Adorjân most kiadâsra keriilô „ Ôsmûveltség" cimû mûvébôl:
Magyar ôstôrzs szavai:

Ég - az Isten és vilâgmindenség szava
Egy - az egység és Istenség fogalma

Ugek - a késôbbi „Ôreg Isten", a „Régi Isten" neve.

Ôg - az égboltozatot utânzô ôsi épiilet neve

Igi, iigy - a szemgolyô. A népi hovatartozâst jelentô ôsi
emberâbrâzolâsnâl igen hangsùlyozott ez a kerek, golyôszerû szem.

Âg, aga - a foldmûvelô magyar elsô kapâja, amely
szarvasagancsbôl vagy faâgbôl készult. Ez az ôsi fôldmûvelô szerszârn
a legôsibb idôkben mâr ismert volt a Kârpàt-medence fôldmûvelô
népénél. Ennek a szerszâmnak az alakja lett rovâsunk „A" betûje:
Ag, ug, mag, méh, megye szavaink mind fôldjelentésûek.
Mag - az egykôzpontù mértani alak neve - himségi fôgalom.
Gyôngy - ugyancsak mag jelentésû.

Gyûmôlcs - a maga fôrditottja, s az abbôl sarjadô élet.

gyâm, gyombô - kerek fejû furkôs-bot, a magyar ôsi fegyvere.

magyar - eredetileg ember jelentésû. Ennek a névnek „K"-val irt
vâltozata makar, az ôgôrôgben boldog jelentésû. Magyar volt tehât
ôseink Boldog Istene, aki szegény ember szândékàt biija.
Gomoly - eredetileg az ôskôd; késôbb felhôt jelentô szô.
A kun szocsalâd szavaibôl:

ko - a keménység hangja.
ék - elsô szerszâma

kan, him, makk - himségi fogalmak
Kâm - ôsatya szerepét tôlti be
kitta - nyil

m-n-es szavaik az Istenséggel, életfontossâgù fogalmaikkal, s
menéssel, vàndorlàssal kapcsolatosak.
Mén - him lô, fehér vâltozatéban az ôrôkôsen vândorlô hold
Jelképe, majd ôsapa jelentésbe megy ât.
Menny - az ég

mony - a „vilàgtoJâs", a tojés alakùnak tudott vilâgegyetem.
monnô - az egység szava
manô - férfï

manyô - asszony

menyecske - fiatal nô

Nôiségi fogalmaik a vizzel, nedvességgel kapcsolatosak:

nedû, mut mat, mad - anya és nô jelentôségû
nâd - vizes helyen nôvô nôvény

Nâdszâl kisasszonyunk, s az egyiptomi Neit (tûndér) - azonosak
Szemere népcsoportunk:

Szem - a Nap neve
szem - szemûnk, mint lâtôszerv

szem - a gabonaszem

som - egymagù gyiimôlcsôk
szemcse

szâmos, szâmol - (a szàmrovâs ôsi alakja a szem-alak)

szamâr - Szemùr jelképes âllata. Magyarorszâgi ez emléke a
„Miért van a szamâr hâtân kereszt?" cimû ôsi emlékû népmesénkbôl
maradt rânk.

szunnyad, népiesen szumnyad. Ezt mûvészetiink félig vagy
teljesen csukott pillâjù szemmel jelképezi.

MAGYAR iRÀSBELISÉGÛNK

Korâbban kitértem az îrott gondolatkôzlés alapjait képezô
folyamatra. Ezen beliil most ismét hangsùlyozom az irâsbeliség és a
kômyezet egymâsra gyakorolt hatâsât, s azt, hogy népunk

jelképrendszere nemcsak a hang és irott betû okszerû ôsszefuggését

tûkrôzi, de magâban hordozza annak a kômyezetnek a képét is,
amelyben az iras kialakult. Igy nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy a
magyar iras és a mûvészet szoros kapcsolatban âll egymâssaJ. A
magyar iras kialakulâsa tehât képzômûvészetûnk kezdete is. Az a teny
pedig, miszerint népunk élete nem szûk anyagi korlâtok kôzôtt

mozgott, hanem a vilâgmindenséget alakitô erôkkel valô kapcsolatât is
tudatâban hordozta, irâsa és mûvészete mellé hitének kifejezése is
kapcsolôdott. Banner Zoltân Csillagfaragôk cimû mûvében ezt a

kôvetkezôképpen fejezte ki az erdélyi parasztszobâk szôtteseivel
kapcsolatban; „...itt a csikok elosztâsâban, a szinek vâltakozâsânak a
harmôniâjâban érint meg a dolgok ôrôk szimmetriâja, a vilâgegyetemet
fenntartô arânyok mûkôdése".

Fekete piros fekete piros fekete piros fekete piros fekete
A fôld forgâsât érzékeled.

Piros fehér fehérre piros pirosra fehér piros és fehér
Belélegzed a sùlytalansâgot.
Fehér fekete fehér fekete fekete fehér fehér fekete fehér
tudod, hogy tél van, s csôkâk a havon.

„...pusztân a csikok elosztâsânak a vâltakoztatâsâval, a sim,

forgôszâl

nélkiili csikokban is „borzongatô, barbâr ritmusok

dobognak".

Tekintettel arra, hogy az irott gondolatkôzlés alapja a hang, s fejlett
hallâst kôvetel meg e kettô ôsszekapcsolâsa, a fenti hârom elôfeltétel
mellé a hang, illetve az ezeket felépitô ôsszhang tartozik. Magyar

irâsunk kutatâsânâl tehât âllandôan figj'elembe kell vennûnk ezek
ôsszetartozâsât, s csak igy érhetûnk el eredményt.

Az iras, mûvészet, zene emberi létunk kezdeteinél mâr jelen
vannak, tehât kezdeteik emberi eszmélésûnk kezdeteinél keresendôk.

Jelen fejezet az iras, még kôzelebbrôl meghatârozva a magyar iras
kezdeteit târgyalja.

A magyarsâg, s ezzel az emberiség nyelvének alapszôtârât, s irott
jelképrendszerének ôsszefîiggéseit - mint màr korâbban tôbbszôr

emlitettem - Magyar Adoijân fejtette meg, s târgyalta ÔsmûveltségUnk
cimû kônyvében, amely mû alapvetôen fontos e targyban.

Elengedhetetlenûl fontos Magyar Adorjân „Ôsmûveltség" cimû
mûvének ismerete, amelyben ezerszamra okadatolja ezeknek az
ôstôrzseknek tôrténelmi jelenlétét, vandorlâsi ùtvonalaikat, s az ezek
keveredésébôl évezredek nyomân kialakult szàrmazék-mûveltségekkel
valô kapcsolataikat.
Korâbban emlitettem, hogy magyar ôstôrzsûnk alap-jelképe a mag,
illetve a gômb, s ezekbôl alakithatôan a hullâmvonal, vâltozatos
elrendezésben.

„Kezdeteink" cimû irâsomban bemutatom, hogy a X. szâzad
magyarûldôzései sorân igen gyakran halottas lepedôk himzéseibe
rejtették az emberek ezeket az ôsi diszitô elemeket, s igy mentôdtek ât a
mâba.

Dr. Nàdas Jànos, M.D. (Canton, OH):

A BOLDOGSÀG
Az a boldogsâg, amit mi ismeriink, âltalanosan conditional, vagyis

valami okozza. Ez azt jelenti, hogy van valami târgy, ember, emlék
vagy gondolât, ami minket boldoggâ tesz. Viszont a valôdi boldogsâg
egy magasabb fokù élmény és ez pedig unconditional, vagyis
mindentôl fûggetlen. Ez azt jelenti, hogy semmi sem okozza a

boldogsâgunkat. Âltalâban mindig azt keressûk, ami boldogsâgot kelt
majd sajât magunkban. Pl. szeretnénk egy kényelmesen berendezett
hâzat, sport kocsit, drâga vakâciôt vagy egy kedves târsat. Ezenkivul
azt hissziik, hogy egy jô hivatâs vagy személyi szépség vagy szerelem
boldoggâ tesz minket.

Ez nem teljesen téves gondolkodâs. Ebbôl is eredhet egy fajta

boldogsâg. És az a tény, hogy igy éli életét a legtôbb ember élete
végéig. Lehet mondani, hogy sokan nem mennek tônkre lelkileg
emiatt, de azt is tudomâsul kell venni, hogy sokan keresnek
boldogsâgot ezen az ùton, s talâlnak egy boldogsâgot, ami néha ôriâsi,

csak az a baj, hogy nem tart sokâig és sokszor végtelen boldogtalansâg
és szenvedés az eredménye.

Az egyik legérdekesebb pszicholôgiai élmény az, amikor az ember
elveszti ônfegyelmét. Ez mas, mint a viselkedés, ami szândékosan
rossz. A szândékos rossz viselkedéssel a rendôrnek vagy birônak kell
foglalkoznia. De amikor az ember jôt akar cselekedni, és ismételten
rosszat tesz - és nem tudja leâllitani ezt a viselkedést sajât erejébôl -,
akkor ez mâr nem jogi probléma, hanem pszicholôgiai probléma.
Sokszor ezek az emberek azt a tanâcsot kapjâk, hogy erôsebben

prôbâlkozzanak jôt tenni. Azonban ezzel még kevesebb eredményt
érnek el. Minél tôbbet kritizâljâk magukat, annal rosszabbra fordul a
helyzet. Van egy elméletem errôl a megnyilvânulâsrôl, és pedig az,
hogy ez egy hipnôzis, amibe ezek az emberek beleesnek. Igy
ténylegesen ezeknek az embereknek nincs hatalmuk ônmaguk felett,
mert a hipnôzis irânyitja cselekedeteiket. A hipnôzis olyan kulônleges
lelkiâllapot (altered state of consciousness), amit - mi azt gondoljuk csak egy hivatâsos hipnotizôr tud alakitani. De ez az âltalânos
hipnotizôr életùnkben: mi vagyunk. Mi hipnotizâljuk meg ônmagunkat.

Dr. Nàdas Jànos, M.D. elnôk, azAkadémia orvosiszakosztàlya szervezésében elôad
(Somogyi F. Lél)

A hipnôzisnak tôbb tiinete van. A hipnôzisban az ember feledésbe
menil, nem tudja felfogni a valôsâgot. eltorzitja azt, amit làt, torzitott
gondolkodâsa van,

kiilônleges

érzelmei

vannak,

és

elveszti az

ônfegyelmét. Ezért olyan érdekes elmenni egy hipnôzis elôadésra, mert
ott lehet lâtni embereket, akik a hipnôzis alatt minden fajta marhasàgot
mondanak és tesznek, s utâna âltalânosan nem emiékeznek semmire
sem, mert emlékezetvesztésûk van.

A hipnôzis ezenkivul jô érzést ad az embernek: eksztàzist. Amikor
az emberek tapasztaljâk ezt az érzést, akkor tovâbbra is arra

tôrekszenek, hogy ùjbôl érezhessék. Annyira ismerjiik ezt az érzést, és
annyira azonositjuk a szokâsos okozôkkal, hogy mi azt gondoljuk,
hogy az okokbôl jôn az eksztâzis, de ez nem igaz. Az eksztâzis a
hipnôzisbôl jôn. Pl. az hiszik az emberek, hogy az eksztâzis a
kâbitôszerek vagy a sex vagy a zene vagy a hazârdjâték eredménye. De
a sex néha unalmas, a zene sokszor sikitô, a hazârdjâték untatô, és a
kâbitôszerek sokszor kellemetlen érzéseket keltenek az emberben.

Ebbôl lâthatjuk, hogy nem ezekbôl jôn az eksztâzis, hanem valami

mâsbôl. Pl. sok embernek adnak fâjdalomcsillapitô orvossâgot a
kôrhâzban, és nem keriilnek eksztâzisba tôle. Sot, kényelmetlenul érzik
magukat. Igy, csak akkor kelt eksztàzist magunkban a kâbitôszer, sex,
zene, és hazârdjâték, amikor ezek hipnotizâlnak minket.

Sokan azt hiszik, hogy az eksztâzis az anyagi javakbôl jôn vagy a
testi gyônyôrôkbôl. De eksztàzist kelthetunk a zenétôl, az emlékeinkbôl

és a gondolkozâsunkbôl. Mindezek a szellemi dolgok is okozhatjâk az
eksztàzist,

és a

kôvetkezményes

ônuralomnak

elvesztését, az

ônbecsapâst, és az ônpusztitâst. Lehet lâtni, hogy mâs itt a baj, mint az
anyagiakkal valô foglalkozâs. Sot, a hipnôzis maga is lelki és szellemi
jelenség.

A hipnôzis ùgy alakul ki, hogy az emberben ôsszeiitkôzés vagy
viszâly keletkezik. Ha megvizsgâljuk azokat a dolgokat, amelyek a
kâros szenvedélyt okozzâk, akkor azt talâljuk, hogy van valami jô vagy
kellemes ezekben. Pl. a kâbitôszemek van fâjdalomcsillapitô hatâsa, a
sex sokszor kellemes, a zene vagy nyugtatô vagy izgatô, és ha sok
pénzt nyerùnk a hazârdjâtékban, akkor sok jô dolgot tudunk vâsârolni
belôle. De ugyanakkor valami alapvetô rossz is van ezekben a
dolgokban. A dohânyzâs râkot okoz, az alkohol butit, a sex

mindenképpen veszélyes, de ha egy nem megfelelô târssal
kôzôskôdunk, akkor sokkal izgalmasabb. A hazârdjâtékban elvesztheti
az ember vagyonât, és a kâbitôszer - ahogy mindenki tudja -, tônkre
teszi az ember életét. A rock and roll zene nem annyira hipnotikus.

Azonban ha arra tanitottak benniinket, hogy ez az ôrdôg eszkôze, akkor
a zene is meghipnolizalhatja az embert.

Az igazi boldogsâg nem aimyira ingerel, mint a hipnôzis. Ezért
kônnyû magunkat becsapni és a hipnôzis utat vâlasztani. De ha
kikeriiljùk a hipnôzist, akkor lassan ônmagunkban nôvekszik az igazi
boldogsâg és azt vesszûk észre, hogy életiink naprôl napra javul.

Az orvosi szakosztàly iilésén dr. Kàlmàn Szabolcs, dr. NàdasJàms, Ludànyiné Nàdas
Julianna, dr. P. Pereszlényi Màrta. "A boldogsâg és a magyarjelleir " témakôrében
tartottak elôadàsokat (Somogyi F. Lél)

Dr. P. Pereszlényi Màrta „Félelem "cimû elôadàsa alatt (SomogyiF. Lél)

Hetyey Sàndor (Melbourne, Australia):
HISZUNK KRISZTUS ÀLDOZA TÂBAN

ÉS A MAGYAR FELTÂMADÀSBAN
Kôzeledik keresztény hitiink legnagyobb unnepe: Nagypéntek és
Hùsvét, Megvàltônk keresztre feszitésének, majd dicsôséges
feltâmadâsânak az unnepe. Ehhez fiizôdik - hitûnk szerint - az
emberiség megvâltâsa.
Mi, emigrâns magyarok, akikbôl 45 év tudatos butitâsa nem ôlhette

kl a hitet, szorongva vàrjuk a Megvâltô feltâmadâsât, hiszen nekiink
elegiink van màr a Nagypéntekekbôl...
Muhi, Mohâcs, Szatmâr, Vilàgos, két Trianon és a 45 éves

„ideiglenes" megszéllâs, kétszeri kifosztés a keleti szomszéd részérôl,

150 év tôrôk harcai, majd évszézadokat kitôltô szabadsâgharcok
âldozatai, két gyilkos vilàghâborù szômyu vérveszteségei, egy rôvid
életû, de dicsôséges szabadsâgharc - az utàna kôvetkezô gyalézatos
megtorlasokkal - mâr-mâr kipusztuléssal fenyegeti népûnket! Ha van
egy nép a nap alatt, amely jogosan véija az igazi feltâmadâst, az a
szegény, szerencsétien magyar nép!

Ilyen szomorù, megcsonkitott, kifosztott àllapotban nem csoda,
hogy a nemzet lelke elfàsul és kivész belôle a hit és a remény... Ezt
észleijiik, halijuk, olvassuk otthonrôl és ezt lâtjuk, ha egyszer-egyszer
még megengedi végzetiink a hazatérést! Ez a fàsultsâg, reménytelenség
az oka hazànk lassû talpraâllâsânak..

Szomorù lâtvânyt nyùjt az a keserves lassûsâg, amely annyira
jellemzi a magyar politikai kibontakozâst! A rôzsadombi
„megâllapodàs" a magyar tôrténelem egyik legsiralmasabb hazaârulâsa
volt. A 45 éves kommunista uralom alatt jôl befészkelôdôtt pârtvezetés
—lâtva helyzetének tarthatatlansâgât, utolsô elkeseredett lépésével —
gùzsba kôtôtte a magyar nemzet kezét! Nem lehetett szâmon kémi a
gaztetteket, nem lehetett a nemzet gazdasâgi és politikai piôcâit

egyszerûen kidobni alaposan kôrulbâstyâzott helyzetùkbôl... Nem volt
pénz egy nemzeti sajtô megalapozâsâhoz, de nem volt hozzâ vâllalkozô
sem!

A két kormâny, az „Antall rendszerben", bûnôs gyâvasâggal
iszonyodott el az egyetlen becsiiletes megoldâstôl: nyiltan megmondani
a magyar nemzetnek, hogy milyen kényszerhelyzet idézte elô a
dicstelen paktumot! Nem volt bétorséguk megszegni az értéktelen
paktum-papir rendelkezéseit, hogy ezzel kitisztitsâk nemzeti
lelkiismeretuket! Ha megmondtâk volna a magyar népnek, hogyan

kényszeritették ki a „paktumot", a magyar nép kiegyenesitettkaszékkal
ment volna a szavazôumâkhoz és a nemzet ùjra 1956 fényében
ragyogott volna!

Csak 10-15 tômeggyilkost kellett volna életfogytig bebôrtônôzni
vagy 100.000 nagyszâjù kommunistât kellett volna kizami a politikaiés
gazdasâgi életbôl, meg a média eszkôzeibôl... Csak vissza kellett volna
szedni az ôsszeharâcsolt vagyont, vissza kellett volna adni a foldet a
magyar parasztnak és el kellett volna venni mindenét azoknak, akik a
kiilfôldrôl kôlcsônvett milliôkat aktatâskâval hordtâk Moszkvâba!

Tehetetlenséguk lâttén a nép dûhe kidobta ôket a hivatalukbôl és
semmi esélyiik sincs azt valaha is visszanyemi!

Ezutân jôtt a szégyenteljes visszaesés, a pufajkés uralom. A
szerencsétlen nép nem lâtta a nagy elkeseredésben, hogy az a kormâny
nem orvossâg a sebekre, nem hoz felemelkedést, hanem baUcâni
âllapotba siillyeszti az orszâgot!

Az 1998-ban megvâlasztott kormânyban meg lehet a jôszândék...
Az ùj miniszterelnôk jô képzettségû és igen tehetséges politikus. De
lâtszôlag meg van kôtve a keze!

A régi „alkotmâny", az elnôk, az alkotmânybirôsâg, a megkôvetelt
kétharmados tôbbség, a fôpolgârmester, meg a tôbbi visszamaradt
politikai kolonc, a pârtsajtô jôl fizetett mamelukjai, mind, mind
megkôtik a kezét!

Pedig ott van elôtte a tennivalôk sokasâga! A magyar nép âllandô
fogyâsa, a népegészségugy primitiv âllapota, a kuUoldi kôlcsônôk
kamat-uzsorâja, a honvédség gyengesége, a fôld igazsâgtalan
elosztottsâga, a visszamaradt, szândékos hâtrâltatôk hada, a mâr régen
esedékes szâmonkérés, az alkotmâny megvâltoztatâsa, a nemkivânatos
betelepûltek, az idegen tôke (tankok helyett bankok!) és ott van,
megoldâsra vârva a gyilkos Trianon!

Mi, itt kint tisztâban vagyunk azzal, hogy a Trianon-kérdés
felvetése a mai, EURO-NATO-s helyzetben bajos volna. De erre csak
azt tudjuk mondani, hogy az 1920-as években még sokkal bajosabb

volt, a magyar kormânyok mégis megprôbâlték, végul is - sikerrel .
Ebben az tigyben - tudjuk -, barâtokra van sziiksége a magyarsâgnak...
De azt is tudjuk, hogy barâtokat lehet szerezni, tartôs diplomâciâval
{nem Jeszenszkyvel!) és kemény, céltudatos meggyôzéssel... Csupân

teruletek visszaszerzése nem sok eredménnyel jâma, ha kapnânk a
teriiletekkel 2 milliô râcot, 6 milliô môcot és 3 milliô drôtos-tôtot.

Egy azonban biztos: erôs hadseregre és fokozott népszaporulatra
volna szûkség elfogadhatô eredmények eléréséhez! A „hatârok

légiesitése" nem megoldés. Szaporodô szomszédaink ùgy elôzônlenék
a termékeny magyar Alfoldet, hogy ott 50 év mùlva senki se beszélne

tôbbé magyarul! Itt van az Egyesûlt Eurôpa veszélye!
Reménytelenul optimista politikai analfabétak âlHtottâk, hogy a
gyenge magyar honvédség mellett, elengedhetetlen sziikség van a

NATO védelmére! Nem tudjuk megérteni, hogy van-e olyan politikai
dilettâns, aki azt hiszi, hogy a kis, koldus Magyarorszâg szép szeméért
egyetlen amerikai katonât is felâldoznânak a népes és olajban gazdag
Româniâval szemben. Miért nem tették ezt 1956-ban?!

Mi, itt kint foggal és kôrômmel harcolunk a felvilâgosftâs
fegyvereivel azért, hogy barâtokat szerezzûnk... Ez azonban nem elég!
A magyar kormânynak kell sokkai hangosabban fellépnie ahhoz, hogy
valami foganatja legyen...

Mi kérjiik kormânyunkat, kônyôrgtink, nyissâk ki a széjukat! Csak

igy lehet eredményt vâmi. Kôzben fokozott propagandâval és
gazdasâgi segitséggel tàmogassâk a sokgyermekes csalâdokat és

képezzék ki, szereljék fel rendesen a magyar honvédséget! Minden
eshetôségre készen!

Ùgy lâtszik, hogy a szerencsétien magyar nép azegyetlen, aki még
tôrôdik a kiilfoldi uzsora-kôlcsônzôk tôrlesztésével. Vessenek végre
véget a dollar rabszolgasâgnak!. Az elkôtyavetyélt, „privatizâlt"
magyar termelési eszkôzôket ùjra âllamositani kell. Ez az egyetlen
menekvés!

Mi, itt kint ùgy lâtjuk, hogy meg kellene adni a szavazati jogot

minden kulfôldi magyamak, aki azt kéri. Ez is egyik fontos lépése
volna a nemzeti egység ùjraépitésének...
Még a kiilfbldrôl hazatelepiilô magyar nyugdijasok is sokat
segitenének a magyar kôzgazdasâgon a kiilfoldi nyugdijaikkal, nem is
beszélve a gazdag szellemi és kulturâlis hatâssal, amit otthon
éreztetnének. Nem kell félni tôlunk! A mi jobboldalisâgunk nem
demokrâcia ellenes. Annal mi sokkal tôbbet lâtunk és tanultunk kint,
Njmgaton! Pontosan a mi demokrâciânk jelentené a kommunista
uralom végét otthon!

Mi lâttuk, mit lehetne elémi igazi, nem elrendelt, szôvetkezeti

munkâval, termelô, értékesitô, kereskedô és hitelt nyùjtô takarékszôvetkezetekkel. Az egész magyar beteg kôzgazdasâgot ât lehetne
âllitani és ùj alapokra fektetni. Mi lâttuk ezt itt, Nyugaton... Ne

felejtsûk el, hogy Széchenyi Ist\>àn grôfis Nyugaton szerezte gazdasâgi
tudâsât és tapasztalatait!
Szeretnénk hinni és talân reméljûk is, hogy egyszer megtalâljuk
egymâst azzal az otthoni magyar néppel, amelybôl a lelkûnk fakadt!
Mi

renduletlenûl

hiszunk Krisztus âldozatâban, az egész

emberiség megvâltâsâban és a magyar feltâmadésban! Ezért éltiink és
dolgoztunk fél szâzadon keresztiil!

Hissziik és érezziik, hogy a Mindenhatô nem ok nélkùl ultetett
bennùnket dblôs rabszolga hajôkra, tudjuk, hogy velûnk célja volt

Igyekezzunk hât valôra vâltani a Teremtô céljait, és maradjunk
hûséges magyarok a szemfedônkig!

Dr. Sasvàri Làszlô (Lausanne, Svâjc):
BIZANTINIZMUS, ORTODOXIA,

PÀNSZLÀVIZMUS, BALKÀN
Az utôbbi években a kôzép- és déleurôpai, valamint az orosz

eseményekkel foglaikozô elemzésekben, kommentârokban, meglepô
egyôntetûséggel fordult elô a cimben szereplô elsô 3 szô. (Még egy
magyar tôrténész, Varga Làszlô is azt irta hazânkrôl: Komporszâgmost
megint Bizânc felé navigâl.)
A gyakori hivatkozâsbôl ônként adôdott a kérdés: Mi van a

môgôtt, hogy egy kb. 550 éwel ezelôtt megszûnt birodalom

szellemisége ma is hat napjaink eseményeire? Vagy az ôrôk, emberi
rossz tulajdonsâgokra hùzzâk râ ajelzôt, magyarâzatként? Ha ezutôbbi
igaz, akkor is adott a kérdés: Miért pont ezt a jelzôt: bizânci? Talân
azért, mert târsadalmak, népek, évszâzadok ôta annak szellemiségét
hordozzâk, abban nôttek fel?

Érdekes môdon a Bizânc szôhoz két ellentétes jelentés kôtôdik:
régebben akâr fônévként, akâr jelzôként hasznâltâk. Az embemek
ônkéntelenûl a pompa, a fényûzés, a gazdagsâg jutott eszébe.
Mostanâban az ârmânnyal, az ôsszeeskûvéssel, a korrupciôval,
szôszegéssel kapcsolatban hivatkoztak râ. Kiilônôs ez a kettôsség, de
megalapozott.

Az ortodoxia szô igaz hitiiséget, eredetiséget jelent. Vonzata
inkâbb a misztika, az ikon, az elszântsâg. Sok milliô ember hitvallâsa,
ôsszetartô ereje ma is. De gyôkere annak is Bizânc, azt mondhatnânk,
szellemi ikertestvérek.

A pânszlcn'iznius a mùlt szâzad kôzepének szûleménye, de ma is
elevenen élô eszmeiség, fôleg e szâzad elsô felében élte virâgkorât. A
szônak mozgôsitô politikai tartalma van.
A Balkàn szô sok évszâzadon ât csak fôldrajzi fogalom volt: a
félsziget. A XX. szâzad utolsô évtizedének eseményei nyilvânvalôvâ
tették: politikai, kulturâlis szempontbôl a félszigetnek csak a Drinâtôl
keletre fekvô részét kell érteni rajta. - Lâssuk a 4 fogalom részletes
elemzését:

Bizânc, ortodoxia
a tôbb, mint kétezer éwel ezelôtt kialakult Rômai Birodalom az

akkor ismert vilâgot szinte teljesen magâba foglalta. A vilâgon
egyediilâllô hatalmat képviselt. Az elôtte ismert civilizâciôk ôrôkôse
volt. Bukâsa utân két ôrôkôse tâmadt: a keresztény kultùrâra és a
barbârok nyers erejére tâmaszkodô Német-rômai Csâszârsâg és a gôrôg

szellemiségre épiilô Bizânc. Mindkettô egyediili jogos ôrôkôsnek
tekintette magât és magât hitte a vilâg és a mâsik feletti uralkodâs
elhivatottjânak. (A gôrôgôk egyébként is gyûlôlték a rômaiakat, miôta
Rôma meghôditotta Hellâszt.)

„A birodalmi gondolât tehât tovâbb élt a Boszporus partjân, a
Kelet-rômai Csâszârsâgban. Ennek lényege: a jogfolytonos ôrôk
birodalom megvalôsitja a fôldi boldogsâgot, civilizâlja, megvâltja az
egész vilâgot. Ez a birodalom szent idôben és térben végtelen. Bizânc
ezt hagyta ôrôkiil utôdaira is. Ezek az eszmék élnek az ortodox

vilâgban. Ennek alapjân szervezték meg a Szovjet Birodalmat is". A
birodalom bukâsa utân

(1453)

az ortodox

bizânciak maradéka

hamarosan megtalâlta az utat Moszkvâba, ami lassan kinôtte magât
Bizânc ôrôkôsévé és az ortodoxia fôvârosâvâ, a câr vezetésével. Ezért

is akartâk - sok egyéb tényezô mellett - minden âron megszerezni
Konstantinâpolyt.

Nagy Konstantin 324-ben Bizantionba helyezte ât a birodalom
székhelyét, majd 330-ban felszentelte a vârost és igy az a Rômai
Birodalom szentségének is megtestesitôje lett. Szerintiik 476-ban a
birodalomnak csak a nyugati fele bukott meg nâluk. Bizâncban a
birodalom tovâbb élt.

„Âm 476 utân a rômai pogânysâg megmaradt politikai élete nem
tudott Rômâban nyugodtan élni. Bizâncba menekult. Igy let a dekadens
pogâny Rôma menedékhelye Konstantin vârosa, amit pedig a kereszt
âmyékâban épitettek. De hamarosan azzâ az erôddé lett, ahol a maguk
teljességében megmaradtak az erkôlcsôk és az a szellem, amit a Ôrôk
Vâros mindig megvetett".

Igaz ugyan, hogy Konstantin magâval vitte Bizâncba a
kereszténység eszmevilâgât is, de annak ott kisebb volt a hatâsa,
befolyâsa. mint korâbban. Maga N. Konstantin is fél pogâny volt. A
kereszténységet csak élete végén vette fel, hogy ne kôtelezzék ôt a
kereszténység erkôlcsi tôrvényei. Ô a pogânyok lelkén is uralkodni
akart. „Utôdai is magukénak kôvetelték az isteni cimet és az ezzel jârô
jogokat. Uralkodni akartak az élet minden teriiletén, igy a vallâs és a

hittudomâny felett is. Fôpapi cimet kôveteltek maguknak. Igy a bizânci
csâszârok trônusa mellett a kereszténységbe belenôtt a pogânysâg is".
„Az ikonokban felelevenedett az istenek kultusza, akik idôkôzben

megùjultak és megfiatalodtak". Aztân harc induit a régi pogâny ésazùj
keresztény szellem kôzôtt, ami késôbb a kereszténységen beliilivé
fajult, s megjelentek az eretnekségek. Ezek kôztil az arianizmus
gyakorolta a legnagyobb befolyâst a bizânci szellemre és az ortodox
egyhâzra. Tagadta Krisztus Istenségét: Nem Isten, csak ahhoz hasonlô.
A 325. évi niceai zsinat elitélte az arianizmust, de ennek ellenére igen

nagy elterjedtségre tett szert. Viszont érdekes - és ezt a legtôbb
tôrténész fontosnak tartja megemliteni - az arianus orszâgok mind
elpusztultak.

Kôzben a nyugati és a keleti egyhâz kozôtti szakadék tovâbb
mélyiilt azzal is, hogy keleten mârnemcsak a szentbeszédeket, hanem a
szertartâsokat is a nép nyelvén kezdték tartani, s igy kialakult a gorôg
nyelvû egyhâz, majd annak segédletével a gôt, az ôrmény, a szir, a
kopt, a szlâv nyelvû népi egyhâzak. 855-ben a gôrôg szârmazâsù Cirill
feltalâlta a szlâv irâst, hogy a szlâvok a keresztény vallâst jobban
megismerhessék.

"A nagy egyhâzszakadâs elsô fâzisânak a képrombolâs tekinthetô.
726-ban Leô casâszâr rendeletet adott ki a szentképek tisztelete ellen.

120 évig pusztitottâk Bizânc legértékesebb szentképeit. Aztân jôttek a
dogmatikai tâmadâsok; a Szentlélek csak az Atyâtôl szârmazik, a Fiutôl
nem. Nincs tisztitôtûz, sem szeplôtelen fogantatâs stb. A végsô lokést
Kerularius Mihâly pâtriârkâvâ tôrtént kinevezése adta meg, aki
bezâratta a latin nyelvû templomokat. 1054-ben bekôvetkezett az
egyhâzszakadâs, mert a keleti egyhâz nem volt hajlandô elismemi a
pâpa felsôbbségét a hatalomban".
A csâszâr és IX. Leô pâpa is békét akart, kôveteket kûldôtt, de
Kerularius nem fogadta azokat, mire kôlcsônôsen kiâtkoztâk egymâst.
A felùjitott arianizmus szellemét ô vitte Bizâncban végsô diadalra, de
sajât szélsôséges hivei elôl menekûlnie kellett, a tengerbe veszett,

holtteste sem kerûlt elô. Âm utâna végleg kialakult az ortodox,

gôrôgkeleti egyhâz, ami azôta is népeket nevel. szigorù fegyelemben.
Sok kisérlet tôrtént az ûjra eg>'esitésért, de mindig zétonyra futott (a kis
létszâmù gôrôg katolikusok kivételével).

Az egyhâzszakadâs utân az ortodox egyhâz ônâllô fejlôdést mutât,
bar âllam és egyhâz harmonikusan eggyé olvad. A bizânci
gondolkodâsnak egyik alapvetô tényezôje a cezaropapizmus
elfogadâsa. Az az igény és befolyâs, amit az âllam az egyhâzra

gyakorol. „Éa a csâszâr és a pâpa vagyok egy személyben - mondta
Leô csâszâr". Mikor Nagy Konstantin a kereszténységet âllamvallâssâ
tette, a pogâny csâszâr eszmét elôszôr olvasztotta egybe a
kereszténységgel. Lassan az egyhâz papjaibôl âllami tisztviselôket
faragnak. A legjobb politikusok, karrieristâk keriilnek magasabb
egyhâzi funkciôkba. Az igazi értékek hâttérbe szorulnak „Az ortodox
egyhâz szolgalelkûsége itt kezdôdik s ezt folytattâk Bizânc ôrôkôsei is.

Jellemzô adatok a fuggô viszony bizonyitâsâra: 95 pâtriârka 1 évnél
rôvidebb ideig maradt hivatalâban, 40 lemondott, 141-et elkergettek, 3at megmérgeztek, 2-t megoltek, 1-et lefejeztek, 1-et megvakitottak, 1-et
felakasztottak, 1-et megfojtottak".

„A kancellâriâbôl „szent" parancsok mentek ki. A pénz a „szent'
pénztârba folyt be, lovaik a „szent" istâllôban âlltak, a csâszâr a „szent"
palotâban lakott, ahol 28 templom és kâpolna âllt, de ettôl a csâszâr
nem vâltozott meg".

Szâmtalan példâval lehetne megvilâgitani, hogy milyen nagy
szerepet jâtszott életiikben a misztika. Csak egy jellemzô a sok kôziil:
Komnenosz nem induit hâborùba a nélkiil, hogy haditerveit ne tegye az
oltârteritô alâ s vârta, hogy az égi jel megmutatta, melyik a legjobb.
„Ha az Isten engedte, hogy valaki csâszâr legyen, akkor misztikus
môdon segiti is ôt" - mondtâk.

A bizânciak kûldetésûknek tekintették, hogy az ortodox kultùrâval
meghôditsâk a vilâgot. A szlâvok apostolai evangelizâlâssal hatalmas
teriileteket hôditottak meg. Mikor a X. szâzadban Oroszorszâg vallâst
keresett, eljutottak Bizâncba, s ott rabul ejtetteôket a sok arany, pompa,
a liturgia, a csâszâr, s igy szellemi hûbéresei lettek Bizâncnak és az
ortodoxiânak. Bukâsa utân viszont ôk vâltak ôrôkôseivé, a birodalmi
illùziôtôl vezetve.

„Az ikonok vagy képek a pogâny és kiilônôsen a gôrôg szellemi
befolyâs kôvetkeztében nemcsak emlékeztetô jelek, hanem az âbrâzolt
ôsképet ki is fejezik. Az ikont a lâthatatlan isteni lények utolsô
megjelenési alakjânak fogjâk fel, ezért is méltô az imâdâsra. Az
ikonkultuszban az a vâgy él, hogy Istent kôzvetlenul ât lehessen élni.

Igy az ikon lényegéhez tartozik az idôtlenség. A képrombolâs 120 éve
utân, tehât az ikonok gyôztek".

Àm az ortodox vallâsossâg csak a hitet, a misztikus lelki
hajlamokat elégitette ki, de tudatlansâgban hag>1a az embereket és a
papsâgot is. A papok nagy része teljesen mûveletlen volt. Ez oda
vezetett, hogy a primitiwé vâlt nép naivul hiszékennyé vâlt. Mivel
azonban vaiamiben mégis hinni kell, elfogadtâk a valôtlansâgokat is.
„Nem véletlen. hogy az ortodoxiân nevelkedett orosz nép vâllaira
emelte a bolsevik forradalmârokat és vakon hitt nekik".

Az ortodoxiâra tâmaszkodô birodalom hatalmas teriileteket fogott

ossze. Meghôditâsukra elôszôr a légiôkat és a flottât kûldték. Aztân
mentek a hittéritôk, a hivatalnokok, végiil a diplomatâk, hogy birodalmi
ideolôgiâval, vallâssal lâncoljâk magukhoz a meghôditottakat.

Abirodalom egyik fô tâmasza a legkorszeriibb technolôgia alapjân
felszerelt hatalmas kôltséggel kiépitett hadsereg volt. (Ismerték a
lôport, a lângszôrôt ésa gâzt is.) Abizânciak rendkiviil biiszkék voltak
râ, de érdekes môdon seregeiket sohasem kimélték. (A hadtôrténészek
szerint, Sztâlin is 6 milliô katonâjât âldozta fel, teljesen értelmetlenul.)
„A bizânci hadsereg a kollektiv tômeg elsô igazi megtestesitôje volt.
De nem csak karddal harcoltak ôk, hanem méreggel, orgyilkossâggal,
kémekkel, megvesztegetéssel, propagandâval is". Végiil volt egy
ideolôgiai tâmaszuk is: az a mitosz, hogy ôk az igaz hit védôi. Isten
kûlônôs oltalma alatt âllnak, tehât legyôzhetetlenek.

Bizânc mâsik hatalmas érvényesûlési eszkôze a diplomàciâja volt.
A maga nemében ma is elsô, vilâghirû. Velence, Oroszorszag,

Tôrôkorszâg diplomatâi ebbôl az iskolâbôl keriiltek ki. „Van benne
hivatâsgondolat, gôrôg iizleti szellem, annak minden agyafurt
gondolkodâsâval, s gôrôg dekadencia, ami elôtt semmi sem szent, csak
a sajât érdeke. A birodalom feltétlen gyôzelme". Ki is hasznâltâk a
primitiv népek hiszékenységét, âmitottâik, becsaptâk és egymâs ellen
uszitottâk ôket. Vesztegettek, ajândékoztak, alkudoztak, târgyaltak,
mikor mire volt sziikség. Aki ismerte Bizânc diplomatâit, tudta, hogy
egy szavukat sem lehet elhinni, amit mondanak az biztosan nem igaz,

ami pedig igaz, azt nem mondjâk ki. „Ez a hâtsô gondolatok
diplomâciâja, ami itt fejlôdôtt diplomata mesterfogâssâ". Meglepô az a

hajlékonysâg, mozgékonysâg, az ôtletek gazdagsâga, a lélegzetre idôt
nem hagyô kezdeményezések, javaslatok, hogy az ellenfélnek ideje se
maradjon azon gondolkodni, mi lehet a bizânci diplomâcia igazi
szândéka.

De ilyen môdszerekkel birodalmat sokàig fenntartani nem lehet.
Hisz sem a bizânciak, sem a tôlûk tanult gôrôgôk soha egyetlen
megéllapodâst nem tartottak be jôsszântukbôl, sohasem kôtottek

jôhiszemûen, ôszintén békét. (A tdrôkôk jôl megtanultâk a leckét,
végiil a sajât fegyverével verték le Bizâncot.)
Jellemzôen bizânci volt a belpolitikâjuk is, aminek fô vonâsa a
hatalom akarâsa és a pértharcok. „107 csâszér konil 75-szôr tort ki

forradalom, de egyik sem gondolt a szellem megvâltoztatâsâra, csak ùj
csâszârt akartak, egy ùj személy trônra iiltetését. A merényleteknek,
orgyilkossâgoknak se szeri, se széma, igy nem csoda, hogy a 107
csészâr kôziil csak 37 hait meg az âgyàban".

11 évszâzadig (330-1453) nem volt szilérdabb âllamépiilet a
vilâgon, mint a bizânci csâszârsâg, mégis elpusztult, mert megbomlott
az egysége. 11. Mohamed seregében - aki a Komnenosz csalâdbôl
szârmazônak vallotta magât - gôrôg és ortodox katonâk is harcoltak,
viszont a védôsereg jelentôs része spanyol, német, olasz zsoldosokbôl

âllt. A gôrôgôk ugyanis nehezteltek csâszârukra, mert engedményeket
tett a katolikusoknak. Sic transit gloria mundi.

A birodalom bukâsa utân, a délkelet-eurôpai térségben, a tôbbi
néptôl eltérôen alakult az ortodoxia fejlôdése az oroszoknâl. Ennek

egyik fontos tényezôje bizonyâra az volt, hogy nâluk jôtt létre
leghamarabb a legszilârdabb kôzponti hatalom: a cârizmus. Mâsrészt
ebben az is kôzrejâtszott, hogy a bukâs utân az ortodoxia fokozatosan
Moszkva felé fordult.

Fontos tényezô volt az orosz néplélek sok, érdekes tulajdonsâga is:
a misztikâra, a pompâra, a kiilsôségek szeretetére valô hajlam, s
ugyanakkor a passzivitâs, a fatalizmus, a hiszékenység, erôs érzelmi
behatâsok stb.

„A câr az ortodox egyhâz legfôbb feje, Istentôl kijelôlt személy,
ezért mindenki letérdel, ha megjelenik a palota erkélyén. A cârizmus és
az ortodoxia kôteléke megbonthatatlan", - irja Paléologue.
Mindezeken tùl, S. Huntington nemrégen megjelent kônyvében
utal a kôvetkezôkre: „Tôbb kutatô is megkùlônbôztet egy oroszorszâgi
kôzpontù kiilôn ortodox civilizâciôt, amely elkûlôniil a nyugati
kereszténységtôl, egyrészt .a bizânci eredet, a kulôn vallâs, a kétszâz
éves tatâr uralom a biirokratikus zsamoksâg alapjân, mâsrészt pedig a
reneszânsz, a reformâciô, a felvilâgosodâs, és mâs kôzponti jelentôségû
nyugati tapasztalatok korlâtozott hatâsânak kôvetkezményeként".

A pânszlâvizmus
a szlâv tôrzseknek egjesùlése orosz fônôkség alatt, „hogy az
ôsszes szlav folyam orosz tengerbe folyjon". Keletkezése a XIX.
szâzad 40-es éveire esik. Elôhîmôke volt az irodalmi téren valô

egyesûlés eszméje, amit elsôizben a felvidéki tôt kôltô, Kollàr Jânos

fogalmazott meg. A pânszlàv agitâtor Nyitra megyében sztiletett 1793ban. 1819-tôl Pesten volt tôt lelkész. Fômûve a „Slava istennô lânya" is

ott jelent meg 1832-ben. Az eszme a térségben, de fôleg az oroszoknâl
nagy visszhangra és buzgô képviselôkre talâlt, annak jegyében, hogy az
orosz birodalom nemcsak az ortodox keresztényeknek, hanem a kôzôs
tôrzsû szlâvoknak hivatott és természetes védôje. A lengyelek a
mozgalomtôl mindig tâvol maradtak, ami orszâguk kétszeri felosztâsa

utân érthetô is. De hogy az ellenszenv kôlcsônôs, annak ékes
bizonyitéka a vilâgosi fegyverletétel 150. évfordulôja alkalmâbôl
kôzzétett, 1849-es cari hadparancs, amiben Miklôs car azzal indokolja
az erdélyi bevonulâst (a szentszôvetségi kôtelezettség mellett), hogy

„annâl is inkâbb le kell verni a magyar lâzadâst, mert azt halâlos
ellenségeink, lengyel tisztek vezetik". Nekem ekkor ônkéntelenûl a
Katynban 1940-ben tôrtént 12.000 lengyel tiszt lemészarlâsa jutott
eszembe. Hûek voltak ônmagukhoz.
1918-ban Bécsben elkésett vészkiâltâsként egy kônyv jelent meg
L. von Sûdland âlnéven, amiben a vilâg elé tarta, hogy Bizânc
megszâllottai, Szerbia vezetésével, milyen hallatlan tervszerûséggel
dolgoztak az egész délszlâv vilâg hatalmukba keritésén. Utal
Oroszorszâgsziintelentil ismétlôdôkisérleteire, Konstantinâpoly felé, a
bizânci ôrôkség és Eurôpa megszerzésére, a szlâv nemzetek
birodalmânak megteremtése révén. A kônyv szerzôje egy horvât
szârmazâsù bécsi fimkcionârius volt, dr. Ivo Pilart. A szerb rendôrség
10 évig kutatta, hogy ki van az âlnév môgôtt. Megtalâltâk és Zâgrâb
egyik utcâjâban megôlték.
A Balkân

szônak a bevezetôben emlitett tartalmât - nyilvân korâbbi
elemzések alapjân - elsônek talân éppen Lausanne-ban fejtette ki egy
horvât diplomata, 1995. januâr 21-én. A szorgos felvilâgositô
munkânak meg van az eredménye, pl. az Independent nevû angol ùjsâg
1999. végén igy irt: „Horvâtorszâg geopolitikailag fontos helyen, a
Balkân, Kôzép-Eurôpa és a Fôldkôzi-tenger kôzôtt fekszik". Korâbban
egy politolôgus azt irta: „Eurôpân belul olyan kulturâlis hatâsok,

tôrésvonalak hùzôdnak, amelyek hatârt szabn^ a tovâbbi bôvitésnek.
Ez a nyugati és a keleti ortodox kereszténység és kultùrkôr kôzti

vâlasztôvonal. Mindennapi és „magas" kultùréban, hagyomânyban,
szokâsokban,

értékekben,

gondolkodâsmôdban,

érzelmekben

és

attitûdôkben stb. olyan mérvû eltérések vannak, hogy nyugodtan
beszélhetùnk „két" Eurôpârôl.

Mindaz, amit eddig elmondtam, tôrténelem volt, de az eszme és a
gyakorlat ma is elevenen él, ezért kell velûk foglalkozni. - Lâssuk a

Tényeket. Amit pi. dr. Pilait irt Oroszorszâg céljairôl, azt Sztâlin is
megprôbâlta megvalôsitani. Egy angol dokumentumfilm nemrég
leplezte le, hogy Berlin eleste utân, a korâbban beépitett iigynôkôk
tômegével prôbâlta az embereket maga mellé âllitani és igy râtenni a
kezét Németorszàgra. De a megszéllô szovjet hadsereg rémtettei (a
KGB 1946-47-ben még 100.000 ilyen esetrôl tudott) bumerângként
iitôttek vissza. A hideghâborù éveiben a Szovjetuniô tôbb ezer tankot
âllomâsoztatott Kelet-Németorszâgban és

az elôkeriilt haditervek

tanusâga szerint, 10 nap alatt kivantâk elémi az Atlanti-ôceân partjât.
Ezért esett kétségbe az egész szovjet vezérkar, amikor Amerika
bejelentette, hogy neutron bombât kivân elôâllitani. Ez egy csapâsra
lebénitotta volna a hatalmas hadigépezetet, mert megôlte volna
személyzetét. Ezért induit meg szovjet utasitâsra a vilâgméretû
tiltakozâs, a békeharc, ami végul is az USA-t a tervtôl valô elâllâsra
kényszeritette.

Az utolsô két év délkelet-eurôpai eseményei bôséges adatot
szolgâltattak arra, hogy az évszâzados beidegzôdések milyen elevenen
hatnak ma is. Példâk:

A kis Jugoszlâviât sùjtô embargôt România és Gôrôgorszâg - az
ortodox ôsszetartozâsra hivatkozva - rendszeresen kijâtszotta.
A hâborù meginditâsât Gôrôgorszâg mindvégig ellenezte, s bâr a
hatalmas nyomâsnak végiil is engedett, de a hâborù alatt mindvégig a
„NATO bizonytalan lâncszeme volt", amint azt a NATO kôzpontban
utôlag elismerték A hâborù hônapjaiban a gôrôg kormânyra a
kôzvélemény részérôl ôriâsi nyomâs nehezedett, az ortodox
szolidaritâs megszegése miatt, s ezért paradox môdon az volt

„lâtszôlag" az érdeke, hogy a hâborù mielôbb sikeresen befejezôdjék.
Âm a tômegek nem felejtettek, az elmùlt hetekben az erôs Amerikaellenes tùntetések miatt Clinton kétszer is kénytelen volt elhalasztani
athéni lâtogatâsât, de amikor az november 9-én mégis bekôvetkezett,
felgyùjtottâk Athén belvârosât.

A hâborù utolsô szakâban Jelcin kénytelen volt a pânsziâv testvért
âtmenelileg cserben hagyni — Milosevics ennek felismerésekor
kapitulâlt -, de nem sokkal uténa az orosz miniszterelnôk, Putyin, mâr
a bemutatkozô beszédében fontosnak tartotta kihangsùlyozni: „Belgrâd
mindig is stratégiai szôvetségesûnk volt és az is marad". 1999 végén

pedig az orosz védelmi miniszter Belgrâdba utazott és nehéztiizérség,
valamint légvédelmi rendszerek szâllîtâsârôl irt alâ egyezményt.

Tipikusan bizànci manôver volt, amikor a megszâllâsi ôvezetek
kijelôlése utân az oroszok, nem értesltve elôre senkit, elsônek szâlltâk

meg a pristinai repiilôteret, vâllalva a lépéssel jârhatô jelentôs
kockâzatokat is. S arrôl ne is beszéljûnk, hogy még ma sem tudjnk, a
parancs kitôl szârmazott.

Mârcius kôzepén elhangzott Belgrâdbôl egy „kôltôi kérdés":
„Csak nem akarnak a keresztény âllamok megtâmadni egy keresztény
âllamot, egy iszlâm népcsoport érdekében? (Sikeriilt is alaposan
megzavarni a nyugati kôzvéleményeket.)

Az a môdszer is klasszikusan bizânci, ahogy Jelcin cserélgette a
miniszterelnôkeit. Putyin kinevezésekor a nyugati sajtô megirta;
Moszkva politika csinâlôi ismerik a bizânci jâtékok minden csinjât,
binjât.

Ez a megâllapitâs akkor nyert klasszikus megerôsitést, amikor
Jelcint eltâvolitottâk a hatalombôl, hetekkel elôbb kidolgozott

forgatôkônyv alapjân. Az idôpont kivâlasztâsa kiilôn „mestermunka"
volt.

Az ortodoxia mély katolikus ellenessége, gyûlôlete mutatkozott
meg akkor, amikor a papa odalâtogatâsakor a grùz pâtriârka
megtiltotta hlveinek, hogy elmenjenek a miséjére.

II. Alekszij, Moszkva pâtriârkâja, kôtelességének érezte, hogy az
ortodox

egyhâz tâmogatâsârôl biztositsa az orosz âllamot,

a

csecsenfôldi hâboruban.

Figyelemreméltô esemény tôrtént 2000. januâr 6-ân: az orosz, az
ukrân, a grùz, a fehérorosz, a bolgâr, a român és a gôrôg âllamfô az
ortodox karâcsonyi ûnnep alkalmâbôl talâlkozott Jeruzsâlemben I.

Diodorosz gôrôg pâtriârkâval, akitôl megkaptâk az ortodox egyhâz
egyik legmagasabb kitûntetését; a Szent Sir lovagrend tagjaivâ
fogadtâk ôket. Mint utôlag megirtâk, a IV. szâzad ôta elsô alkalommal
fordult elô, hogy az ortodox egyhâzak vezetôi és I. Bartolomeusz
konstantinâpolyi ôkumenikus pâtriârka, kôzôsen mutatta be a régi
szertartâs szerint a karâcsonyi szentmisét. A megelôzô szinôdus is nagy

horderejû volt, a pâtriârkâk ùzenete az, hog>' megszûnt az egyhâz
megosztottsâga. Mindez nyilvân nem véletlenul tôrtént.

S végiil ismét eg>' klasszikus bizânci tôrténet: Vasile roman
minisztereinôk egy nyâri megbeszélés alkalmâval kôzôlte Orbàn Viktor

miniszterelnôkkel; „A magyar egyetem megvalôsitâsa akâr par ôrân
beltil megoldhatô". Aztàn 2 6ra mùlva kb. 150 km-rel arrébb azt

mondta; „A magyar egyetem ugyében 2000 vége elôtt nem torténhetik érdemi lépés" !!! Kell ehhez kommentâr?

Mindezek alapjân azt hiszem, mindenki szâmâra nyilvânvalô,
hogy az elôadâs clmében szereplô fogalmak kihatâsaival, mint
realitâsokkal, még nagyon sokâig szâmolni kell.

Dr. Bakos Gyiila (Budapest):

JUGOSZLÀVIA 1999.
MEGKEZDÔDOTTA NAGYHADGYAKORLAT
Mâr a rômaiak is tudtâk, és meg is fogalmaztâk a nagy igazsâgot:
„Ha békét akarsz, készûlj hâborùra". Késôbb Napoléon mondta, hogy
„minden hadgyakorlat a kôvetkezô hâborù bevezetôje".
Ezeknek az évezredes vagy évszâzados tapasztalatoknak a
figyelembeyételével kell kiértékelnûnk a mai balkani helyzetet és a

NATO (Észak Atlanti Védelmi Szôvetség) jelenlegi katonai

tevékenységét a Balkânon.

Mi idôsebbek még emlékeziink a spanyol polgârhéborùra, amikor
a kommunista forradalmârok Spanyolorszâgban is be akartâk vezetni
az azôta mâr félvilâg âltal megismert gyilkos rendszeriiket és ahol

kommunista onkéntesek harcoltak a vilâg kulônbôzô orszâgaibôl és igy

az Egyesûlt Àllamokbôl is a vôrôsôk oldalân. A harcot meg is nyerték

volna az amerikai pénzzel és vilâgtâmogatâssal, ha Hitler tâbornokai
râ nem jôttek volna arra, hogy a spanyol polgârhâborù nagyszerû

gyakorlô terep lesz a hâborùra késztilô német hadsereg szâmâra.
Gôring és târsai râbeszélték Hitlert arra, hogy Németorszâg szâmâra
fontos a németbarât Franco tâbomok gyôzelme, de még fontosabb a
német légierô ùj taktikâjânak és ùj harcirepiilôgépeinek kiprôbâlâsa
egy valôsâgos harci helyzetben. Rôvidesen megjelent a Luftwafife a
spanyol égen és a nemzetiek szâmâra mâr-mâr vesztésre âllô hâborùt
hamarosan megforditotta. Kiprôbâltâk az ùj 87-es zuhanôbombâzôkat,
bevetették a késôbb egész vilâg âltal megismert Messerschmidt 109-es
vadâszgépeket és a Kondor Légiô tâvbombâzôit. Franco tâbomok

hadserege gyôzelmesen nyomult elôre a német légierô modem
repûlôgépeinek védelme alatt. Két milliô halott utân Franco és a
nemzetiek gyôztek, a németek pedig kiprobâltak, tovâbb
tôkéletesitették légierejùket, amely az elsô német gyôzelmeknek
alapjàvâ vâlt a hamarosan kitôrô mâsodik vilâghâborùban. Nem régen

olvastam egy német tâbomok kijelentését a mâsodik vilâghâborùrôl,
aki kijelentette, hogy; „addig mentûnk elôre, amig a Luftwaffe
felettiink volt".

Az Egyesiilt Nemzetek Szervezete, amely az Ûj Vilâgrend
politikai gépezete, 1990-ben ôsszegyûjtôtte vilâghaderejét és
hadgyakorlatot tartott Irak ellen. Kiprôbâltâk a „kôzôs hadsereget",
kiprôbâltâk a legùjabb fegyvereket, amelyekkel a legmodemebb
haditechnikâval felszerelt szôvetséges katonai erôk rendelkeztek.
Kiprôbâltâk az ùj „lâthatatlan" harcigépeket, „okos bombâkat",
irânyitott rakétâkat, kiprôbâltâk a védelmi és tâmadô fegyvereket,
atom-tengeralattjârôkat, cirkâlô rakétâkat, tank kilôvô helikoptereket,
és minden mâst, amit a 80-as évek haditechnikâja produkâlt. Az
irakiaknak tôbb, mint 150.000 halottja volt, a szôvetségesek 124
katonât vesztettek a hadgyakorlaton, ezek kôzûl is 17 sajât csapataik
vagy fegyvereik tûzében pusztult el. Ezt a hadgyakorlatot azôta is
folytatjâk, de mivel ellenâllâs nincs az iraki hadgyakorlat ma mâr csak
aprô kis môdositâsokat jelent a jôvô sivatagi hâborùjâban. Az amerikai

hadsereg kûlônleges hadosztâlyait felszerelték sivatagi felszereléssel és
leghûségesebb szôvetségesiinknek, Izrael âllamnak csak a minap
ktildték el a legmodemebb technikâval felszerelt „lâthatatlan"
vadâszgépeket és tâvolsâgi bombâzôkat. A legùjabb katonai segély

értéke az Egyesiilt Àllamok hadiigyminisztériumânak jelentése szerint
15 billiô dollâr. Cohen hadûgyminiszter kijelentette, hogy „Ez nem

segély, hanem befektetés az Egyesiilt Àllamok érdekében".
Az iraki hâborùval kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az

Egyesult Àllamok biztatta és tâmogatta az irakiakat azzal, hogy
felfegyverezte ôket, gyôztessé tette ôket az Irân elleni hâborùban,
megengedte nekik hadiiparuk felépitését, hadseregiik modemizâlâsât,
végiil még azt is megengedte (titkos diplomâciai kijelentésekkel), hogy
megtâmadjâk Kuwaitot. Azutân kezdôdôtt a hadgyakorlat...
A mai balkâni hadgyakorlatnâl pontosan ugyanezt a
szôvegkônyvet alkalmaztâk. Elnézték a szerbck horvâtorszâgi,
boszniai, macedôniai, montenegrôi és koszovôi véres kegyetlenkedéseit, amelyeknek tizezrek estek âldozatul. Elnézték azt,
hogy az oroszok a legmodemebb tankokkal, légelhâritô be-

rendezésekkel szereljék fel a jugoszlâv hadsereget. Elnézték azt, hogya

kommunista vezetôk meghirdessék
„a csak szerbekbôl allô
Nagyszerbia" programjât, amelynek végrehajtâsi idôszaka alatt az

elmùlt 10 év sorân félmilliô polgâr hagyta el Jugoszlâviât, kôztiik kb.
100.000 magyar. Elnézték azt, hogy a szerb „hazalïak" ezreket
gyiikoljanak halomra, akiknek egyetlen bûne az volt, hogy nem voltak
szerbek. 1991-ben Seselj partizân vajda gyilkosaival kôrbejârta a
szerémségi falvakat és vârosokat és a helységek kôzpontjéban hirdette
ki, hogy „aki nem szerb, az menekiiljôn vagy eltemetjiik". Pontes
jegyzéket hoztak magukkal, hogy kiket kell kivégezni, kiket kell
megcsonkltani, kiket kell halâlra kinozni, azért, mert nyilatkoztak a
szerbek ellen. Az ôsszegyûlt lakossâg elôtt vàgtâk el szâzaknak a
nyakét, akik kôzôtt 85 éves ôregasszonyok és 2 éves csecsemôk is
voltak. Az ôsszegjmjtôtt adatok szerint 150 ilyen „halâl csapat"

mûkôdôtt Jugoszlâviâban. Àldozataiknak szàma kb. 50.000 és 100.000
kôzôtt van. Senki sem tudja pontosan, mert a nem szerb lakossâg
mindent hâtrahagyva prôbâlt menekiilni. A „hrtkovci halâl ônkéntesek"
maguk tôbb, mint 5.000 ember kivégzésével dicsekedtek. Pedig ez csak
egyetlen csoport volt a 150 kôzul. Minden „idegen vémek el kell tûnni

vagy el kell hullani" hirdették a szerb halâlcsapatok.

Az Amnesty

International szervezet mindezt jelentette és szâmon tartotta, de

jelentéseikre senki sem hallgatott. Még nem volt készen a vilâg a nagy
hadgyakorlatra...
A vilâg elnézte azt is, hogy egy évtizeden keresztiil hirdették a
szerb televiziôk, râdiôk és ùjsâgok a hivatalos „négyes programmât",
amely minden iskolai oktatâsnak, minden kulturâlis eseménynek,
minden politikai tevékenységnek alapja volt:

1. A szerb nemzet mûvészetben, tudomânyban, kultùrâban az elsô
a vilâgon.

2.

Szerbia helyzete a kôzlekedési ùtvonalak és a Balkân

ellenôrzésének tekintetében rendkivtil nagy jelentôségû és stratégiai
fontossâgù.

3. Bânyakincsek és a villamos energia szempontjâbôl rendkivtil
gazdag ez a tertilet.

4. A szerb a vilâg legôsibb nemzete.
5. Ezt a hivatalos hazugsâgot verték tiz esztendôn keresztiil az

iskolâs gyermekekbe, egyetemi hallgatôkba, a hadsereg tagjaiba és
minden egyes szerbbe, akinek nem volt elég értelme âtlâtni a
hazugsâgokon. Egy ilyen ideolôgiâval etetett hadsereg pusztitja az
albânokat Koszovôban.

1998-ban az Ûj Vilâgrend tervezôi elérkezettnek lâttâk az idôt
arra, hogy ùjabb lépést tegyenek céljaik elérésére a vilâgtôrténelemben.
Felmelegitették a koszovôi kérdést. Jôl tudtâk, hogy az albânok
kônnyen beugranak, ha fiiggetlenséget lebegtetnekmeg a szemiik elôtt.
Azt is tudtâk, hogy Milosevics alig vâija, hogy végrehajthassa Koszovô
megtisztitâsât az albânoktôl. Felfegyverezték és biztattâk az albânokat.
Koszovô harci teriilet lett. Mindenki mindenki ellen. Az albân a

szabadsâgért és fîiggetlenségért, a szerb pedig a beetetett rôgeszméért
és egy albânmentes Nagyszerbiâért. Végiil elérkezett az idô a
„târgyalâsokra". Megigérték, hogy hârom év mùlva Koszovô
szavazâssal dônthet sorsârôl. Ez tentiészetesen egy ônâllô Koszovôt

jelentett volna. Valôszinû, hogy Milosevicsnek azt igérték, hogy idôt
adnak neki Koszovô kitisztitâsâra. Kôzben a két veszekedô kôzôtt az

Uj Vilâgrend tervezôi megsiitik a maguk gesztenyéjét, mert eztittal a
„védelmi szerzôdés „tâmadô szerzôdéssé" alakult és egy fuggetlen

orszâg teriiletére ûtôtt be az Egyesûlt Nemzetek felhatalmazâsa nélkiil.
Ilyen eddig még nem voit az elmùlt 50 esztendô sorân. Ez a példa a
Jôvôre mutât és lehetôvé teszi minden âllam megtâmadâsât, amely nem

hajtja ônként fejét a szâmâra kijelôlt igâba. Ugyanakkor a NATO 19
orszâgânak eddig hâborùt nem jârt katonâi megkapjâk a legjobb
kiképzést a valôdi légelhâritâssal talâlkozô, valôdi célpontokra lôvô és
valôdi katonai egységekkel szembeszâllô hadgyakorlat formâjâban.
Modernizâlni lehet a fegyvereket. A B 52-es ôriâs bombâzô ma
mâr 40 éves. Az F 117-es „Iâthatatlan" vadâszbombâzô 15 éves, a

cirkâlô rakétâk (amelyeket most elhasznâlnak) 15-20 évesek. A mai,
gyorsan fejlôdô haditechnikâban ezek mâr elavult fegyverek. El kell
hasznâlni ôket. Le kell gyârtani a legùjabbakat. Az uzlet, az iizlet.
Ki kell értékelni a hibâkat, javitani a tévedéseket és fejleszteni az
elképzeléseket. Mindezeket a fegyvereket ki kell prôbâlni jô és rossz
idôben, hegyi terepen, védett helyeken. Erre az iraki hadgyakorlat nem
ad lehetôséget. Most itt az alkalom.

Koszovô kivâlâsâval Jugoszlâviâbôl vissza lehet szoritani a szerborosz érdekteriiletet a Balkânon. Azutân Montenegrô kivâlâsâval
végleg el lehet vâgni a szerbeket és szôvetségeseiket az Adriâtôl.
A tôrténelmi kârtyapartiban mâr csak az a kérdés marad hâtra,
hogy ki lesz a nyertes?

Az Ûj Vilâgrend urai mâr is nyertesek. Kitûzôtt céljukat elérték a
balkâni hadgyakorlattal.

Koszovô kérdése még nyitott. Ha valôban buntetni kivânjâk
Milosevics bandâjât, akkor itt az idô Koszovô, Monténégro és a
Vajdasâg levélasztâsâra.

Ha az Egyesûlt Àllamok jelenlegi kormânya jôvâ akaija tenni a
magyarsâg ellen elkôvetett évtizedes bûnôket, al^or ideje lenne most a
NATO Magyarorszàgot megjutalmazni a Délvidék visszajuttatâsâval.
Ha ez nem tôrténik meg, akkor a délvidéki magyarsâg a koszovôi
albânok sorsâra jut: legyilkoltatik és eluldôztetik ôsei ezeréves
otthonâbôl.

A mâsok âltal elkezdett és elvesztett hâborùkért mindig a
mag>'arsâgot bûntették meg. Ideje lenne, hogy az 1956-os hôsies
kiâllâsért, a kommunizmus ôsszedôntéséért,
a
Vasfiiggôny
felszâmolâsâért, a NATO-ba valô belépésért és a nemzetiségekkel valô
emberséges bânâsmôdért a magyarsâg jutalmat kapjon!

Ez a példamutatâs is beleillene az Ûj Vilâgrendbe!
Abelovszky Erzsébet (Worthington, OH):
SZERELMEM, MAGYARORSZÀG
Ùgy szerettelek, ahogyan csak lehet
szeretni e fôldôn

vagy talân még jobban.

Sok ezer mérfôld tâvolâban is még
ha csak râd gondolok
szivem nagyot dobban.

Ami fellelhetô borban, paprikâban,
sikérdùs kenyérben
illat, iz és zamat

hasznot hajtô élénk ârùcsere folytân,
- olykor emlékemben betôlti hâzamat.

Néha oly kôzel vagy, tapintani véllek,
vonzôdâsodat érzem, kôzôm
van tehozzâd.

Eltâvolodsz mâskor -, csillagkôzi térbe,
idegen a hangod, célod, utad, ized
Te szép Magyarorszâg!

Abeîovszky Erzsébetaz ÔsmagyarTôrténelmi Kutato Oszlàly ûlésén
„A Szent Korona és az ôsmagyar valiàs. A koronàba rejtett Uzenet" cimmel elôad
(Somogyi F. Lél)

A tudomâny szerint hét évenként egyszer
majdnem minden sejtiink
elhal, s ùjra éled.
De csak az ember az, ki részben

vagy egészben, néha nagy tômegben
megszûnik, - elszéled.

Te viszont ôrôk vagy! Iratlan korszakok
elôtt is léteztél Alfoldben

Kârpâti hegylâncban.
Tégedet magyarrâ fiaid formâltak,

Anyânak neveztek, meg is haltak érted
kegyetlen csatakban.

Ô, ha megtanulnânk élni is Teérted
meg egymâsért is! S hûen
és bôlcsen szeretni!

Krisztusi magasbôl érezni,... tùllétni
csinâlt hatârokon, elvakitô kôdôn

és egymàst megkeresni.
De jô volna végre egymàsra talàlni...
Jô célokra lelni,... tàvolrôl is lâtni
fâradt, kedves orcâd

Te ôsszetartô szellem, Te âldott, Te drâga

Édesanyalelkû
ôrôk Magyarorszâg!

Sisa Istvàn (Cleveland, OH)

MAGYARORSZÂG TORZ TÛKRE A VILÂGBAN
Nem volt mindig olyan, mint ami az itt kôvetkezô oldalakbôl

elôtûnik. Az 1848-49-es szabadsâgharc utâni évtizedekben, hàla jôrészt
a Kossuth emigrâciônak, sziilôhazânk hirneve még ragyogott
Nyugaton. Kossuth igy jellemezte ônmagét; „Tiikôr valék, amely a
kapott vilâgot visszatiikrôzé, s ez a vilég a nép vala". - A magyar nép
irânt érzett rokonszenvet 1905-ben a londoni Times e szavakkal fejezte
kl: „Régi barâtsâgot és ôszinte figyelmet érziink e lovagias nép irânt,
amely - hitûnk szerint - a mienkhez hasonlô eszméket vall". -

Théodore Roosevelt 1910-ben Magyarorszâgon tett lâtogatâsârôl
megjegyezte; „Meghatôdtam Magyarorszagtôl... Valôjâban tôbb
rokonszenvet éreztem azok irânt, akikkel ott talâlkoztam, mint akikkel
a tôbbi, nagyobb eurôpai âllamban jârtamkor érintkeztem".
A vilâghâborù alatt a propagandakôrùtra az USA-ba érkezett
Masaryk még riadtan tapasztalta, hogy „az 1848-49-es forradalom és
az emigrâlt Kossuth emléke jôvéleményt keltett Amerikâban a
magyarok irânt".

De mâr jôval a nagy hâborù kitôrése elôtt vilâgszerte
megkezdôdôtt a nemzetiségeink âltal geijesztett izgatâs, hogy végiil is
a Nyugat hangulata Magyarorszâg ellen forduljon a leendô kisantant
emigrâciô tiineményesen sikeres propagandâjânak eredményeként.
Olyannyira, hogy grôf Apponyi Albert 1917. januâr 28-ân mâr igy
kesergett:

„LJgyszôlvân az egész vilâgsajtô telitve van azzal a gondolattal,
hogy a kisebbségben levô magyar faj gonosz elnyomôja a nemzetiségi
tobbségnek, hogy csak a magyar rémuralom tartja ôssze az orszâgot,
mint valami természetellenes tâkolmânyt... De nem csoda, hogy ilyen
felfogâsok teijednek és csakis mirôlunk terjednek... Oka ennek az, hogy

amig kûlônbôzô nemzetiségû irredentistâk mindenfelé ôriâsi és
szervezett irodalmi propagandât fejtenek ki eszméik teijesztésére,
magyar részrôl e tekintetben semmi, de semmi sem tôrténik".

Az eredményt tudjuk, s annak kôvetkezményeit mâig sem heverte
ki a darabokra szaggatott, hatârok nélkulivé vâlt magyar nemzet.

A hâborù folyamân himevunkon iitôtt sebek begyôgyulhattak
volna, ha azokat fel nem szakitja a proletârdiktatùra utân kûlfôldre

emigrâlt marxista, jôrészûkben zsidôszârmazâsù intellektuellek
nemzetkôzi kampânya a Horthy-rendszer s kôzvetve a magyarsâg
befeketitésére. Erre mindmâig maradandôan az „antiszemita, „Fasiszta
diktatùra" bélyegét siitôtték, tartôsitva az olyan hiedelmet, mintha a
rôvid ideig tartott „fehér terror" szellemisége jellemezte volna Horthy
negyedszâzados kormânyzâsât. Ugyanakkor a „Vôrôs Terror"
borzalmairôl siri csend az egész vonalon.
Ez a beâllitâs olyan megszokottâ vâlt, hogy még 1990-ben (!) az
USA-ban kiadott, és a Kâdâr-korszak - poziciôikban mindmâig
megmaradt - vonalas tôrténészei âltal irt nagyigényû angol nyelvû
kônyv Magyarorszâg tôrténelmérôl azt âllitja, hogy a „Fehér Terror
elsô hârom hônapjâban 5 ezer személyt végeztek ki és 70 ezret zârtak
bôrtônbe vagy intemâlô tâborba". - Ennek tizede is tiilzâs lenne.

Ilyen mindmâig folyô hirrontâsnak, akarva, nem akarva, Jàszi
Oszkàr „Forradalom és ellenforradalom" (Révolution and CounterRevolultion) cimû magyargyûlôlettôl csôpôgô mûve lett a
vezércsillaga. Ez égbôl hullott (mérgezett) manna volt a kisantant
magyarellenes propagandistâi szâmâra; olyan tâplâlék, amellyel
sikeriilt a nagyvilâg akadémikus és politikai kôreit, egyetemi hallgatôit,
a média és kônyvtârak révén pedig a kôzvéleményt megetetniuk.
Kûlônôsen pedig a legérzékenyebb réteget képezô zsidôszârmazâsù
személyeket, akik idegvilâgâba nemzedékrôl nemzedékre életreszôlôan
beitatôdott egy olyan tévhit, mintha a magyarsâg antiszemitizmusra, és
sovinizmusra hajlamos nép lenne. Ez a tévhitterjesztés mind bel-, mind
kûlfôldôn manapsâg is folyik.
A keserû kuriôzum az, hogy Jàszi Oszkàr még arânylag a
legkûlônb volt a Kun 5é/a-korszak menekùltjei kôzôtt. Fenti kônyve
fércmunkânak szâmit egyéb, - „keleti Svâjcot" propagâlô - komolyabb
mûvei kôzôtt, noha ez a valôsâggal nem szâmolô tudôs, mondhatni,
mint a „sikertelenség briliâns bajnoka" kiizdôtt és hait meg. A
Budapesten szobrot kapott Bandholtz amerikai tâbomok "An
Undiplomatic Diaiy" cimû emlékirataiban ennél szôkimondôbban

jellemezte ôt. Szemében Kàrolyi Mihàly és Jâszi „fantaszta

ideolôgusok" voltak; Kârolyi, mint Don Quixote, Jaszi pedig Sancho
Panza szerepét jâtszva irreâlis âlmok hiszékeny kergetésében.
„Ugyanaz az internacionalizmus lett a vesztiink, amelyre egész
politikànkat épitettûk" idézi Bandhoitz ez utôbbi beismerését. ("We
were doomed by the veiy internationalism which was the basis of our
whole policy").

A „Torz tûkorben" bemutatott példâk csak aprô tôredékei egy
olyan mozaiknak, amelynek dimenziôi felmérhetetlenek. De szintén
mérhetetlen az a felelôsség is, amely a mindenkori magyar
azért, mert
kormânyokat - beleértve a jelenlegit is - terheli
elmulasztottâk hiriink rontâsânak jelentôségét felismerni és az ellen
hathatôsan védekezni. A Monarchia idejében a kiilûgyi képviseletek
osztrâk kezekben lévén, még menthetô, illetve magyaràzhatô volt a
magyarok passzivitâsa ezen a téren; a Horthy-korszak reviziôs
hirverését tapasztalatlansâg jellemezte, s Kàdàrék ùgy tàncoltak, aliogy
Moszkva fïityult nekik, mint megszallô hatalom.

De mi a mentsége a jelenlegi kiilùgyi vezetésnek, amely az
emigrâciô ôriâsi potenciâljât is elhanyagolva nem tudja vagy nem

akaija kihasznâlni megfelelô nemzetkôzi hirveréssel azt a tôrténelmi
alkalmat, amit a Trianon-i „békerendszer" ôsszeomlâsa jelent
Jugoszlâvia, majd Cehszlovékia felbomlâsa révén? Miért nem tud vagy
akar az immâr câfolhatatlan igazsâg fegyvereivel râmutatni arra a
példâtlan râgalomhadjâratra, amelynek Trianont kôszônhetjiik s amely

a magyarsâg himevét annyira megrontotta a vilâgban? (Az USA-bôl
Charles Gàti révén érkezett tanâcsra hallgatnak tan, miszerint a
magyarsâg „lâbhoz tett fegyverrel" vâijon, mialatt az orszâgban
„gyôkeret ver a kozmopolita mentalités". - Magyar Nemzet, 1992.
augusztus 27.)

Àmbâr a tôrténelem orszâg-vilâg elôtt kimondta az itéletet, az
igazsâgot sem az orszâgban, sem a vilâgban nem merik kimondani az
illetékesek, pedig e hirrontâs hatâsâtôl — eredjen az a kisantant

propagandistâitôl vagy a proletârdiktatùra emigrânsaitôl - mindmâig a
magyarsâg ôsszessége szenved. Erre mutatott râ a Magyar Nemzet
1992. jùlius 20/21-i szâmâban dr. Juhàsz Làszlô, Washingtonban élô
egyetemi tanâr egy megrâzô irâsban „A hatârok korântsem
halvânyodtak el" cimmel:
„Az amerikai, angol és francia média olyan erôfeszitéseket,
amelyeket mâs népeknél rokonszenwel târgyal, a magyarsâggal
kapcsolatban rendszerint mint âtkos sovinizmus példâit tartja szâmon.
Ez pedig igy van annak ellenére, hogy mig egyes etnikumok fegyvert

ragadva vivjâk ki kôveteléseiket, még a legszélsôségesebb magyar
irânyzatok sem javasolnak fegyveres lâzadàst vagy beavatkozâst.Mikôzben a hatârokat Eurôpa-szerte ùgy radirozzàk ki, mint a
ceruzavonâsokat, a ceruzâval a lakossâg megkérdezése nélkiil megvont
1920-as magyar hatârok ùgy tekintendôk, mintha a Mindenhatô alkotta
volna ôket... Szent voltukra a magukat illetékeseknek tartô kdzegek
idônként felemelt mutatôujyal fîgyelmeztetnek bennunket.
A szôvetségesek âltal antidemokratikusan létrehozott Jugoszlâvia
felbomlâsât, Csehszlovâkia kettészakadâsât a nyugati szemlélet ma
mâr nem ellenzi. —De jaj legyen annak, aki akàrcsak megkockâztatnà a

véleményét, hogy a trianoni hatàrokon tûli niagyarsàgnak joga lenne
rà, hogy autonômiàjàt, hovatartozâsàt népszavazâs ûtjân kieszkûzôlje,
meghatârozza... Mig Moldâvia autonômiâra valô tôrekvése âltalânos
elismerésre tarthat szâmot, sot Româniâval valô egyesiilése sem kizârt,
addig az erdélyi magyarsâg problémâja elsikkad".

Mâsszôval, ha a magyarokrôl van szô, megint kettôs mértéket

hasznâl a vilâg, mialatt magyar kùliigyi szervek e sorskérdésben is
hôsiesen (vagy gyâvân) hallgatnak. Ezt a hallgatâst megdôbbenve

észleli a kûlfôldre szakadt magyarsâg is. Néma gyermeknek az anyja
sem érti szavât - mégkevésbé a mostohâja. Mâr pedig mi magyarok a
Nyugat s az eurôpai tôrténelem mostohagyermekeinek szâmitunk,
"kôszônhetôen" annak, hogy képtelenek vagyunk igazunkat hatâsosan
hallatni a vilâgban, amely érdemeinket homokra iija, de "bûneinket"
kôtâblâra vési.

Szolgâljon ez az irâs kùlfoidrôl elhangzô vészkiâltâsnak
Magyarorszâgra olyanok felé, akik akamak és tudnak az ideszakadt
magyarsâggal karôltve tenni valamit, hogy szûlôhazànk tiikre ne sôtét
âmyakkal terhelten meredjen, hanem a régi fényét visszanyerve
ragyogjon a nagyvilâgba!

A Magyar Hirlap tudôsitôja, Lukàcsy Andràs 1991. âprilis 6-i Kirâly Bélàval késztilt inteijùja bevezetésében a kôvetkezôket irta:
„Mikor Kanadâban jârtam, az ottawai Carlton Egyetem kônyvtârâban
lehivtam magam szâmâra a magyar tôrténelemre vonatkozô kônyvek
listâjât a katalôgusteremben. Az eredmény megsemmisitô volt: kaptam
10 cimet, ezek kôziil a fele a szâzad elejérôl valô elavult anyag, a
maradék fel ôtvenes években tôrténelemhamisitâs, és talân 2-3 angolra
forditott kôtet volt, amelyre azt mondhattam volna: hiteles. A kisérletet
megismételtem mâsutt is: Pârizsban, Mûnchenben, és tapasztalataim
nem voltak jobbak. Ekkor jutottam arra a megâllapitâsra, hogy milyen

rosszul vagyunk képviselve a kiilfoldi tôrténeti irodalomban s hogy
helyzetiink a vilâgban azért ilyen hâtrényos, mert nem ismernek
beiinunket. A kôzép-kelet-eurôpai szomszéd orszâgok sokkal elôbbre
jâmak, hiszen ôk mâr a szâzad elejétôl megkezdték nemzeti
tôrekvéseik kiilfbldi propagâlâsât. A tankônyvek és népszeriisitô
munkâk az ô tervszerûen szétteritett alapkônyveikre épûltek. S most

olyan hâtrânyban vagyunk, amelynek behozâsâhoz hosszù évekre lesz
sziikség".

„Hajmeresztô hallanom, amit mond" - vâlaszolta Kiràly Béla „mert én is megéltem ugyanezt a sokkot. Amikor Amerikâban doktori
disszertâciômat îrtam, mâr akkor bonis lettem amiatt, hogy olyan kevés
angol nyelven a hiteles publikâciô Magyarorszâgrôl" !
Indiana âllami egyetemének, a Purdue Uni\>ersity-Vi.Q\^ hatalmas
kônyvtârâban Bethlen Ferenc 1960-ban végzett felmérése szerint a
Magyarorszâg torténelmével foglalkozô kônyvek 80%-a hatârozottan
magyarellenes volt.

Az Egyesiilt Âllamok iskolâiban referenciaként hasznâlt World
BookEncyclopedia 1990-eskiadâsâban a Magyarorszâgrôl szôlô részt
egy szlâv tôrténész, Janusz Bugajski îrta. Ugyanakkor a szomszédâllamok tôrténelmének megirâsât onnan szârmazô szakértôkre
bîztâk. Az eredmény elképzelhetô. Mondani sem kell, hogy magyar

kisebbségekrôl egy szô sincsen. A neves magyarokrôl szôlô cîmszavak
jegyzéke elképzelhetetlen arânytalansâgokat mutât. Pl. Houdini neve
szerepel, de Hunyadi Jânos, Széchenyi Istvàn nem!

Komikumszâmba hat, hogy egy Visit Hungary (Burke Publishing
Co., London, 1985) cimû kônyv, amely tôrténelmi ôsszefoglalâst is
tartalmaz, egy Julian Popescu nevû egyén irta.

A vilâgszerte ismert National Géographie Magazine âltal kôzzétett
Eurôpai Tôrténelmi Atlaszban csak az van Magyarorszâgrôl
megemlitve, hogy a barbâroknak tekintett magyarok a vikingekkel
egyidôben invâziôt vezettek Eurôpa ellen a X. szâzadban. (A XX.
szâzad eseményei kôztil megemliti Csehszlovâkia megszâllâsât a
Szovjetunio âltal, de egyetlen szô sincs 1956-rôl.)

A National Géographie Pieture Atlas fKépesalbum) ezeréves
tôrténelmiinkrôl ennyit emlit: „Mintegy 300 ezer cigâny él
Magyarorszâgon. Cigânyzenészek dallamâra indultak az orszâg seregei
harcba; kôzépkori kastélyok régi hâborùk emlékeit idézik fel, amelyet
pâncélba ôltôzôtt kirâlyok vezettek"

A National Géographie Society eddig legnagyobb szabâsù
kiadvânyâban, The Cultural Histoty of Mankind (Az emberiség
kultùrtôrténete) târg}>'mutatôjâban a cimszô 'Hungaiy' nem szerepel.
Az egyik leismertebb amerikai kiadô, a Prentice Hall Co. âltal

kiadott, H.W.Johnson âltal irt History of Art (A képzômûvészetek
tôrténete) monumentâlis albumban egyetlen magyar képzômûvész sem
szerepel; csak a kûlfôldre kitelepedett Victor Vasarely (Vâsârhelyi)
nevét emlitik meg, aki absztrakt geometriai grafikâban ért el himevet.

Az atlantai Tupper and Love kiadô 1955-ben megjelent 448
oldalas albumâban az Emberiség 1001 kôlteményét gyûjtôtték ôssze.
Ebbe csak egyetlen magyar verset tartottak érdemesnek besorolni: Ady
Endre „Elillant évek szôlôhegyén" cimû kôlteményét.
The World's Best Books (A vilâg legjobb kôn>'vei^ cimû, a New
York-i H. U. Wilson cég kiadâsâban megjelent gyûjteményben a
>,magyar" szellem alkotâsait a sokezer cim kôzôtt csak tiz kônyv

képviseli. Kôzôttiik Arthur Koestler bat kônywel, aki Angliâban
nevelkedett és soha magyar kônyvet nem irt; Paul Henry Long: Music
in Western Civilization cimû kônyve, amelynek szerzôje magyar
eredetû amerikai irô, aki szintén angolul irt. Az egyetlen valôdimagyar
mû Molnàr Eerenc Liliomjl-ja. Két mâsik mûvet emlit a gyûjtemény a

„magyar" szellem alkotâsai kôzôtt: „Nisinszky élete nejètôl Pulszky
Romolàtôl, valamint egy jelentéktelen angol nyehdi regényt, amelynek
szerzôje nem is magyar.

A Book Review Digest fVâlogatott kônyvszemlék) 1981-es
kiadâsâba, a sok ezer recenziô kôzôtt csak ôt „magyar" vonatkozâsù
kônyv kerult bele, mégpedig: egy gyermekkônyv; egy otthoni vonalas
tanulmâny Ferge Zsuzsa tollâbôl; Werbel Lost Hero-ia (Az eltûnt hôs)
Wallenbergrôl; Brahamkétkôtetes opusa The Politics ofGenocide: The
Holocaust in Hungary cimmel, és végul Bierman Righteous Gentile-jQ,
szintén Wallenbergrôl.
Franciaorszâgban Pierre Chaunu 1966-ban kiadott
klasszikus
Eurôpa civilizàciôja " cimû kônyve nem tud rôla, hogy a renaissance,
humanizmus vagy reformâciô eljutott volna Magyarorszâgra. A
reformâciô a kôtetben kôzôlt térkép szerint megâllott Ausztria keleti
hatârânâl, és Magyarorszâg nagyobb része a XVI - XVIII. szâzadban
gôrôg-orthodox vallâsù volt (476-480 old.).

Emil G. Léonard - ,A protestantizmus tôrténete" cimû 1960-ban

megjelent mûvében csak annyit olvashatunk, hogy a reformâciô eszméi
eljutottak Magyarorszâgra is, de ott a protestantizmus mindvégig csak
„rejtett, vizalatti szikla maradt" a mâsvallâsùak tengerében.

Az Associated Press 1992. januâr 12-én kelt jelentésében

Tôrténészekfelsoroljàk a kereszténységkulcs eseményeit cîm alatt szâz
ilyen eseményt emiit meg. Kôzôttùk egyetlen magyar vonatkozâsù
sincsen; Hunyadi nândorfehérvâri diadalât a feledés fàtyla boritja,
ùgyszintén a magyarsâg védôbâstya szerepét is, amely szerepben
magyarok hekatombâi hullottak el.
Jean Amsler - Europe, a Visual History cimû nagy munkâjâban
Szent Istvàn kivételével magyar szent nem szerepel; a renaissance-bôl
és a reformâciôbôl is kimaradunk. Sem Màtyàs, sem Erdély nincs

megemlitve, viszont Prâga fényképe és âradozô jellemzése utân Buda
képe alatt ez a szôveg: „Budapest, Iszlâm pajzsa".
Gala Mann vilâgszerte ismert Wallenstein-rôl irt nagy biogrâfiéja

tudni véli, hogy Wallenstein ellenlâbasa, Bocskai lst\>àn Debrecen és
Vârad hercege volt, aki bosszùbôl ragadott fegyvert, mert Rudolf
csâszâr nem fogadta ôt s mert a csâszâri udvarban szemtelen aprôdok
megdobâltâk labdaval. Mérgében azonnal hazasietett, szerzôdést kôtôtt
a nagyvezirrel, majd a magyarokat harcba hivta a szabadsâg és vallés
védelmére. Bethlen Gâbor-rà\ azt Irja, hogy: „ravasz, megbizhatatlan és
gôgôs zsamok volt, aki mindenkit râszedett, s akinek szavâban nem
lehetett megbizni". Bethlen, aki Erdélyben a „félig tôrôk" székhelyen
uralkodott, magyar-szlâv birodalmat akart létrehozni, egy „félig
protestâns, félig orthodox dâciai kirâlysâgot". (Ezek az adatok a
budapesti Historia egyik szâmaban jelentek meg.)
A neves amerikai irô, William Manchester - A World Lit Only by

Pire (Little, Brown & Co., 1992) cimû, a kôzépkori és renaissance
gondolkodâsrôl irt kônyvében Magyarorszâg csak hârom alkalommal
keriil emlitésre, a târgymutatô cimszavai alatt „Hungaiy" nem is
szerepel. „Eurôpa térképe 1519-ben" azt âbràzolja, hogy a Habsburg
birodalom keleti hatâra a Budât Szegeddel ôsszekôtô vonalra esik.

Franciaorszâgban irôdott Renée Sedillot hâromszâz oldalas

Vilàgtôrténelme fHarcourt, Brace and Co.), amely két oldalt szentel a
magyaroknak. Megemliti, hogy vadsâguk ùgy maradt Eurôpa
emlékezetében, mint a fbrtelem és a borzalom megnyilvânulâsai;
Hungarian, hongrois-bôl lett a francia ogré szô (szômyeteg).
Szibériâbôl jôttek, nyers hùst ettek, és ellenségeik vérét ittâk, borotvâlt
fejûk volt és ostoba arcuk (stupid faces). Annak ellenére, hogy
elfoglaltâk a Duna vôlgyét, a legjobb fôldnek sem tudtâk hasznat
venni. Kizârôlag lovaglâshoz, nyilazâshoz és fosztogatâshoz értettek.
A kônyv szerint a Szent Koronât csupân a papa âltal megâldott
„szerencsét hozô talizmânnak" tekintették. A magyar kirâlyok kôziil

csak Szent Istvânt emliti; 25 eurôpai szent kôzul hiànyzik Ârpàd-hâzi
Szent Erzsébet.

A Pleiade kônyvsorozat minden kiadâsa tobb szâzezer példânyban
jelenik meg és minden francia kônyvtârban megtalâlhatô. Eurôpa
tôrténelmérôl megjelent kézikônyve Eurôpa keleti felét eleve két
zônâra bontja: a germân és szlâv vilâgra. Magyarorszâg hol it jelenik
meg, hol ott.

1526 utân âltalâban sehol. Az 1848-49-es magyar

szabadsâgharcrôl csak annyit kôzôl, hogy 1849-ben Windischgraetz
elfoglalta Budât.

Spanyolorszàgban Oliver P. Brachfeld - „Historia de Hmgaria"
cimû Barcelônâban elôszôr megjelent kônyve Szent Erzsébetrôl, mint
két kiilôn személyrôl beszél, mint az Ârpâdok vérének utolsô
hajtasârôl. A szerzô szerint a tôrôk megszàllta egész Magyarorszâgot;
a 13 aradi vértanùt mind felakasztotték. A kônyv Kossuth Lajos helyett
fia, Ferenc képét kôzli, s azt âllitja rôla, hogy az USA-ban keresett
menedéket. A magyar kultùra kisugârzâsât Fedàk Sari, GaàlEranciska,
Rôkk Marika és BatrôkÉva (!) jellemzik.
A magyar szârmazâsù filmrendezô, Cukor Gyôrgy legùjabb
életrajzâbôl (Patrick McGillian: George Cukor - a Double Life) azt

tudjuk meg, hogy dédapja a magyarorszâgi Napkovban (?) szûletett és
dédanyja, Viktôria, magyaron kivul németul, sôt "szlâvul is tudott,
minthogy Magyarorszâg a XIX. szâzadban a Lajtântulhoz tartozott,

amely egy eldugott része volt az Osztrâk-Magyar Monarchiânak" Jelenti Sanders Ivàn az Élet és Irodalom-hdixv.

A magyarok elragadô jellemtelenségét" taglalja részletesen Simon
Bourgin ùjségirô a Harper magazin 1960 novemberi szâmâban „Azok
az ellenâllhatatlan magyarok" (Those Irrésistible Hungarians) cimalatti
cikkében. Habâr a cil± prôbâlja szimpatikusan beâllitani a magyar
jellemet és a magyarok tehetséges voltât, a lényeg mégis az, hogy egy
becstelen nâciô vagyunk. A magyarokrôl szôlô viccek és anekdotâk
tucatjât sorolja fel. Jellemzôk: „Mi a magyar omlett receptje? Lopj két
tojâst"... „Ha van egy magyarbarâtod, nincs szùkséged ellenségekre"...
és igy tovâbb.

A magyarsâg erkôlcstelenségét bizonygatni prôbâlô kép
megalkotâsâban Magyarorszâgrôl kiszârmazott egyének is kivették a
résziiket, igy pl.: A Budapestrôl Amerikâba kitelepedett egykori
„hazânkfia", Faragô Làszlô, aki Stricktly from Hungary a Walker
Kiadô âltal New Yorkban 1962-ben megjelent konyvében frivol
szellemességgel gùnyolja ki sziilôhazâjât. Faragô siet megerôsiteni a
feudâlis Magyarorszâgrôl régebben elôterjesztett hireket: A krakéler

huszârtisztekrôl olvasunk, akik „betû szerint felnégyelik a szegény
civileket". A szerzô szerint a magyarok nemzeti mottôja lehetne: „Ne

dolgozz holnap olyasmiért, amit ma kiszélhâmoskodhatsz";... „a
szélhâmoskodés

mélyen

belegyôkeredzett

a

magyar

nemzeti

jellembe";... „a magyarok a paranoiét normâlis lelkiâllapotnak tartjék
és nagymértékben élvezik". Ezt a kônyvet, amely minden valamirevalo
amerikai kônyvtârban megtalàlhatô a szerzô kitûnô média
ôsszekôttetései eredményeképpen, a Kôzponti Kongresszusi Kônyvtâr

Washingtonban „Magyarorszâg - Térsadalmi Élet és Szokâsok"
térgyszô alâ sorolta. Az egyik kritika szerint, amelyet a boritôlapon
idéz a kiadô, „a magyar nép vidém erkôlcstelensége a kônyvben hiven
van âbrâzolva" (The gay amorality of the Hungarian People is
faithfully reproduced here"...)

Hogy a magyarok ilyen jellegû karakterizâlâsa milyen széles
kôrben beleszivârgott a nyugati kôzvéleménybe, arra legjobb példa
John LeCarré, a hideghâborùs kémtôrténetek népszerû irôjânak „The
Secret Pilgrim" cimû (A.lfred Knopf, New York, 1991) kônyve. Ennek
egyik fejezetének fôszereplôje egy professzor Theodor, a II.
vilâghâborù utâni magyar emigrâns karikatùrâja. Ez a részletesen

ecsetelt figura vége-hossza nélkiil panaszkodik a trianoni
békediktâtummal, Kàroly kiràly kiûzésével, az 1931-es gazdasâgi
vâlsâggal kapcsolatban, kihangsùlyozva a magyarok kulturâlis fôlényét
stb. Jôn az elengedhetetlen magyar tôkéletesség, tokaji, gulyés stb.
„egy tôkéletesen megôrzôtt relikviâja a kôzép-eurôpai tôrténelemnek".
A

fejezet

végére

bebizonyosodik,

hogy

a

professzor

hazug,

megbizhatatlan szélhâmos. LeCarré irt egy tucat kônyvet, de ezek
kôzul egyetlenegy sem tartalmaz egy nép hasonlô fokù ellenséges,
gùnyos kritikus lefestését.

Mâsik kiilfoldre elszârmazott irô, Mikes Gyôrgy, " The Hungarian
Révolution " cimû kônyvében azt irja, hogy Magyarorszâgon a
parasztot szabad volt pofonvâgni, de nem kesztyûs kézzel, és hogy
Budapesten az emberek âltalâban kâvéhâzakban éltek és a fôùr volt a
bankârjuk.

Még egy Magyarorszâgbôl kiszârmazott hazânkfia, Karl Lomax,
,JTungary J956" cimû nagy képes albumât egy neves amerikai cikkirô
„ôtvenhat meggyalâzâsânak" nevezi. Mutatôba két fejezetcimet idéz;
„A csôcselék terrorja"és „Nyugati ûgynôkôk". Ime e fejezetekbôl egy
mondât: „Akik felvették a harcot az orosz tankokkal, azok kôzt a
legjellegzetesebb figurâk angyalfôldi és ferencvârosi huligânok,
bôrkabâtos vagânyok, stricik stb. voltak. Mûveletlenek, durvâk,
gyakran antiszemitâk, és kôzûlûk nem egy csak a kalandot kereste,

sportbôl verekedett"... Mindszentyt a kônyv ùgy jellemzi, mint „a
kommunista rendszerrel szembeni ellenâllâs csôkônyôs bajnokât"; vén

reakciôs, szûk lâtôkôru magyar nacionalistât és antiszociâlis felfogâsù
egyhâzvezetôt.

A munkâsfiatalok, munkâsok szerepét âltalâban

leszûrkiti a kônyv; egyedûl a kommunista értelmiséggel tesz kivételt,
azt sugallva, hogy ôt\'enhat elôkészitése a „reformista" csoport érdeme
volt. A kônyvben a kritikusok âltal kipellengérezett hibâkat,
tévedéseket, a mâsodik nyomâsban is bent hagytâk.

Nom kulônôsen meglepô, hogy a Pârizsban élô roman filozôfus,
Emil Cioran, akit a legjelentôsebb francia gondolkodôk kôzôtt
emiegetnek - és roman értelmiségi kôrôkben nagy tekintélynek
ôrvend, a Kolozsvâron kiadott NU (Nem) cimû ùjsâgban 1990 nyarân
tôbbek kôzôtt a kôvetkezôket irta a magyarokrôl: „Ez az orszàg
korlâtozott anyagi lehetôségei ellenére semmi eredetit sem produkâlt a
gondolkodâsban vagy a mûvelôdésben". „.- A magyarok semmiféle
megértést sem tanùsitottak a nyugati értékekkel szemben". - „Mit
kereshetnek a magyarok Eurôpâban? És hogyan telepedhettek meg
kôzôttiink? Letelepedve egy kôriilhatârolt teriileten, nem gyôzték le
magukban a barangolâs vâgyât. A mezôgazdasâg és a pâsztorkodâs

nem fér ôssze barbâr lelkûkkel. Avégtelen tér utâni vâgyukat énekkel
és kurjongatâssal fejezik kl. A magyar azegyetlen nép, amely még tud

kuijongatni. A pusztân vagy a hegytetôn ez az egyetlen yâlasz a
mindenség kihivâsâra. A magyar dallamok a végtelen tér utâni
vâgyôdâsban gyôkereznek. A magyar egy hôditô, konkvisztâdor nép,
amely disznôtenyésztôvé vâlt. -Magyarorszâg ma megérdemli sorsat..

Teruletûket vesztve szulettek meg azok az irredenta dalok, amelyekkel
mâr soha semmit vissza nem hôdithatnak. Magyarorszâg léte e^
tôrténelmi kaland és szinfolt. Az egyetlen feudâlis hagyomânyù orszâg
most Eurôpâban - nyilvân csak azért - hogy szinesebb legyen a
tôrténelmi tâjkép".

A Washington Post 1992. januâr 12-i vasârnapi szâma
'Megjegj'zések és Vélemények' részének elsô oldalân „Blood Ties

(Vérségi kôtelékek) cimmel Seeking My Family 's Hungarian Roots, I
Discovered a Fascist Nightmare {Magyar csalàdi szârmazàsomat

kutatva fasiszta lidércnyomàsra bukkantam) alcim alatt vérfagyasztô
beszâmolô jelent meg Les Gapay (Gyapay Lâszlô) tollâbôl. Ebben
elhunyt édesapjât, aki Gyôr, majd Nagyvârad polgârmestere volt a
német megszâllâs idején, felelôsséggel vâdolja 30 ezer zsidô lakosnak
Nagyvâradrôl tôrtént deportâlâsâért, a magyarokat a lehetôleg
legkedvezôtlenebb szinten festve le, - de nem a românokat. A
Washington Post két teljes oldalas cikke - amint a lap megjegyzi -

csupân kivonatokat tartalmaz egy most készulô. Les Gapay âltal îrt
hosszabb kiadvânybôl.

Amerika nagytekintélyû kiilpolitikai folyôirata, a Foreign Affairs

1993 nyàri szâmâban Andrew Bell-Fialkoff, a bostoni egyetem doktori
kandidâtusa „Az etnikus tisztogatâs rôvid tôrténete"

cimmel a

kovetkezôket âllîtja a 117. oldalon.

A magyarok, akik Jugoszlàvia egy részét megszâlltâk,
leôldokôlték két nagy falu szerb lakossâgét az ortodox karàcsony

napjan 1942-ben és megôltek tovâbbi 15 ezer szerbet és zsidôt
Ûjvidéken, a Vajdasâg székhelyén. Mintegy kétezret ezek kôzûl élve
dobtak be a fagyott Duna jegén vâgott lukakba". (Ami sajnos részben
igaz volt.)
Egy eklatâns példâja a nemzetiségi tisztogatâsnak ...
Magyarorszâg kitelepitett (uprooted) 70 ezer szerbet a megszâllt
jugoszlâv teriiletekrôl. A kitelepitetteknek 24 ôrâs felszôlitâs utân egy
tâskâval és minteg>' bat dollârral kellett tâvozniuk". - Bell-Fialkoff
nem emlfti, hogy honnan szerezte ezeket a meglepô adatokat, nem tesz
emlitést arrôl, hogy az ùjvidéki vérengzésért felelôs magyar tisztek
hadbirôsâg elé keriiltek és szôt sem szôl az 1945-os titoista

vérengzésrôl. Ûgyszintén elfelejtette felsorolni a 120 ezer kârpâtaljai
magyar Szovjetuniôba valô elhurcolésât, akiknek majdnem a fele
elpusztult.

„Danube" (Duna) cimmel Claude Magris âltal irott kônyv jelent

meg 1989-ben a Farrar, Shaws, Giroux New York-i kiadôtôl. A mû
tôrténelmi ùtleirâs a Duna menti vidékekrôl a folyam eredetétôl a
torkolatâig. A 241-327. oldalak tartalmaznak magyar vonatkozâsokat,
tendenciôzus, sokszor ellenséges beâllitâsban. A VI. fejezet
„Pannônia" részében idézi Montecuccolit a magyarsâg jellemzésére: „A
magyarok kiilônlegessége az âllandô, véres zûrzavar, a vilâgos
tôrvények hiânya, a forrongô, centrifugâlis sokszerûség, amelyet a
birodalom rendezô és egyesitô hatalmâval meg kellett szeliditeni"...

(243. oldal) - Vâcott, a régi Theresiânumot, amelyet eredetileg a nemes
iQak akadémiâjânak szânt Maria Terézia, hogy aztân bôrtônné vâljék,
a Horthy- rendszer a munkâsmozgalom harcosainak bebôrtônzésére és
eliminâlâsâra hasznâlta". (259. oldal) A szerzô ezutân teljes négy

oldalt szentel a kommunista ideolôgus, Lukàcs Gyûrgy dicsôitésének.
(271-274. oldal) „Horthy, Hitler szôvetségese és feje a fasiszta (parafasiszta) rezsimnek Magyarorszâgon, nacionalista politikât kôvetett,
amely keményen sùjtotta Magyarorszâg ôsszes nemzetiségét beleértve - természetesen a németeket is". (281. oldal)

James A. Michener - „Az Andaui Hid" cimû, vilâghîrûvé vâlt

kônyvében is sok tévedés van. îgy pl., hogy a magyarok legfôbb vâg>'a
volt, hogy Kossuth képét visszahelyezzék a magyar clmerre; a
Monarchiât Budapestrôl kormânyoztâk; a kommunizmusért Horthy
volt a felelôs; az orszâg egész Erdélyt visszakapta; Petôfit élve
eltemették és a régi orszâg fôbûne volt a szlovâk és szerb parasztsâg
elmagj'arositâsa.

Frederick L. Schuman professzor Magyarorszâgra is vonatkozô
kônyvei hemzsegnek a tévedésektôl vagy célzatos beâllitâsoktôl. Az
Egyesiilt Âllamok egyik ismert politikai Irôjaként ismeretes, mint
egyetemi tanâr, elôadô és kiilpolitikai tanâcsadô. 1957-ben megjelent
,Jiussia since 1917" cimû kônyvében ùgy ir, hogy a magyar nép Kun
Béla bukâsa utân passzivan évtizedekre belenyugodott Horthy Miklôs
diktatùrâjâba. A mâsodik vilâghâborù alatt Horthy azutân orszâgât
Hitlernek szolgâltatta ki. Az 1956-os forradalom irâny vagy cél nélkul
tôrtént, amelyet „kônyvégetés, sok gyûlôlt titkosrendôr, valamint
zsidôk és kommunistâk vâlogatâs nélkul valô legj'ilkolâsa jellemzett.
(466. oldal) Mindszenty nyugati segitséget kért éscélzâst tett arra, hogy
kész egy antikommunista kormânyt vezetni - kôzli Schuman.

Az Amerikâban megjelenô Itt-Ott cimû idôszaki lap hasâbjain
Eltetô Lajos szerkesztô igy lit néhâny éwel ezelôtt ,JiungariaAmericana " cimû tanulmânyâban (aminek târgya a magyarsâg „imagee" az Egyesult Âllamokban); „A szélesebb amerikai kôztudatba csak
1956-ban kerûltûnk be. Azôta azonban 1956 varâzsa magyar kôrôkôn
kivûl eltûnt. Az amerikai média szâmâra ennek évfordulôja nem

hiranyag. Waller Cronkite 1956-os dokumentumfilmjét mâr csak

magyar ûnnepélyeken vetitik. (A zsidôk persze ûgyesebbek; a varsôi
gettôlâzadâs évfordulôjât minden évben tv. nyilvânossâggal
„megûnneplik"). A Horthy-korszak „teljesen feketére mâzolva âll
elôttûnk" irja Éltetô, - „az amerikai iskolâkban csak azt tanuljâk rôla,
hogy fasiszta, antiszemita csendôruralom, neobarokk târsadalom volt
stb. Azt illene az amerikai egyetemistâknak tudni, hogy az eszét
vesztett Kôzép-Eurôpâban, hadi âllapotban, német nyomâs ellenére
Magyarorszâg a német megszâllâsig arânylag becsûletesen viselkedett
a zsidôkérdésben, sot segitett is, ahogy tudott. Ami pedig az 1944-45ôs privât mentôakciôkat illeti, mindezek nem egyedûl Wallenberg
mûvei voltak"... „Végûl azt is sikeriilt egyetemi kôrôkben elhitetni,
hogy az 1956-os harc csupân Horthy fasisztâk, volt nagybirtokosok és
imperialista ûgynôkôk mûve volt. Ilyesmi magyarorszâgi „tôrténészek"
hirverésébôl szârmazott ki kûlfôldre, erôsitve az amùgy is fennâllô
idegenkedést hazânk irânt", iija Éltetô. Azutân idézi az amerikai 5-6.

osztâlyosok szâmâra a hetvenes években készûlt. Follet Social Studies

sorozatban kiadott Exploring Our World cimû tankony\'et, amely tlz
sorban intézi el Magyarorszâgot, amiben 1956 nincs is megemlitve, és
dâtum, évszam nem is szerepel benne rânk vonatkozôlag.
Inkâbb humoros, és jellemzô, mint fontos a Praeger kiadôvâllalat
.diungary" cimû nagyszabâsù, kôltséges kiâllitâsù kônyvében talâlt
névellrâs sorozat: Telecki Pàl, Kethley Anna, Kisfaldy, Kàrolyi, grôf

Gômbôs Gyula, Mikzath, Mindzenty, Zinc and Zinglo (?), Aranyi Jànos.
A konyv szerint a katolikus egyhéz vezetôi a mâgnâsok kôzûl keriiltek
ki, a numerus clausust Gômbôs vezette be s 1945-ben Budapest
ostroma végén a németek kiûritették a vérost. Szeged és Debrecen a

Dunântùlon vannak jelôlve. Mûvészeti téren Kodàlyon kivxil egyetlen
nevet nem emlit. A 466 oldalas kônyv Teleki Géza szerint nem
alkalmas hiriink javitâsâra. Szerzôje Ernst C. Helmreich és tôbb mas
tudôs.

Helmreich kônyvénél tartva meg kell emliteniink, hogy ez egyike
annak a tiz mûnek, amelyeket a Peter Sugar neve alatt megjelent, ,^4
History of Hungary" cimû, 1990-ben megjelent kônyv elolvasâsra
ajânl szûlôhazânk âltalânos tôrténelmérôl. Az utôbbi mû târsszerzôi

kôzôtt megtalâlhatôk a Kàdàr-korszak vonalas tôrténészei, mint Hanàk
Péter, Berend Ivàn, Rânki Gyôrgy, Nagy Zsuzsa, Frank Tibor és
Jeszenszky Géza, aki Magyarorszâg 1. vilâghâborus szerepével és a
Monarchia ôsszeomlâsâval foglalkozik tanulmânyâban. Ebben
semminemû utalâs nem talélhatô a leendô kisantant âllamok emigréns
propagandistâinak dôntô szerepére Trianon elôkészitésében. Az I.
vilâghâborùnak hârom oldalt szentel a szerzô. Az ezt kôvetô XVI.

fejezetviszont tizenhârom oldalon târgyalja a Xdro/jyi-kormâny, majd a
szintén rôvidéletû szovjet Tanâcskôztârsasâg
(proletârdiktatùra)
tôrténetét, amelyben a Vôrôs Terror (Szamuely Tibor) szerepe felett
hârom

sorban

siklik

ât.

A

Fehér

Terrorrôl

azonban

annal

vérfagyasztôbb a beszâmolô, amely azzal kezdi, hogy „az
ellenforradalom elsô hârom hônapjâban mintegy 5 ezer embert
végeztek ki és tôbb, mint 70 ezer kerûlt bôrtônbe vagy intemâlô
tâborba" (310. oldal) Ezek a szâmok természetesen a fantâzia vilâgâba
tartoznak. - A XVI. fejezet kiegészitô olvasmânyaként ajânlott hat
kônyv kôzûl Sugâr Péter felsorolja Jâszi Oszkàr - Révolution and
Counter Révolution cimû és Kàrolyi Mihâly - Faith without Illusion
cimû kônyvét mûve 413. oldalân. Jâszi emlitett mûve a legârtalmasabb,
amit Magyarorszâgrôl az 1. vilâghâborù utân valaha is irtak, mert
minden lexikonban forrâsmûként tûntetik fel Nyugaton Magyar-

orszâggal kapcsolatban. History ofHungary" elôszavâban, amely
az Indiana University Press (Bloomingdale, IN) kiadâsâban jelent meg,
Sugàr Péter megkôszôni az ottani egyetem Magyar Tagozata, a
Magyar Tudomànyos Akadémia ès a Soros Alapit\>âny tàmogatàsàt.
Fiilszôvegében megjegyzi, hogy ez az âtfogô és napra-kész (up-to-date)
mû egyetemi hallgatôk és tanârok szâmâra referenciaként szolgâl,
bemutatva azt is, miként alakult ât Magyarorszâg kommunista âllambôl
egy tôbbpârtszerû orszâggâ. - Kiszivârgott hirek szerint a magyar
kulûgyminisztérium egyes illetékesei szemében kedvenc mûnek szâmit,
amely kûlfôldôn mûkôdô képviseletek âltal is teijesztendô.

Az utôdâllamokba keriilt magyar kisebbségek sorsât meg sem
emliti ez a kônyv. Az Erdély tôrténelmével foglalkozô, olvasâsra
ajânlott kônys'ek kôzôtt Stefan Pasku - A History ofTransylvania cimû
magyarellenes mûve megtalâlhatô, de Illyés Eleméri monumentâlis,
angol és német nyelven is megjelent Erdély Vàltozàsa nincs
megeinlitve.

Ha mâr a Kàdàr-korszak vonalas torténészeirôl esik szô, nem

hagyhatô emlités nélkûl egy Hanâk Péter szerkesztésében, a Corvina
kiadâsâban 1988-ban megjelent, majd pâr évre râ ùjranyomott One
Thousand Years - a Concise History of Hungary (Egy ezredév Magyarorszâg tôrténete) cimû 270 oldalas kônyv. Tômôrségét
meghazudtolva ez a mû is 13 oldalt szentel Kàrolyi Mihàly
tiszavirâgéletû kormânyânak és az ezt kôvetô, Kun Béla âltal
„fémjelzett" proletârdiktatùrânak. Ezek leirâsâbôl majdhogynem
nosztalgia ârad a figyelmes olvasô felé. A kônyv tômôrségét azonban
bizonyitja, hogy egyetlen sort sem talâlni a Vôrôs Terrorrôl, majd
pedig az 1956-os magyar szabadsâgharcot az alâbbi négy sorral intézi
el: „Az évek folyamân felgerjedô feszultségek végui 1956. oktôber 23ân kifejezésre jutottak. A magyar târsadalom és szocialista rendszere
mélyrehatô és tragikus krizisen ment ât, amelybôl csak tekintélyes
âldozatok és veszteségek ârân kerult ki".
A magyar kisebbségek sorsât a szomszédâllamokban termé-

szetesen ez a kônyv sem emliti meg a totâlis tômôrség irânti
igyekezetében.
Szinte mondani sem kell, hogy ezt az angol nyelvû kônyvet is nagy
példânyszâmban dobtâk piacra Nyugaton Pete Sugar fentemlitett
mûvével egyetemben, otthoni kôrôk nyilt és burkolt tâmogatâsâval.

A Pentagon âltal Current News-Supplement cimen naponta kiadott
sajtôszemle 1992. december 30-i szamâban Frank Donnell ezredes, a
Nemzeti Biztonsâgi Bizottsâg (National Security Committee) elnôke
hosszabb cikket ir Slavic Conflict cimmel, alapos tôrténelmi âttekintést
nyùjtva a szerbek és szomszédnépeik viszonyârôl. A volt (és még
megmaradt) Jugosziâviâban élô népek kôzul hiânyzik a Vajdasâgban

élô magyarség megemlitése. mintha nem is létezne az a tartomâny.
Szlovéniât a Balkânhoz sorolva megemliti viszont, hogy a II.
vilâghâborù alatt azt a tengelyhatalmak Magyarorszâggal egyiitt
„felosztottâk magnk kôzôtt". Ez a megâllapitâs persze tôrténelmi
tâjékozatlansâgra vall.
Ilyesmit lâtszik megerôsiteni amerikai vonalon a Richard L.

Graves, R. Relier és J. T. Roberts âltal irt „Civilizations of the West"
dmû (Harper and Collins) egyetemi tankônyv, amelynek 675. oldalân
egy térkép „Ethnic Composition of the Austro-Hungarian Empire"
szerint Erdélyben alig élt magyar, a szines âbra szerint csak szôrvânyok
voltak a roman tengerben. A târgyhoz tartozik a Laidlaw: World

Geography, Macmillan/McGraw-Hill âltal kiadott, amerikai egyetemeken hasznâlt tankônyv, amelynek 13. fejezetét bevezetô térképen
az lâthatô, hogy a românok mâr a X. szâzadban kizârôlagosan jelen
voltak Erdély teriiletén.

New Jersey âllam kormânyzôja 1984-ben bizottsâgot nevezett ki
arra, hogy az tanulmânyozza az âllami iskolâk tananyagâban a kelet-

eurôpai orszâgok tôrténelmérôl szôlô anyagot. A bizottsâg magyar
tagja, Feketekùty Làszlô, az „Ûj Làtôhatàr" 1989 4. szâmâban kôzôlt
tanulmânyâban hozza a bizottsâg munkâjânak eredményét: „Tômôren
ôsszefoglalva, a bizottsâg megâllapitotta, hogy a kelet-eurôpai népek
tôrténelmével és kultùrâjâval elégtelenul és pontatlanul foglalkoznak...
A tankônyvek tukrében orszâgaink tôrténelme lényegileg a XIX.
szâzadban kezdôdik és akkoris inkâbb csak negativ jelenségekrôl irnak
- sokszor tankônyvbe nem illô gunyos megjegyzésekkel. A szerzôk
sokszor értetlenek a térség nemzetiségi és kulturâlis sokszinûségével
szemben és azt nem értéknek, hanem elitélendô elmaradottsâgnak
tekintik. A bizottsâgi jelentés bô példakkal bizonyitva râmutat, hogy a
tankônyvek bôvelkednek torzitâsokban és gondatlan ténybeli tévedésekben".

Amerikai tankônyvekben Româniârôl szôlva egekig feldicsérik a
Ceausescu rezsimet, âradozva annak fiiggetlen politikâjârôl, amelynek
egy példâja, hogy elismerte Izraelt s megtagadta azt a szovjet

kôvetelést, hogy itélje el Izraelt az ENSZ-ben. Ezt Kolez von Heine Our World and lis Peoples (Idlàgunk és népei: Allyn & Bacon, Boston,
1972) cîmû tankônyv 379. oldalân olvashatjuk, amely Magyarorszâggal kapcsolatban lekicsinylô megjeg>'zéseket tesz, s igy ir: „A
magyarok, bér okkal, de lustâk. A munkâsok zsùfolt lakâsviszonyok

kozott élnek és miutan nem képesek elég élelmet vasarolni maguknak,
nem is dolgoznak olyan hatâsfokkai, mint kellene". Ugyanez a kônyv
Româniât kontrasztba âllitja a tôbbi csatlôsâllammal, az utôbbiak
hâtrânyâra. A românok még mindig élveznek bizonyos szabad-

sâgjogokat.

Gyakorolhatjék vallâsukat. Mig tôbb kelet-eurôpai

csatlôsâllam tôrténelmének az antiszemitizmus tartozéka volt, a roman

zsidôk jô eibânâsban részesiilnek. Mâs kommunista âllamokkal
ellentétben România megengedi, hogy Nyugatrôl râdiô programokat,
szindarabokat, kônyveket és magazinokat hozzanak be az orszâgba,
âllitja Heine. Éltetô Lajos, a fentiek ismertetése utân megjegyzi, hogy a
kônyv kiadôjâhoz bekiildôtt reklamâciô eredményeképpen a
Româniârôl szôlô felmagasztalâst az 1980-as kiadâsban letompitottâk.

De hogy irnak rôlunk az encyclopédiâk? Adjuk ât a szôt itt dr.
Kazàr Lajos professzornak, aki korâbban Hamburgban, azutân évekig
Ausztrâliâban élt, és évtizedek ôta tanulmânyozza a magyarsâg hirét a
vilâgban, beleértve a magyarellenes propagandât. Az Ausztràliai
Magyar Életben megjelent nyilatkozata szerint az Encyclopedia
Britannica 1974 ôta, The World Book Encyclopedia legalâbb 1975 ôta,
The Golden Home and High School Encyclopedia ugyancsak a 70-es
évek ôta, az elôkelô francia Larousse az 1930-as évek ôta, a nagyon

elteijedt, hires Meyers Lexikon a II. vilâghâborù ôta lényegében a
kôvetkezô môdon irja le Erdély tôrténetét; „Az ôslakos roman népnek
mâr a X. szâzadban voltak Transylvânia teriiletén fejedelemségei:
ezeket a magyarok maguk alâ gyûrték, majd németeket telepitettek be;
a dâk és rômai ôsszehâzasodâsbôl szârmazott, lényegében latin nyelvû,
kultùrâlt fejedelemségek politikai és szellemi életét évszâzadokra

elnyomtâk és az ôslakos romàn népet, amely ott mindig a tôbbséget
képezte, szolgasorba taszitottâk. Ebbôl a sorsbôl csak az 1918.
december 1-i Alba Julia-n (Gyulafehérvâr) tartott népszavazâsuktôl
fogva keriiltek ki, amely dôntés kôvetkeztében a hârom ôsi roman
fejedelemség, Transylvania, Havasalfëld és Moldva annyi évszâzadon

ât elszenvedett szétszakitâs utân ùjbôl egyesûlt". - dr. Kazâr szerint az
encyclopédiâk 80%-a teijeszti mindmâig igy Erdély tôrténetét.

A CD-ROM formâtumban is megjelent 23 kôtetes Grolier's
Académie American Encyclopedia

1993-as elektronikus kiadâsa

(Electronic Edition), amely olvashatô milliônyi telefonra kapcsolt
személyi szâmitôgépen, tôbbek kôzôtt ezt mondja Erdélyrôl; "A
székelység egy kérdéses szarmazâsù elmagyarositott nép... A XI.
szâzadtôl a XVI. szazadig Erdély magyar uralom alatt volt; azutân az
ottoman birodalom fuggetlen fejedelemsége; 1699-ben a Habsburgok
alâ keriilt, mint Magyarorszâg egy része". - „...A roman nemzeti
megùjhodâs ott tôrtént a XIX. szézad mâsodik felében és 1920-ban a

tôrténelmi Erdély belefoglaltatott Romàniéba". - Egyetlen szô sem esik
Erdély aranykorérôl, vallâsszabadsâgrôl, unitâriânizmusrôl, Bethlen

Gàborrôl stb. Ugyanez a kiadvâny a Remania Demogrâfiâja cimszô
alatt meg sem emliti a nemzeti kisebbségeket.

Az Ausztàliai Magyar Élet 1989 âprilis 9-i szâmâban egy tudôsitô
arrôl panaszkodott, hogy egy Canberra-i nyelviskolâban a magyarokat
igy irta le neki egy osztàlytârsa; „ ... a magyarokat nem érti meg senki

Eurôpâban, mert ôk Âzsiébôl tôrtek be egy civilizâlt vilâgba, s a
nyelviik érthetetlen a kultûrâlt embereknek". Ezt kommentâlva Kazâr

professzor râmutatott a roman propagandâra, amely szerint „A
magyarok râtôrtek még a X. szâzadban „virâgzô" roman
fejedelemségekre stb. (lâsd fentebb) és véres harcokban, amely
évszâzadokig tartott, leigâztâk ôket. Ez természetesen nem csak a

românsâg idôbeli elsôbbségi jogât bizonyitja, hanem a gonosz
magyarokat kultùrpusztitô leigâzâssal védolja. Igy igaz, amit a
românok szâzadok folyamân ellenunk elkôvettek, mészârlàsokban és a
jelen kulturâlis és gazdasâgi népirtâsban csupân visszavàgâs az ôket
ért sérelmekért"...

Mint ismeretes, Magyarorszégon 1986-ban egy héromkôtetes
mûben adtâk ki Erdély Tôrténetét, magyarul. (Az angol forditâs még
mindig folyik, szerencsére egy kôtetre lerôviditve.) Ezt a mûvet részben
vâlaszul irtâk Ion Lacranjan - Cuvint Despre Tanssylvania
(Gondolatok ErdélyrôV cimû kônyvére, amely az ottani magyar
kisebbségek és az egész magyarorszâgi térsadalom felzùdulâsât

vâltotta ki, diplomâciai feszultséget is okozva a két orszàg kôzôtt. A
felzùdulâsra a roman kormâny vâlasza az volt, hogy Lacranjannal
irattak egy még szélsôségesebb, az egész magyarségot fasisztânak
bélyegzô cikket, illetve „tanulmânyt" Ez a Szlntiszta Igazsàg cimen,
amely egy olaszorszâgi folyôiratban jelent meg elôszôr, majd pedig
tôbb nyelvre leforditva a nyugati roman kôvetségek terjesztették. Azôta

is szâmos roman „tôrténelmi" mû jelent meg. Igy Stefan Pascu History of Transylvania cimû kônyve az USA-ban, amelyet minden
nagyobb kônyvtérhoz eljuttattak; az ismert francia publicista Michael
P. Hamlet — Le Vraie Roumanie de Ceausescu cimû munkâja

Franciaorszâgban, valamint Brian Clouston - Romania and the World
cimû kônyv Ausztrâliâban. Hamlet kônyvéhez Alain Poher, a francia
szenâtus elnôke irt elôszôt, tôbbek kôzôtt az mondja: „A szerzô teljes
és meggyôzô érveket ad a francia olvasôkôzônségnek, francia

szemszôgbôl nézve. A kôtet tények, ér\'ek erejével, objektiven és
meggyôzôen szemlélteti, hogy milyen gyiimôlcsôket érlelt România
elnôkének târsadalompolitikai bôlcselete... A franciaorszâgi
szakirodalomban az utôbbi évtizedekben megjelent munkâk kôzôtt ez a
kônyv kivételes dokumentâlis értéket képvisel".

Még 1983 mârciusâban megjelent a bukaresti Politikai Kiadônâl
Cosma Neagu és dr. Dimitru Marinescu - Fapte din Umbra (Tények
megvilâgitâsa) cimû kônyve. Ennek a kôtetnek bevallott célja, hogy
„felhivja az olvasô figyelmét a hitlerista titkosszolgâlat Româniâban
elkôvetett akciôinak néhâny aspektusâra, néhâny hirszerzô, terrorista,
propaganda stb. tevékenységére, amelyet Horthy Miklôs fasiszta
rendszerének kémszolgâlata kôvetett el a 11. vilâghâborù kûszôbén...
azokra a kulisszâk môgôtti manôverekre, amelyek a bécsi diktâtumot
eredményezték". A kônyv kb. 180 oldalon foglalkozik a „Horthyrendszer irredenta, terrorista" akciôival. A „magyar irredentizmus és a
magyar sovinizmus sôtét erôinek" bûntetteit, illetve ezek esetleirâsât a

Siguranta (Securitate) archivumâbôl bânyâsztâk elô a szerzôk (Erdélyi
Magyar Hiriigynôkség, 1983 augusztus).

Nem csoda, hogy ilyen magyarellenes propaganda tartôs
hatâsaként olvashatta a vilâg a Reuter Hiriigynôkség 1990. augusztus

31-i jelentésében: „Kônnyezve emlékeznek a românok a hâborù alatti
elcsatolâsokra", illetve „românok megemlékeznek egy szégyenteljes
naprôl". „50 éwel ezelôtt magyar csapatok vonultak be EszakErdélybe, hogy ott lemészâroljanak romàn parasztokat és deportâljâk
az intellektuellek, zsidôk és cigânyok ezreit a halâltâborokba. Ezt az
évfordulôt a New York Tintes 1990. szeptember 2-i szâmâban David
Binder is „megkônnyezte" (Lâsd a fenti fejcimet). Râmutatott tôbbek
kôzôtt arra, hogy mig a Ceausescu kormânyzat idején a „kommunista
nemzetkôziség" nevében nem engedték meg az etnik csoportok
rivalizâlasât, most megkônnyebbUlt nemzeti sôhaj szâllt fel, mert
alkalom adôdott arra, hogy fél évszézad utân nyilvânosan lehet

beszélni azokrôl az eseményekrôl, amelyek minden roman csalâdot
kôzelrôl érintettek". Az erdélyi zsidôsâg internâlâsât is felemliti a cikk,
âmbâr erre a Bécsi Dôntés utâni negyedik évben keriilt csak sor. „A
românok Transylvâniât ma is az orszâg szerves részének tartjâk és a
Bécsi Dôntés volt eddig a legsôtétebb nap a nemzet tôrténelmében".

„Nem engedjûk" - idézi a lap Petre Roman miniszterelnôkôt, „hogy
még egyszer roman vért ontsanak Erdélyben".
Amikor Tôkés Làszlô elôszôr volt Washingtonban, akkor a World
Monitor dmû tv. program inteijùt csinâlt vele, amikor is a vetités ideje
folyamân a képemyô alatt ott volt a felirâs, hogy: „LâszIô Tôkés
Romanian Pastor". Az inteijù alatt nem tettek fel olyan kérdést, amire
Tôkés azt mondhatta volna, hogy ô magyar; nem hangzott cl az erdélyi

magyarokrôl egyetlen kérdés vagy megjegyzés sein. A bemondô a
kôzvetités elején emlitette, hogy „România kétezeréves tôrténelmében
sok volt a hôdltô. Ezek âltalâban elvonultak Româniâbôl, a baj azokkal
volt, akik ott maradtak. Ezekkel folyik most a tôrténelmi vita, hogy kik
voltak elôszôr România teriiletén. A vitézôkat nem a jelen érdekli,
hanem a mùlt" - fejezte be fejtegetését a bemondô. Nyilvânvalôan
roman tôrténelmi forrâsokra tâmaszkodva készùlt elô az interjùra.
A

roman dezinformâciô tombolô sikere

mutatkozott meg a

marosvâsârhelyi eseményekrôl szôlô beszémolôkban. Az amerikai
hirszolgélat roman forrâsokra tâmaszkodva kiirtôlte vilâggâ a téves és
hamis hireket. Kôzôlték, hogy 9 ezer magyar lépte at a hatârt mârcius
15-én, és „a magyarok kellemetlen (unpleasant) cselekményei lângra
lobbantottâk a român nemzeti érzelmeket" -

mondta Petre Roman

miniszterelnôk a New York Times 1990. mârcius 22-i szâma szerint.

Azt hiresztelték - român tâjékoztatâs alapjân - hogy Marosvâsârhelyen egy gyôgyszertâr kirakatâba kiirtâk: „românt nem

szolgâlunk ki"! A New York Times ùjsâgirôja szerint „ez volt az utolsô
szalmaszâl a helyi românsâg szâmâra". Valôjâban a gyôgyszertâr
român felirata (Pharmacia) mellé kiirtâk magyarul is a nevet {Qrmay
Jôzsef - Kanadai-Amerikai Magyarsàg, 1990. âprilis 28).
A râdiô, televiziô, magazinek a mânak gyârtjâk a hireket és
tâvolban sem olyan fontosak, mint a tartôsabb hatâsù kônjwek,
amelyek a szakértôk (valamint âlszakértôk) tollâbôl szârmaznak.
Ezeket - ha ott vannak - nyilvânos, egyetemi és kormânyzati
kônyvtârakban talâljuk meg. Sajnos egy évszâzadon ât alig lehetett

olyan magyartârgyù - az amerikai egyetemi, valamint értelmiségi
kivânalmaknak megfelelô - kônyvet talâlni, amely szâmunkra kedvezô
lett volna. Majdnem minden rôlunk szôlô munkât ellenûnk irtak a
csehek, românok, szerbek, franciâk, angolok, amerikaiak, és sajnos
magyarok is (Lâsd pl. a Faragô és Lomax kônyveit. A magyarok kôzûl

talân Jàszi Oszkàr okozta a legtôbb kârt Collapse of the AustroHungarian Monarchy, majd Révolution and Counter-Revolution cimû
kônyveivel.) Az elfogult kiviilâllô szemén keresztiil szemlélôdô tudôs

mûveit még ma is elôszeretettel idézik ellenségeink. Kâr, hogy e kitûnô
eszû és képzettségû. kiilfoldôn ma is nag>'ra becsûlt tudôs késôbbi
kônyveivel mâr nem tudta jôvâtenni az elsô dûhében irott mûveivel
okozott kârt - vélekedik Magyarôdy Szabolcs.

A dâkoromân elmélet âltalânos elfogadâsânak legùjabb
bizonyitéka a washingtoni Library of Congress âltal 1991-ben kiadott
^Jlomania: a Country Study" cimû kézikônyv. Ez a mû mâr a 3.

oldalon megâllapitja, hogy „a românok a dâkoktôl szârmaznak". Majd
mâsutt igy îr: „For thousands of years, Romania suffered from an
unfortunate location astride the invasion routesof migrating hordes that

enslaved its people. For centuries, Transsylvania with its repressed
Romanian majority a semi-autonomous part ofHungary" (Ezredévekig
Romania szenvedett egy szerencsétlen lokâciôtôl, keresztben a
vândorlô hordâk invâziôs ùtvonalân, akik népét rabszolgasorsba

vetették... Szâzadokig Erdély, az elnyomott roman tôbbségével,
Magyarorszâg félig autonôm része volt.) A kônyv egy odavetett
mondatban megjegyzi, hogy magyar tudôsok vitatjâk a dâkoromân
eredetet, de sem ebben a kônyvben, sem pedig egy mâs kônyvben
Nyugaton nem talâlhatô a magyar ellenvetések, bizonyitékok
felsorolâsa.

Miutân a românoknak sikeriilt Erdély mùltjât is maguknak
kisajâtitani, nem meglepô, hogy KôrOsi Csoma Sàndor is erre a sorsra

jutott. A Adagazin cimû bukaresti hetilap 1984. januâr 21-i szâma pl.
megemlékezést kôzôl a „nagy român
Alexandru Sama rôl, aki 150 éwel ezelôtt nyomatta ki - ùgymond - az elsô tibeti angol szôtârt.

Rideg ténymegâllapitâst tartalmaz Habsburg Ottônak a Kanadai
Amerikai Adagyarsàg 1993. januâr 2-i szâmâban Komor éwége dm
alatt megjelent irâsa. Ebbôl idézziik az alâbbiakat: "Ha ma Hitler
végezne 'nemzetiségi tisztogatâst', nagy megértéssel talâlkoznék. Ugy
lâtszik, hogy a gonosztetteket nem aszerint itélik meg, hogy mennyi
szenvedést okoztak, hanem aszerint, hogy milyen nevet adnak nekik.
Nem kell mâst tenni, mint megtalâlni a helyes propaganda szervezetet.

Felismerték ezt Bukarest hatalmasai is és ùgy lâtszik, az Eurôpai
Kôzôsség âltal adott pénzzel, vagyis az adôfizetôk zsebébôl - a
vilâghirû Saatchi and Saatchi (public relations) ûgynôkséget
szerzôdtették. Feltehetô, hogy a jôvôben sokat hallunk majd a
nagyszerû bukaresti demokratâkrôl és arrôl, hogy milyen szerencsések
a Româniâban élô kisebbségek, meimyire hâlâsak azért, hogy betiltjâk

anyanyelviik hasznàlatât, és gazdasâgi, valamint kulturâlis nyomâssal
szûlôfbldjûk elhag>'âsâra kényszeritik ôket".

Ha kùlfbldi propagandârôl van szô, a cseh(szlovâk) propagande
utolérhetetlen teljesitményekre néz vissza és szinte kôzmondâsos
népszerûséget vivott ki a cseheknek a nyugati vilâgban. Errôl a témârôl
egy kiilôn fejezet olvashatô Sisa Istvàn: Spirit of Hungary cimû
kônyvében „The Triumph of Propaganda" cim alatt. Itt csak néhâny
adalékot mutatunk be a legfrissebb keletû inegnyilvânulâsokrôl a
csehek irânyâban. Amikor a magyar kormâny kinyitotta a nyugati
hatârt a menekûlô kelet-németek elôtt, az egész vilâg éljenzett a
magyaroknak, ugyanùgy, mint amikor a Berlini Fal leomlott. Ennek
kôzvetett folyomânyaként a csehszlovâk kormâny is feladta a népe
elleni Idizdelmet. Ekkor a magyarok még mindig vilâgszerte meg-

nyilvânulô elismerést élveztek. De nem sokâig. Mâra mâr
elfeledkeztek kulcs szerepûkrôl a Vasfiiggôny ledôntésében. A U.S.
News and World Report 1990. februâr 26-i szâma a cimlapon mâr igy

ûdvôzôlte Vaclav Havelt: „The Man Who Conquered Communism" (A
férfiù, aki megdôntôtte a kommunizmust). Ugyancsak érdekes volt
lâtni a tv. képemyôjén Bush elnôkôt, a Masaryk arcképét tartô Havel
elnôkkel a Fehér Hâz elôtt.

Ez idô tâjt a Life magazin februâri szâma csaknem egészében a

Vasfiiggôny ôsszeomlâsânak volt szentelve. Premier plânban itt megint
a csehek hôsiességét emelték ki, szâmos Prâgâban készult meghatô
képpel egyetemben. A magazin igy lelkendezett errôl; „Nagy néha a

tôrténelem olyan jeleneteket produkâl, amelyek mintha azért tôrténtek
volna, hogy fényképen megôrôkitsék ôket. Igy, mikor a kinai diâk
halâlt megvetôen egy tank elé âllt Beijingben: mikor a berliniek

dûhôdten kalapâltâk a gyûlôlt Falat. Éppen ilyen esemény volt, amikor
egy kaijât kitârt cseh diâk Prâgâban szembeszâllt elnyomôival. Ô
jelképezte Csehszlovâkia friss iQùsâgât, Kelet-Eurôpa szellemét, amely
'elég volt' kiâltâst hallatott. November 17-én 500 ezer fiatal tiintetô

vonult fel a forradalmat éltetve, râjuk kônnygâzzal és gumibotokkal
vârô rendôrséggel szembeszâllva. Szâzak sebesûltek meg, s utâna
kiômlôtt vért lehetett lâtni mindenfelé és

hallani a sebesiiltek

jajkiâltâsât". A vilâgsajtôt bejârta az utcân haldoklô fiatal diâk, Martin
Smid halâlmegvetô bâtorsâga, aki egy kôrhâzban kilehelte lelkét". Mi

ùgy tudjuk, hogy a bârsony forradalom azért kapta a nevét, mert nem
ômlôtt a vér patakokban az utcân. A hôsi halâlt hait diâk fényképét
fiircsa môdon nem mutatta a média.

Volt is oka râ és ez az ok csak 1991. november 27-én keriilt

nyilvânossâgra a Washington Posf^an megjelent cikk révén. „Agent

Confesses to Feigning Student's Death in 1989 Protests" (ûgynôk
bevalija. hogy megjâtszotta a diâk halâlât az 1989-es tiltakozâsokban)
cimen azt a meglepô (vagy talân nem is olyan meglepô) leleplezést
talâlja az olvasô, miszerint Martin Smid nem is létezett s egy âgens
(Ludvig Zivcak) volt felbérelve, hogy a sebesiilést szinlelve essen ôssze
tùntetés kôzben az utcén. „I was ordered to play an injured student"

(megparancsoltâk, hogy jâtsszam meg a sériilt di^ot) mondta azâlhôs,
s a média azutân megtette a magâét. (A kéthasâbos cikk a Washington
Post 20. oldalân jelent meg.) A leleplezéstôl fiiggetlenul „Martin Smid"
a csehek hôsiességének jelképeként rôgzôdôtt bele a vilâg
emlékezetébe. Az emlitett jelentés felett is egy nagyszabâsù fénykép
mutatja a prâgai tuntetést.
*

Csehszlovâkiarôl szôlva itt meg kell emliteni, hogy 1983-ban egy

kônyv jelent meg New Yorkban, Harper and Row kiadàsâban, Paul
Johnson tollâbôl. Modem Times; The Worldfrom the Twenties to the
Eighties (Modem idôk; a vilâg a huszasoktôl a nyolcvanasokig) cim
alatt. A 817 oldalas mû 355. oldalân ez a mondatocska talâlhatô:

„Lâtvân, hogy a nyugati demokrâciâk cserbenhagytâk Csehszlovâkiât,
a kôrulôtte levô kisâllamok sakâlok môdjâra igyekeztek lakmârozni
Csehszlovâkia holttestébôl. Magyarorszâg szintén kapott egy darabot a
cseh holttetembôl" (Seeing the Czechs abandoned by the demokracies,
the small states joined like jackals in the feast. Hungary too, got a slice
of the Czech carcass) - kommentâlta a kônyv a Bécsi Dôntést.
Azt mondani sem kell, hogy sem a kassai program, sem a

szlovâkiai magyarok deportâlâsa nem szerepel egyetlen az USA-ban
vagy a Nyugaton kiadott tôrténelemkônyvben; viszont Lidice neve
lângbetûkkel irôdott bele a vilâgtôrténelembe a médiânak kôszôn-

hetôen. A szudétanémetek kitelepitését csak érintve emlitik, ha
egyâltalân. Benesnek Sztàlinnal kôtôtt paktnma a tômeg-kitelepitésekre
mâig sem ment be a Nyugat kôztudatâba.
De most rânduljunk ât Ausztrâliâba és idézzùk a kôvekezô sorokat

Sô Bernât, alias Ruttkay Arnold âltal a Kanadai Magyarsàg 1991.
febmâr 23-i szâmâban irt cikkébôl; „Miôta Dubcek nevét a vilâg
megtanulta, azôta figyelem a helyi sajtôt. (De gondolom, mâsutt sem

jobb a helyzet.) Valahânyszor itten ùjsâgirôk a kelet-eurôpai elnyomott
népek szabadsâgkûzdelmeirôl imak, mindig a prâgai tavasz kerul
elôtérbe. Ezt a félrevezetô, bosszantô tényt szâmadatokban is ki lehetne

fejezni. Âltalâban hârom eset van; kb. 70%-ban csak Prâgât emlegetik,

mintha '56 nem is lett volna - 25%-ban Pràgât. Kelet Berlint és
Budapestet, 5%-ban pedig csak Budapestet". Megjegyzi tovâbbé:
..."Képzeljuk el, ha egy cseh vagy roman irô félszemét magyarok
verték volna ki Kassân vagy Kolozsvâron?... Talân jobb lenne, ha
âtimânk a mondâst... Ha a sajtô velùnk, ki ellenunk"?!

Az Amerikai Magyar Hirlap 1991. augusztus 30-i szâmâban
Magyarôdy Szabolcs, (aki a Hamilton-i (Ontario, Kanada) Magyar

Ôregcserkész Csapat vezetôjeként angol nyelvû, magyar vonatkozésù
kônyvek tucatjât adja ki ùjra és kûldi el amerikai kônyvtâroknak)
hosszabb cikkben mutât râ a roman propaganda âllandô jellegû
nagyszabâsù tevékenységére az Egyesiilt Àllamokban. Felsorol 7
magyarellenes angol nyelvû kônyvet, amelyeket a Romanian Historical

Studies nevû ùj keletû Miami Beach-i csoport terjeszt Amerikâban.
Magyarôdy szerint egy amerikai egyetem magyar konyvtàrosa
elmondta, hogy „kônyvtârânâl egy 40-50 cm magas roman kônyv és
brosùra halmazt lâtott, ami aznap érkezett. Ha csak 2 ezer amerikai

kônyvtâmak kuldtek hasonlô anyagot az alkalommal, az kb. 2 ezer
kônyvet jelent" - vélekedik Magyarôdy Szabolcs. Cikkében ezutén
foglalkozik a kitûnô magyarorszâgi publicista, Diurnus (Bodor Pâl)

egyik irâsâval Èvi egymilliàrd dollar cimmel. „A românok... mâr jô
ideje azzal rémitgetik polgâraikat, hogy a magyarok évi egymilliàrd
dollârt kôltenek românellenes propagandâra... A magyar kormâny csak
legyint erre, hiszen ilyen nagyarânyù marhasâgot senki sem hisz el.
Nem-e? Csak bizzuk a românokra! Elhisznek azok minden rosszat

rôlunk. Sot, ha elhitették velûk a dâkoromân elméletet, mindent be
lehet adagolni nekik. Inkâbb vâllaljâk az éhezést, nélkûlôzést, de
magyarellenes kûlfôldi propagandâra, magyarnyomoritâsra mindigvan
elég pénz! Bôven! Bizonyiték erre a roman âltudomânyos
propagandakônyvek tômege, amelyekkel az amerikai kormâny tagjait,

a kongresszust, a diplomatâkat, ùjsâgokat, folyôiratokat, egyetemi és
vârosi kônyvtârakat szâmolatlanul, kérés nélkûl elârasztjâk". „Bezzeg mi...", kesereg Magyarôdy Szabolcs... „abbôl a nem létezô évi

egymilliàrd dollârbôl, amit a magyar kormâny nem tudott a kûlfôldi
propagandâra kôlteni, jôformân semmire sem jutott...Kôvetségeink
egyszerûen nem tudnak semmi értelmes kônyvet, brosùrât az idegen
vendégek, politikusok, ùjsâgirôk kezébe nyomni, amelybôl azokvalami
fogalmat tudnânak rôlunk és problémâinkrôl alkotni... Az otthoni
politikai vezetôk kôzôtt csak hârom személyt talâltam, akik értik a

kûlfôldi propaganda fontossâgât... Ketten segitettek is... de mâr

bezérultak a kapuk... Nincs pénz, prôbâljuk meg ôsszeszedniNyugaton
a kônyvnyomtatasokra szukséges ôsszeget, hangzott a vâlasz"...
E sorok îrôja szâmâra ez nem ùjsâg. A magyar Kiilugyminisztérium, tôbbek kôzbejârâsânak ellenére sem volt hajlandô a

Spirit of Hungary-hà\ egyetlen példânyt sem rendelni, noha kiilfoldi
magyar képviseletek jelezték nagyobb példânyszâmra igényeiket.
„Nincs pénz" !

A Magyarôdy Szabolcs vezetése alatt allô Hunyadi Màtyàs

Munkakôzôsség 1991. augusztus 5-i jelentése kùlônféle statisztikâkat
kôzôl. A kônyvtârak polcain talâlhatô magyarbarât és magyarellenes
kônyvek ôsszehasonlitàsa erôsen az utôbbiak folényét mutatja,

beleértve a kormânyhivatali kônyvtârakat is, mint pl. az USA
kulugyminisztériumât (State Department). Magas azôsszeâllltâs lesùjtô
magyar szempontbôl.
*

A Jâszi és Masaryk kônyvek jelenléte kônnyen érthetô, hiszen

mindketten az amerikai és angol egyetemek és politikusok kedvencei
voltak. Pascunak neve van Amerikâban, és hâla tarutvânyânak
professzor Michelsonnak, a Wayne University Press Detroitban kiadta
az âltala kiagyalt és teljesen elolâhositott Erdély Tôrténetét. Ez a kônyv
minden valamirevalô amerikai kônyvtârban megtalâlhatô, és sok
politikusnak és egyetemi tanâmak ktilôn is megkiildték. A Fatu-fé\e
kônyv

is

tele

van

otromba hamisitâsokkal,

hazugsâgokkal,

ferditésekkel, és egy pici igazsâggal. Ez a formedvény eljutott
mindenhova, ahol az a magyarok szâmâra kellemetlenséget okozhat.

Jâszi Oszkâmak minden nemzetkôzi tekintélye ellenére, a magyarsâg
zôme mâig sem tudja megbocsâtani, hogy vezetô szerepet vâllalt teljes
Erdélynek a românok kezébe valô âtjâtszâsâban - egyenrangù
târgyalôfélnek ismerve el az akkor még jogilag és tényleg magyar
uralom alatt megalakult român forradalmi szervezetet.

Németorszâgbôl iija GulyàsIstvàn, hogy a Brockhaus hùszkôtetes

német lexikonjâban példâul Ûjvidékrôl vagy Nagybecskerekrôl a
cimszôhoz tartozô szôvegbôl nem tûnik ki, hogy a tôrténelmi
Magyarorszâg részei voltak. Sot, Ûjvidékrôl Novi Sad clmszô alatt a
kôvetkezôket olvashatjuk: „Novi Sad, dt. Neusatz... Ende des 16.
Jahrhundert als Siedlung serbischer Fliichtlinge gegrûndet,... 1748
kônigliche Freistadt, wurde 1848/49 von dem Ungam fast vôllig
zerstôrt"... stb. ,,1941-45 was es von Ungam besetzt"... - Hât ez jô!
Nem? Mindez tôbbek kôzôtt azért is van igy, mert egyes helyeken

szlâvok szereçelnek, mint tudomânyos munkatârsak a kiadôknâl,
egyetemeken. Igy a Goethe Egyetemen a kônyvtâr olvasôtermében az
egyetemi folyôiratoknâl az arâny egy magyar, szemben 4-6 szlâv (cseh,
délszlâv stb.) vendégmunkâs alkalmazottal.
*

Az Ausztràliai Magyar Elet 1992. mârcius I8-i szâma idézi

Diurnus (Bokor Pâl) serait a Népszabadsàghol: „A Budapesti
Kongresszusi Kôzpontban rendezett bajor kiâllitâson gyônyôrû,
Miinchenben kiadott kereskedelmi diszkiadvâny kaphatô a magyar és
bajor miniszterelnôk elôszavaival. A 224 oldalas kôtet 91. lapjân olyan

szines Eurôpa és Âzsia térképet lathatunk, amelyrôl hiânyzik
Magyarorszâg. Ott ragyog hiânytalanul berajzolva és betûsitve, az
NSZK és az NDK, Ausztria és Svâjc, Lengyelorszâg és România,

Csehszlovâkia viszont végre hatàros Jugoszlâviâval, ennek megfelelôen
kétszer akkora, mint a valôsâgban Eurôpâban. Magyarorszâg pedig
nincs sehol. Van Albânia és van Bulgâria, és van Gôrôgorszâg Magyarorszâg odaveszett.
Hasonlôan kesereg a Népszabadsàg 1992. mârcius 18-i szâmâban

VâriAndràs tôrténész, kommentâlva a lap mârcius 6-i szâmâban Pôczik
Szilveszter âltal irtakat a témârôl, miszerint a reakciôs, bunkô balkâni
magyar politika âltal reménytelenségbe taszitott orszâg torzképe jelenik
meg a német sajtôban és kôzvéleményben. „Tetszik, nem tetszik" - irja
Vâri - „a polârisabb német médiâkban mi csak a 'futottak még'
kategôriâban szerepelunk. Ennél nagyobb veszteség az, hogy a
szinvonalasabb konzervativ lapokban sem fordulunk elô. .. Nem tudom

megfejteni, mi âll e lâtvânyos kôzôny môgôtt... Mit lehet tenni"? - teszi
fel a majdnem hamleti kérdést a szerzô, majd megadja râ a maga
vâlaszât: „Nyugton maradva kellene tehât tûmi a feltehetôleg még
sokâig nevetségesen torzitô tiikrôket".
Nos, akarva, nem akarva, a jelenlegi magyar kormânyzat is ilyen
magatartâst kôvet, amikor elhanyagolja a kûlfôldi magyar szakemberek
siirgetését, vajmi keveset tesz egy modem magyar tâjékoztatô szolgâlat
kiépitésére nemzetkôzi szinten.

Jellemzô a hamburgi utazâsi magazin, Merian 1992 Jùniusâban
megjelent, Magyarorszâgnak szentelt 138 oldalas szâma. Ebben se
szeri, se szâma a magyarsâgra vonatkozô kedvezôtlen kitételeknek.

Cimoldalât az elmaradhatatlan csikôs fénykép diszit. Mâr a bevezetô
oldalon (7.) kigùnyolja a magyar nyelv kiejthetetlen, hosszù szavait
mikôzben a magyarokat alattomos
(bagoly mondja verébnek...),

(hinterhaltig) jelzôvel illeti. A nagy magyar kôltôk kôziil csak a nâcik
âltal meggyilkolt Radnôti Miklôst emlîti. A 13. oldalàn George Sorosrôl

talâlhatô

hosszù

méltatâs a kôvetkezô mondattal: „A mai

Magyarorszâg kultùréja Seras Gyôrgy és alapitvânya nélktil alig
létezne" („Die Kultur in Ungam wiirde ohne George Soros und seine
Stiftung heute kaum noch existieren"), majd a méltatâs szerzôje, Datas
Gyôrgy elpanaszolja, hogy mindezek ellenére Soros Gyôrgy neve nem
szerepel a magyar Ki-Kicsada? két kiadâsâban. Elfelejti megjegyezni,
hogy Soros amerikai âllampolgâr. A magazin 40-41. oldalân a
budapesti képriport szerkesztôje „român parasztasszonynak" nevezi az

erdélyi népviseletben kézimunkâkat ârulô magyar asszonyokat. Az 52tôl 61-ig terjedô tiz oldalon Magyarorszâg kisebbségei vannak
fényképekkel bemutatva olyan arânyban, mintha sziilôhazânkban igen
nagy szâmù român, svâb, horvât, bolgâr, ôrmény, gôrôg, zsidô, cigâny,
szerb lakossâg élne. Ezt a hiedelmet erôsiti a 62.oldalon talâlhatô szines

néprajzi térkép, amely teljességgel félrevezetô. Kiilônôsen a cigânyokat
mutatja ùgy, mintha egy tômbben élnének az orszâg északi és északkeleti hatâra mentén benyùlôn a Nagyalfôld szivébe, de a magyarhorvât hatâr mentén is tùlnyomô szâmban a magyarokhoz viszonyitva.
A 74-83. oldalakon a jelenkori magyar mûvészet illusztrâlâsâra
Gàbar torzképei lâthatôk Nàdas Péter elbeszélését tarkitva. A

kôvetkezô hârom oldal „Mafia auf magyarisch" - a magyarorszâgi
maifiât mutatja be, a 114-118. oldalak a magyar konyha szinte
példâtlan pocskondiâzâsâra szolgâl. A 124. oldalon ùgy emlitik Eger
vârosât, mintha az inkâbb szlovâk, mint magyarjellegû lenne. A 130.
oldalon kép lâthatô a Balatonrôl, alatta a megjegyzéssel: „A magyar
tenger a sztyeppe kellôs kôzepén". Végiil, de nem utolsôsorban,
Magyarorszâg tôrténelmének diôhéjbanvalô bemutatâsa a 127. oldalon
két sorban azt kôzli, hogy „a trianoni békeszerzôdés folytân
Magyarorszâg 1920-ban széles fôldsâvokat (weite Landstriche) vesztett
el". (Zârôjelben meg kell jegyezni, hogy a Merian magyar
kûlônszâmânak hosszabb, Budapestrôl szôlô cikkét Esterhâzy Péter

irta, akit a folyôirat Nâdas Péter mellett a legrangosabb magyar irônak
mutât be. Esterhâzy volt az, aki a Magyarok Vilâgszôvetsége 1992
augusztusi ôsszejôvetelét kommentâlva, igy irt: .Magyar vagyalc. Mit
érdelcel engem a niagyarsàg maga. Mi a magyar? Nem érdetcel!
Fiityiilôlc râ"...)

Csapô Endre, az emigrâciô magyar sorskérdésekkel legtôbbet
foglalkozô lapjânak, az ausztrâliai A/ngyarF/etnek a szerkesztôje. 1991
nyarân két hônapot tôltôtt Magyarorszâgon, ahol alkalma volt

kapcsolatba lépni a magyar kùlpolitika vezetôivel. Visszatérte utén 14
oldalas, komoly és târgyilagos hangù tanulmànyban szâmolt be
tapasztalatairôl, csalôdésait is megemlitve. Ebbôl a jelentésbôl idézziik
a kôvetkezôket; „Tôrténészek, politikai elemzôk szâmtalanszor
râmutattak arra, hogy Magyarorszâg a kellô tâjékoztatâs hiânyâban
jelôlheti meg a XX. szézadi tragédiéjàt. Szâmtalanszor bebizonyosodott, hogy a nemzetkôzi dôntések soràn nem az igazsâg dont,

hanem a propaganda... Az ùj magyar kormâny hajlamos arra a nézetre,
hogy ma mâr kellô jô htriink van és nincs sok tennivalô ezen a téren.

Ha Igy hiszi, akkor bizony nagyon téved, mert még nem tapasztalta
meg, milyen kônnyû elveszîteni egy-két helyes lépés jô hangulatât a
politikâban. Mi még emléksziink arra, hogy milyen gyorsan elfelejtette
a vilâg 1956 dicsôséges glôriâjât. A tâjékoztatâsban az a szabâly, hogy
mindig jelen kell lenni".

Ezt a jelenlétet a magyar kormâny —tudomâsunk szerint - az
efemer jellegû Daily News mellett a New Hungarian Quarterly-\d
gyakorolja az angolszâsz vilâgban. Ennek kiadôja a Magyar Tâvirati
Iroda és teijesztését hivatalbôl a kiilfôldi magyar képviseletek végzik.
Mindazok, akik ismerték az „âtkos" Horthy-korszakban alapitott
Hungarian Quarterly magas szinvonalât, nemzeti szellemét, izléses
illusztrâciôit, idôszerû, kônnyen olvashatô tipogrâfiâval elôâllitott
cikkeit, jelen utôdjâban nehezen fedeznek fel hasonlô tulajdonsâgokat.
Az 1991 -es nyâri vagy ôszi szâm foglalkozhatott volna grôfSzéchényi
Istvàn életpâlyâjâval, hiszen szuletésének 200. évfordulôja volt. Errôl a
NH. Q nem tesz emlitést. Voltviszont indiai ùtleirâs,Mészôly Miklôs és
Jâszi Oszkàr rokonszenves méltatâsa 21 oldalon keresztul, visszataszitô
absztrakt illusztrâciôk, az ellenzéki „szabad sajtô" rokonszenves

bemutatâsa szembeâllitva a „pârtsajtôval" (Hitel; Magyar Forum; Ùj
Magyarorszâg). Eôrsi Istvàn szindarabjât 5 oldalon ât értékelték,

kiemelve, hogy Lukàcs Gyôrgy, a kommunista guru tanitvânya volt.
Ugyanaz az Eôrsi Istvân, Jânos pâpât nyomdafestéket megszégyenitô
môdon gyalâzta és gùnyolta az ellenzéki sajtôban 1991 augusztusi
lâtogatâsa alkalmâbôl. A N.H.Q. - mint râmutattunk -, a MTI
kiadâsâban, feltehetôen a magyar Kiiliigyminisztérium jôvâhagyâsâval,
a magyar adôfizetôk pénzébôl jelenik meg. Vajon tudjâk-e, hogy mit és
kiket tâmogatnak?

Ùjabban a Hungarian Observer is belesegit a magyar himév
ôregbitésébe. Ez a lap nyiltan a magyar Kiiliigyminisztérium égisze
alattjelenik meg, ami nyilvânvalôvâ teszi a kiilfôld elôtt azt, hogy egy
hivatalos magyar propaganda kiadvâny. Ilyesmi hirverési
dilettantizmusra vall.

Sziklay Andor, az amerikai magyarség kiemelkedô intellektusa,

akit a Magyar Ûjsâgirôk Szôvetsége (MUOSZ) „aranytollal tûntetett ki,
igy ir az Amerikai MagyarNépszava/Szabadsàg 1992. januâr 10-i
szâmânak tizedik oldalàn „Repulô libamâj és mâs nyalânksâgok"
cimmel: „Nagyon szépen kiâllitott, fizikailag és tartalmilag szindùs, 32
oldalra terjedô mag>'ar idegenforgalmi pamfletet néztem ât egy kicsit
tùl alaposan. Ha angol szôvegét nagyjâbôl el nem olvastam volna,
agyba-fôbe dicsémém azokat, akik felelôsek érte. Igy azonban - mint

mindjârt râmutatok -, azt kell javasolnom, hogy illetékes helyen vonjâk
felelôsségre

azokat, akik ludasok:

az imprimatùra szerint a

'Responsible publisher'-t, (a Hungarian Tourist Board elnôkét) ésa két
szerkesztôt. A fuzet cime ,Jiungary". Meritett papiron, legfinomabb
kivitelben tartalmaz leleinényesen ôsszevâlogatott képeket és- sajnos suta angolsâggal fogalmazott, tartalmilag sem mindenben alkalmas
szôveget". Az illusztris cikkirô azutân hosszasan tollhegyre veszi a

sziiletett angol olvasô szâmâra nevetséges kifejezéseket, amelyek
teljesen lerontjâk a luxus kiâllitàsù pamflet értékét. A sokbôl itt csak
két mintât idéziink: „Hungarian tourism can envisage a considérable
qualitative incrément", ami olyan cifra - jegyzi meg Sziklay, hogy àt
kellene irni cimbalomra.

the Hungarian caviar - gooseliver - flew across the French
frontier"? Repûlô libamâj, mint kaviâr jegyzi meg marô gùnnyal
Sziklay Andor. A hasznâlhatatlan, nevetséges angol szôveg miatt a

Hungary kiadôja arra kényszeriil (?), hogy kivonja a forgalombôl a
tizezrével szétkiildôtt pamfletet, amelynek utânnyomâsa nyilvân sùlyos

tizezrekbe kerul majd egy olyan orszâgban, ahol „nincs pénz" kulugyi
hirverésre.

A nevetségességbôl most -valtsunk ât a borzalomra a kûlfoldi
magyar „propaganda" mezején, amelyre hivatalos kôrôk szerint „nincs
pénz". A Kanadâban 1992 ôszén tiz héten ât tartô, Hungary Reborn név
alatt futô mûvészeti hetekre nyilvân volt, mert arra a kormâny 1.2
milliô dollârt utalt ki kôltséghozzâjârulâsként. A fesztivâl egyik
„fénypontja" Contemporary Hungarian Art név alatt tartott kiâllitâs
volt. Az ismeretlen nevû magyar mûvészek, az ismertetô szerint
„Német-, Francia-, Olaszorszâgban sokkal ismertebbek, mint sajât
hazâjukban... Jôl tudjâk, hogy a semmibôl kell hazâjukat felépiteni...
De mi nem akarunk semminemû nosztalgikus képet alkotni a
népieskedô Magyarorszâgrôl," - mondjâk - „és egy olyan mùltrôl, ami
sohasem volt." A fesztivâl „zârszâmadâsât" a Kanadai-Amerikai

Magyarsâg 1992. januâr Il-i szémâban Fày Jst\'àn, neves publicista
végezte el. A mûvészeti kiâlHtésrôI néhâny véleményt idézett ebben;
„Egy vilâgszerte ismert szobrâsz-grafikus szerint: 'felelôtlen, mindent
megcsùfolô nihilizmus destrukciôja. Akik ezt a merényletet elkôvették
a magyar mûvészet ellen, azok vagy kôzônséges gazemberek vagy
ôniltek'" ... „Egy Kanadâban élô mûvészûnk rosszul lett, amikor
megnézte a târlatot és azt mondta telefonbeszélgetésùnkkor: „A magyar
kultùrpolitika ôrôk szégyene, hogy ezt a gyalâzatot megengedte." A
tovâbbiakban az is kideriilt, hogy a magyar mûsor rendezésénél

olyanok is kôzremûkôdtek, akik soha nem vâllaltak kôzosséget a
kanadai magyarsâggal. Pl. olyasvalaki, aki a York Egyetemen éveken
ât szerkesztette a kommunista Marx cimû ùjsâgot. „Tovâbbâ olyan
iizletember nevét is lâttam,- irta
Fâynak egy Torontôban élô
pedagôgus, - „aki a magyarokat megveti." Megeskiidne râ, hogy a
bizottsâg tagjainak tùlnyomô tôbbsége sohasem kuldôtt egyetlen dollârt
sem magyar betûre."

E gyûjtemény végére érve az alâbbiakban néhâny idézet olvashatô
a kiilfôldi propaganda fontossâgât âtérzô magyar személyiségektôl:
„A magyarok - tisztelet a kivételnek - még mindig nem tanultâk
meg tisztességes értelemben vett môdon eladni az orszâgot a vilâgnak"
- FerenczyJôzsef Németorszagban a kommunikâciôs ipar egyikvezetô
személyisége, a Magyar Hirlap 1991. mâjus 25-i szâmâban.
„Propagandâban - sajnos - a magyar mindig igen gyenge lâbon
âllt, mikôzben a kôriilôttunk élô népeknek minden alkalommal sikeriilt

elkâprâztatni a kiilfôldi vezetôket (és a kôzvéleményt) a hazugsâgok
tômegével. Emlékezziink csak vissza, hosszù éveken keresztûl milyen
'sweetheart' volt Nyugaton a megalomâniâs, tômeggyilkos Ceausescu.
- Tanuljunk meg végre helyes propagandât kifejteni és felvilâgositô
hadjâratot inditani." - Tôkés Làszlô nagyvâradi reformatas piispôk, a
Magyar Élet 1991. februâr 21-i szâmâban.
Kérdezem, alkottak-e Magyarorszâgon valaha is olyan
minisztériumot, amely ellenpropagandânkat eredményesen végezte
volna? Nem! A nemzet mérhetetlen, végzetes kârâra, nem! A mentség
mindenkor pénzhiâny volt... Bezzeg a românok, csehek megértették a
modem idôk propaganda kôvetelményeit. Nekûnk pedig Trianon jutott
- és maradt..." Dr. KazârLajos egyetemi tanâr, azAusztràliaiMagyar
Élet 1989. âprilis 6-i szâmâban.

Haralyi Fejér Pàl (Bloomfield, MI):
FEJÉR MATHEMATICS
Our Western Civilization is 4500 years old. It started with the
building of the city of Ur, located at the valley of the rivers of Tiger
and Euphrates in Mesopotamia. The great achievement of the time was

the discovery of agriculture. People discovered hovv to irrigate the land
with the water from the great rivers and made it possible to gain
independence from nature's unreliable rain cycles. The people's main

occupation was to gather grain and fruits from the land and htmt and
fish in the rivers for food. With the discovery of agriculture, they
developed the basic knowledge for a totally différent form of life. They
built the first permanent town, named Ur. Here they could live, have
storage places for their food and become independent from hunger.

With this stable city life, they were able to develop ail kinds of
organized trades and start to develop refmements in their lives.

The important thing is that, in the Western Civilization, everything
we know today, ail the diferent sciences, started from this point oftime.
Our culture and civilization have had 4500 years of almost

uninterrupted development to discover and improve our well being.
During this time the main guidance, the main moving forces in every
field were the magie words "advancement" and "refmement."

They thought that, through refinement, the human race would
arrive at a level of "perfection." To achieve this perfection, they
focused their attention on the "arts." It was thought thatthrough thearts
the goal could be achieved. For thousands of years the différent masses

of human beings progressed little. The human eye was focused on the
individual's inner being, its spiritual development. Still life was very
harsh for most of mankind.

Because their attention was

focused on the individual's inner

world, the différent religions beliefs were the most important moving

forces to ensure that man's soul received proper care. It was évident
that the needs of the human soul were easier to fulfill than the everyday
human needs: such as food, clothing and shelter.

Due to the rapid population growth, agricultural yield and
production of other basic human necessities could not keepup with the
growing needs of the populous. There was never enough to properly
meet the growing demands of mankind.

The great renaissance made lasting changes in theirunderstanding
of the life around them. With the discoveiy of différent technologies.

the situation drastically changed. It became évident that with the new

discoveries they had arrived at a tuming point where there was hope to
be able to care for themselves, produce enough food, clothing and
shelter for eveiyone. Yet at that point in history this hope not
materialize.

Later, because of the industrial révolution, factories were built

where the individual was able to increase his ability to produce goods
using "machinery."
The machine âge had arrived. These great changes lifted their
minds beyond the old belief that salvation could come only through the
refinements of the arts. These advancements led to the new idea that the

betterment of mankind could be reached through "science," which is
the basis for ail advancements. Modem countries and states: i.e.

England, Germany, France, and other parts of Europe, the USA, and
lately the Soviet Union, were built on this new concept. From then on
"science" ruled the world.

Because we are the product of this 4500 years of culture, ail
knowledge accumulated during that time forms the basis of the sciences
as we know them today.
Of ail the sciences today, the most important is "mathematics." It
is the only science which can give us précisé answers to the unknown:
provided that the subject can be expressed with numbers. For this
reason mathematics has become the queen of the sciences.

In 1958, when I was 37 years old, I decided that I would try to do
something with my life. I thought that I had accumulated many good
ideas through the years and now was the time to do something on my
own. My future activities were focused on the three main branches of

the

sciences which appealed to

me:

physics,

chemistiy and

mathematics.

I am an engineer and I have no masters or doctorate degree from
any collège or university. For this reason physics and chemistry were
set aside for further considération. I had no time or money to spend
four to five years developing the necessaiy basic knowledge in these
fields at a university. I had to work with mathematics where I needed

only a sheet of paper and a pencil. I could work in this field as a hobby,
after my daily work.

I believe I have prepared a very good study on mathematics for my
own information. In my study, I divided mathematics into three

sections: "Geometry," "Numbers Systems" and "Tools." I thought that
everything in mathematics should have three sections. Without these
three sections we cannot talk about a mathematics that contains

everything we know about this subject. Historically, these three main
sections developed through the first 4500 years of our culture.
To begin, geometry was discovered, or more correctly founded, by
the Greek Thaïes (a merchant) in 600 B.C. We must note that geometry

had a much earlier development, but Western Civilization had no
access to the earlier knowledge gained by the ciphering of ancient
documents containing géométrie information. In the time of Thaïes the
pyramids were built and were already thousands of years old. This is
proof that geometry was very developed at that time.

Thaïes was the only source through which the Western World
could obtain knowledge of geometry. Three hundred years later another
Greek, named Eucleides or Euclid, collected the mathematical
materials of his time and published them in 13 books. The success of
his books was so phénoménal that even today we leam geometry as
Euclidian or Euclid: or in short, général geometry. For 2100 years we
thought that other geometry could not exist. Then about 160 years ago
in 1830 A.D. three mathematicians (the Hungarian Bolyai, the German
Riemann and the Russian Lobachewski) discovered another kind of
geometry which is just as good and important as the Euclidian form of
geometry, but with great différences. In général, in our geometry
triangles always contain 180 degrees. This dépends on the physical
shapes we are working with, such as concave or convex surfaces, or the
mixture of both. This new type of geometry is identified as "NonEuclidian Geometry."

In général, we know that everything here in or on our Earth as
well as throughout the Universe is made of individuals, part, particles,

and atoms. This atomic structure was proposed by the Greek
Democritus (300 B.C.), and modem scientists are in agreementthat this
is tme. Interestingly to note, nature also builds individuals made of

atoms. This atomic tmth and structure is part of our geometry in the
form of a "point." The point has no body, no dimension, only location

in the field. It is a building block of our geometry, together with the
line. The line is also made of infinité, uncountable numbers of points
and has only one dimension, its length.

Geometry is confined to the study of the properties of:
•

dimensionless "points,"

•

one dimensional différent lines," (uncountable points)

•

two dimensional différent "forms." and

•

three dimensional "objects."

It is veiy important that both geometries, the Euclidian and the
Non-Euclidian geometries are in some respects the same, that they are:

•

three dimensional geometries and

•

ihjsy ?lïq STATIC, UNMOVABLE, DEIAD gQomQiÛQS.

Later we will see that this is veiy important.

The second part of the study is confined to the différent numbers
Systems. Here is the base 10 numbers system, the System we are very
familiar with in our everyday life. Here also are the base 24 and base 60
numbers systems, which we are using with time measurements. Here
are the base 60 and 360 numbers which are used in engineering for
angular measurements. Here also is the base 6400 numbers system,
which is used by the military, by artilleiy, mortar and machine gun
applications for target locations in the field. Furthermore the base 2
numbers system must be mentioned because it became very important
with computer applications and was discovered in 1600 A.D. by the

German Leibnitz (diplomat). There are other numbers Systems, but they
are of a lesser importance.

In général, we can say that ail numbers systems belong to the
"counting" numbers system, the counting of individuals, the counting
of pièces. The numbers are dimensionless, just like the point is
dimensionless and represents "togethemess."
For instance, when we say 53, we recognize that this is a number,
53 of something, because it is dimensionless. The situation changes
when we are adding to this number other identifications, which
identifications we call in mathematics ad dimensions. Now it becomes

53: 53 apples: 53 large apples: 53 large, sweet apples: 53 large, sweet,
red apples: 53 large, swee, red Jonathan apples. As we add more and
more identifications, more and more dimensions, we know what we are
talking about. The multi-dimensionality gives us tremendous
understanding. But the numbers alone are dimensionless. It will be
shown later why this is very important.

The third group is the "Tools." In this group we find the basic
processes: addition, subtraction, multiplication, division, the powers,
the roots, the différent tables, logarithms, the X.Y.Z. coordinate system,
the vectors, tensors, ingtegral and differential calculus, algebra, the
computer, et.al. The list is not complété, it only gives you and idea of
what I call the third group of "Tools."

We believe that everything that is true here on Earth, is true as
well throughout the whole Universe.

These truths are part of our mathematics in the form of différent
formulas and différent équations. We believe that other truth is nonexistent. We are living in a one truth world. Truth can be only one.

In 1958, I looked over and analyzed my study on mathematics. I
came to the realization that everything we know today is basedon 4500
years of human developments and cultime on which we based our
geometries, which are three-dimensional static, unmovable and dead.
Also our counting numbers System is dimensionless.

It occurred to me that we had no dynamic geometry, that geometry

which represents the real World, the moving, changing World around
us. Why has no one bothered to take the time to think of the possibility
of developing something along this line? I could not find anything in
any library on this subject, just emptiness.

I decided that 1 would dedicate 10 years of my life to lay the
foundation to this unknown dynamic World, lay the foundation to
Dynamic Geometry.

When starting my work on this new field of knowledge, I found
ont in a hurry, why there was nothing along this line. It is too
complicated and too complex, meaning that in dynamic geometry there
are far too many dimensions to be dealt with that we humans cannot

digest and understand. For this reason everything was left in God's
domain. The human mind is finite, very limited. Humans are blessed
with the ability to understand three dimensions. The animal world, as I
understand, can comprehend only two dimensions. Regardless, after a
year I found that building blocks of dynamic geometry are space, time,
energy, movement, growth and direction.

There are at least these six, I thought. These six différent
dimensions are acting ail at once, together. I found it very hard to

acknowledge, that humans were unable to digest more than the basic
three dimensions. This was the main stumbling blockthat prevented us
from going fiirther than our three-dimensional geometry.
As my work in this field of knowledge proved the six différent
basic building blocks contained other new avenues which were also
very important to deal with. These new avenues within the building
blocks made additional dimensions to deal with.

"Space," for instance, can be real space or imaginaiy space. Il can
be open or closed space, finite of infinité, fiill of empty, etc. "Time"
can be System time, individual time, real or imaginary. It can also be
time in static or time in the dynamic world.

I published a book on this subject entitled ''Time in Dynamic
Geometry" (1983). It can be viewed as a universal time theory. It is
superior to known time théories because it is not built on the foundation
of the "speed of light." It is built on the properties of the newly
discovered "energy field," which is also the basis of my other published

Works: "The Measuring Numbers System (1975) and "Fundamentals of

Geometry: the FEJÉR Vectors System " (I98I).
Another basic building block is energy. In school we were taught
that there were two types of energy, potential and kinetic. In the real
world, there are many kinds of energy: hydraulic, pneumatic, light,
Sound, electric, magnetic, atomic, etc. So, as with the rest of the
building blocks, each contains several dimensions.
It is also disturbing to know that some of these building blocks are
not yet defined. For instance, with time and energy, it is not known
what they are, although they are being worked with.

I am an engineer. If I discovered a new gadget, the first thing that I
would seek would be patent protection. Then I would build a prototype

or model. Suppose I had discovered how to build a new mousetrap. I
would make a sample to show how it works, that it captures more mice,
is lighter, simpler, less expensive, etc. Then I would try to find
someone to sell it so I would make money from it.
In the same manner, I thought that I should find a model or
prototype of my dynamic geometry in the physical world which
contains ail of the basic éléments of dynamic geometry, space, time,
energy, movement, growth and directions.

In i960, I found this new space I was looking for. This new space
was nothing more or nothing less than a blown-up balloon which was
continuously getting larger and larger or getting smaller and smaller. It
was important that there be no interruptions in the continuity. The
growing or collapsing had to be uninterrupted. I played with this
balloon for over a year because I could not find the balloon's secret.

Finally, at the end of January of I96I, when I was temporarily
without a job, I solved the problem. I found the secret of the balloon,
the secret of the multi-dimensional new energy field.

The first positive resuit was when I was able to publish my first
work entitled "'The Measuring Numbers System" (1975/It was about a
multi-dimensional numbers System. It contained not only the first six
basic dimensions, but much more. It contained more than 10 or 12

dimensions. The measuring numbers System is the NEW WORLD's,
the dynamic world's number system. It represents a tremendous tuming
point in human history.

During the first 4500 years of human culture three-dimensional
geometry and the dimensionless counting numbers System were
developed.

With the discoveiy of the measuring numbers system, a new world,
the dynamic world, is born with its multi-dimensionality. The présent
day's three-dimensional world is finally ending. Drastic, new

developments in human history cannot take place with our présent day
knowledge based on the static, three-dimensional geometry.
To achieve higher leveldevelopments new ideas are required. With
the discovery of dynamic geometry a new world's secrets fall into our

hands. A new, never seen richness and activity will take place in ail
branches of science. It is virtually unbelievable, that this new, so far
untouchable dynamic world opened up its gâtes to mankind. This
tremendously complicated and complex world can now be handled in
the simplest way imaginable.

In 1975, my book "The Measuring Numbers System," was
distributed to the chairmen of mathematics and physics at 134 major
universities, but was ignored. Why? Because we humans, every one of
us, without exception, were raised on 4500 years ofculture and a static,
there-dimensional minds. Whith this background, no one was able to
understand and digest a multi-dimensional world's multi-dimensional

numbers system. It is a strange new dynamic world, where new world's
secrets are broken. This new dynamic world is completely outside of
présent day's mathematics!

The new ground work is done. We have all three branches of a new

mathematical system: Dynamic Geometry, the Measuring Numbers
System and as a tool, the Fejér Vectors System. This Vectors System
even has memory! It is unprecedented.

The importance of my work is that, with the discovery of a new
energy field, we are able to progress and develop new ideas. It can open
up a totally new untouchable new world for the human race. This new
world is the Dynamic Geometry's world.

The présent mathematical world with its three-dimensional
geometiy has arrived at its end. From now on a new world is starting,
replacing tlie 4500 years.
This new system will last another 4500 years. After that will come
another individual to open up the gâtes of a much higher level world, a
world's existence that cannot be seen even with the new multi-

dimensional tools, with the multi-dimensional dynamic geometiy.
Because we have the three parts of a new mathematical System,

The Dynamic Geometry - Geometry
The Measuring Numbers System - Number System
The Fejér Vectors System —Tool

we can name this new mathematics: "The Fejér Mathematics"

Dr. Lengyel Alfonz (Ambler, PA):
GESAR: A TIBETIAN ERIC

Most of the scholars of ancient literature occupied with the Indian
Epie of Mahabharata, the Gilgames, the Scandinavian Sagas or the

Homerian Greek heroes of the Iliad and Odissey, but very few are
working with the Tibetian Epie of GESAR.

So far it was concluded that it is possible that Gesar through the
Word of mouth over several centuries was carried down to the era of

handwriting. It is widely accepted that the original text existed only
later put together from variety of folksongs and storytellers versions
into a literary masterpiece. It is consequently considered that it was not
written by one particular person or at the same time.
The présent edited and organized final form exists in two versions:
(I) a sériés of 35 volume, and (2) an abreviated version of one volume.

From the shorter version which was translated in Mongolian language
and published in Beijing in I7I6 several translation was made
successively in Russian, English, German and Chinese.

There is in the muséum of Leningrad a handwritten copy of Gesar
discovered in Amdo area, near the juncture of Tibet, Qinghai and
Sichuan. From the varions version of Gesar, which were collected in

1920 by Mme. Alexandra David-Neel and Lama Jongden of Sikkim, a
French publication was made. So far few scholars from Germany,
England, India and the former Soviet Union made comparative studies
from the varions material. Presently in China, Xu Guoqiong of the

Institute of National Minority Literature is conducting research on this
topic.

The epical hero Gesar, is net a God or demi-God himself only a
reincarnated son of a God which bom into a family of a serf who
became a bénéficiai tribal leader. The Epie probably originated during
the turmoil and disintegration of Tufan (Tibetian) kingdom which was
located on the Qinghai-Tibet Plateau. It depicts the heroic acts of Gesar

an 11"^ centuiy tribal leader, who exterminated monsters, evil-doers and
protect the common people against evil rulers and invaders. Not only
Gesar but also his magie horse who flown in air had its supematural
power. The generosity of Gesar was supported by the fact that he often
opened granariaes of the Tufan kingdom to feed the poor. His modesty
was also well known, as he consulted with subordinates everything
before he made décisions.

This epical masterpiece was written in realistic style. In additional
to imaginary scenes of Hell the text gave information about the real
sociological condition of then Tibetians slave society. It was further
more a storehouse of Tibetian language, history, religion, customes,
military tactics and theology.
The epic has an important message: never invade others, only
without retreat defendyourselfagainst anyforeign invasion.

//)
Esztergàly Elôd Budapestrôl „Kôrôsi Csoma Sàndorfelfedezô ùtja "cimmel ad elô
(Somogyi F. Lél)

A MAGYAR NEMZETI

VILÀGTANACS
Fôt. dr. Dômôtôr Tibor (Akron, OH):

A MAGYARNEMZETI VILÀGTANÀCSBEADVÂNYA A
MAGYAR KULÛGYMINISZTÉRIUMHOZ
Hozzàk nyilvànossàgra
az otthoni és kiilfôldi kommunista ûgynôkôk névsoràt

Mélyen Tisztelt Kuliigyminiszter Ûr!
Az egész vilàgra kiteijedô Magyar Nemzeti Vilàgtanàcs
szervezetei nevében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk

Kûlûgyminiszter Ùrhoz, hogy hozassa nyilvànossàgra a màsodik
vilâghâborù befejezése ôta Magyarorszâgnak dolgozô belfoldi és
kiilfbldôn dolgozô politikai ûgynôkôk névsoràt. A kommunista
kormànyoknak dolgozô belfoldi és kûlfôldi ûgynôkôk névsoràt a
németek és csehek màr nyilvànossàgra hoztàk és mi emigràciôban élô
magyarok ugyanezt kéijûk magyar vonalon.
Az elmùlt évtizedek alatt a magyar kommunista kormànyok
ûgynôkei beszivàrogtak a magyar egyhàzakba és a magyar
egyesûletekbe és ott végezték rombolô munkàjukat, mikôzben vallàsos
magyaroknak, s jô és megbizhatô àllampolgàroknak àlcàztàk magukat.
1956-ban dicsôséges szabadsàgharcunk alatt az àllami titkos

irattàrak felszàmolàsa soràn dôbbentûnk rà arra, hogy a kommunista
àllam emberei mindenûtt ott voltak, ahol jelenteni kellett vagy ahol az
àllam ellenséget vélt vagy làtott.
Emigràciôs életûnk alatt sokszor meggyôzôdhettûnk arrôl, hogy a
leghangosabb ellenzéki emberek a hazai kommunista kormànynak

dolgoztak és kûldtek folyamatosan jelentéseket a magyar emigràciô
vezetôirôl, szervezeteirôl és tevékenységérôl. Ennek meg is lett az
eredménye azzal, hogy veszekedést szitottak, ellentéteket teremtettek,
rombolô munkàt végeztek és elkedvetlenitették és kikapcsoltàk a
magyar életbôl azokat, akik veszélyt jelentettek a hazai kommunista
kormànyok szàmàra.

Nagyon jôl emlékszûnk arra, hogy akkor, amikor az emigrâciô
szervezetei az erdélyi magyarsâg einyomâsânak kérdését prôbâltâk az
Egyesùlt Nemzetek Szervezete napirendjére tûzetni, és ezt mâr majdnem
el is érték, akkor az ùgynôkôk jelentései alapjân a kommunista magyar
kormâny Fehér Kônyvet adott ki az emigrâciô vezetôi és szervezetei
ellen és lefasisztâzta azokat. Bar Magyarorszâgon fasisztâk sohasem
voltak, a megtévesztett ktiLfoldiek hallgatva a magyar kommunista
kormâny hazugsâgaira, megvétôztâk az erdélyi magyarsâg ûgyének
megtârgyalâsât.

En magam arra is emlékszem, hogy egy iigynôk, aki magas âllâst
foglalt el az Amerikai Magyar Szôvetségben, egyszer a bevett orvossâg
és az azzal ôsszekevert ital hatâsâra beismerte, hogy ô a magyar

kommunistâknak dolgozik. Azt is megfigyelttik, hogy az Amerikai
Magyar Szovetség titkos és bizalmas gyûléseirôl a kommunista magyar
kormânyok mindig azonnali jelentést kaptak.
Ennek a jôl fîzetett és alaposan megszervezett iigynôki munkânak
lett az eredménye, hogy az amerikai és kiilfôldi magyarsâg ereje
mggyengiilt és tevékenysége az egymâs elleni harcban és egymâs
feljelentgetésében meriilt ki. (A Fehér Hâzban és az amerikai
kiiliigyminisztériumban, a magyaremigrâns csoportok tevékenysége az
egymâs elleni vâdaskodâsokban és gyalâzatos hazugsâgokban meriilt
ki, ezeknek a kommunista iigynôkôknek iigyes és eredményes
munkâjaként!)

Arra is emlékszem, hogy az egyik helyi iigynôk felesége arrôl
panaszkodott, hogy féije halâla utân mâr nem kap segitséget

Magyarorszâgrôl. Féije egy vad, szélsôjobboldali magyamak âlcâzott
besùgô volt.

Ha a magyar kormâny valôban a magyarsâg érdekeit szolgâlja,
akkor erôsitenie kell azokat a magyar egyhâzakat és szervezeteket,
amelyek még mindig a magyarsâg életben tartâsât tûzik ki céljukul
szerte a vilâgon. A mai magyar kormâny segithet jôvâtenni elôdei

bûneit azzal, hogy nem vâllal kôzôsséget a kommunista mùlttal és
annak fîzetett vagy ônkéntes képviselôivel. A volt és jelenlegi
iigynôkôk, besùgôk és jelentôk neveinek nyilvânossâgra hozatala
leleplezi a magyarsâg ellenségeit és egységbe tômôriti az igaz és
értékes magyarokat. Megteremti az ôszinteséget az otthoni magyarsâg
és az emigrâciô magyarsâga kôzôtt. Erôsiti a kapcsolatokat minden
magyar kôzôtt szerte a vilâgon.

Egymâs elitélése, megbélyegzése és lenézése csak a magyarsâg

ellenségeinek hasznâl. A magyar iigyek irânti kôzômbôsség falât csak

egyiittes fellépéssel tôrhetjûk ât. A magyarsâg iigyét csak az
ôszinteségre, igazsagra és becsuletességre épitett alapokra és
kapcsolatokra épithetjiik fel. Ha a mai magyar kormâny valôban egyiitt
kivân dolgozni az emigrâciôval, akkor bizonyitania kell a teljes
szakitâst a mùlttal, ami miatt az emigrâciôs magyar tômegek elhagytâk
a hazàt.

Reméljiik, hogy kérésûnk és javaslatunk ôszinte visszhangra talâl
és ebben az esetben nem ismétlôdik meg az, ami - éppen a kommunista
ûgynôkok miatt - 12 esztendôvel ezelôtt megtôrtént, akik
megakadâlyoztâk Kossuth Lajos szobrânak az ohiôi képviselôhâzban
tôrténô felâllitâsât, azzai, hogy „Kossuth fasiszta voit és a Kossuth

szobor felâllitôi nâcik". Szerencsére kemény munkànk és âldozatunk

nyomân éppen 10 éyvel ezelôtt a Kossuth szobrot âtadhattam az

Amerikai Egyesiilt Àllamoknak és az végleges kiâllitâson van a
washingtoni Capitolium épùletében.
Legyen ez a példa alapja az éltalunk kért és reméit kérés
teljesitésének és jôvôbeni egyiittmûkôdésiinknek.

Dr. Bakos Gyula

A HUSZADIK SZÀZAD - MAGYAR SZEMMEL
A XX. szâzad utolsô elôtti évében vagyunk és az utôbbi idôben
nagyon divatba jôtt kiértékelni az évszâzad sikereit és kudarcait.
Természetesen mindenki a maga szempontjâbôl értékeli a sikeres vagy
sikertelen dolgokat, a nagy embereket vagy kis âldozatokat, a hâborùs

gyôzelmeket vagy vereségeket. Ami az egyik nemzetnek gyôzelem, az
a mâsiknak vereség, ami az egyik embemek siker, az a mâsiknak
kudarc.

Vizsgâljuk mega XX. szâzadeseményeit —magyar szemmel.
Az elsô évtized 1901 és 1910 kôzôtt a béke évtizede volt népiink
szâmâra. A magyarsâg nagy része szegénységben élt és megindult a
tômeges kivândorlâs, amely 1 milliô magyar elvesztését jelentette,
fôleg az Egyesûlt Allamok felé. Igaz, hogy ezeknek javarésze csak
ideiglenesen akartaelhagyni hazâjât és megkeresett pénzével hazaakart
témi, hogy Magyarorszâgot erôsitse, de ebben a nagy tômeget a
tôrténelmi események megakadâlyoztâk. Ez volt a szâzad elsô nagy
magyar kivérzése.

A szâzad màsodik évtizede még ennél is tragikusabb volt a
magyarsâg szâmâra. Hâborùba mentiink idegen érdekekért, semmit

mondô célokért és azért az uralkodôért, aki legjobb magyaijainkat
akasztôfâra és bôrtônôkbe vagy emigrâciôba kiildte. Végzetes tévedés,
végzetes kôvetkezményekkel. Hiâbavalô volt 1 milliô magyar hôsi
halâla, a sebesûlteknek és hadifoglyoknak tômeges éldozata. Elveszett
a hâborù, elveszett a haza, elveszett a magyarsâg hite a jôvendôben. A
hâborù évtizedének minden tragédiâjât még tetézte az idegenbôl
hazânkba szivérgottak âltal kirobbantott 1919-es kommunista

forradalom, amely Eurôpa szemében végleg halâlra îtélte magyarsâgunkat.

A szàzad harmadik évtizede a kâbulat é\'tizede volt a magyarsâg
szâmâra. Eveken keresztûl senki sem hitte el azt, ami bekôvetkezett.

Menekûltek szâzezrei éltek marhavagonokban, éhesen és rongyosan a
magyar vasùti âllomâsokon. Mindenki azt hajtogatta, hogy ez nem

tarthat sokâig. Sajnos sokâig tartott. Egy évtizedbe tellett, mire magâra
eszmélt a magyarsâg a népiinket, Eurôpât és azutân az egész vilâgot
magâval rântô gazdasâgi zûrzavarban.
A szàzad negyedik évtizede az ébredés évtizede volt. Magâra talâlt

a magyar. Ûjra megfogalmaztâk a nemzeti célokat: minden magyar
egyesitését a Kârpât-medencében. Visszaszerezni az elvesztett hazât,
elvesztett hitet és elvesztett reménységet. Megreformâlni az idegenek
âltal rânk erôszakolt embertelen magyar életet, amelyben a magyamak
csak a keserves munka jutott, az idegeneknek pedig a munka
gyumôlcse. Nemzeti érzés és reménység tbltôtte el a magyarsâgot és
megkezdôdôtt a szinmagyar teriileteknek visszatérése az anyaorszâghoz.

A szàzad ôtodik évtizede ûjra a hâborù éxâizede lett. Igazuk volt

azoknak, akik belementek a mâsodik vilâghâborùba, mert ez volt a
magyar életben maradâsnak és tùlélésnek eg>'etlen ùtja. Aki ezt nem
igy lâtja, az sohasem volt és sohasem lesz magyar! Nemzetùnk ki
akarta âsni magât abbôl a râgalom sirbol, amelyet orszâgrablô
ellenségeink szôrtak rânk és amelyet azutân Eurôpa nyugati népei
értelmetleniil tovâbbszajkôztak. Bebizonyitottuk, hogy nem mi voltunk
kommunistâk, hanem a kôzénk keriilt idegenek, bebizonyitottuk, hogy
hajlandôk vagyunk âldozatot hozni a tôlûnk igazsâgtalanul elrabolt
magyar teriiletek visszaszerzéséért.

Kitartottunk a Donnâl —hûen a magyar hagyomânyokhoz - akkor,
amikor a românok megadtâk magukat, az olaszokelfutottak, a németek

pedig visszavonultak. Kitartottunk a Kârpâtokon, ahol ellenség nem jôtt
ât a hâgôkon, ahol azt magyar katonâk védték. Kitartottunk

Budapesten, hogy bebizonyitsuk a vilâgnak: a magyar katona nem

hagyja cserben szôvetségeseit. Ujra elvesztettùnk mindent, félmilliô

magyar menekùlt el hazânkbôl a barbâr és kegyetlen ellenség elôl. 100
ezer magyar hait meg a hâborù utâni szovjet rabszolgatéborokban.
Kôzel 100 ezer magyart gyilkoltak le a szovjet gyilkos bordai és
szôvetségesei Magyarorszâgon. Arattak ellenségeinlc orszâghatéron
irmen és orszéghatâron tùl. Nemzetgyilkossâg tôrtént, magyarirtés és a
szovjet hordâk keleti barâtaikkai és „mûvelt" nyugati szôvetségeseikkel
az angolokkal, firanciâkkal és a Sztâlinnak minden kérését teljesitô

amerikaiakkai megismételték a trianoni halâldiktétumot! A magyarsâg
tôbbet vesztett a hâborùt kôvetô békében, mint a hâborùban.

A szàzad hatodik évtizedét a magyar szabadsâgharcok, kommunizmus elleni ôsszeeskiivések, kirakatperek, terror, majd a terrer
ellen fellépô dicsôséges nemzeti szabadsâgharc jelzi 1956-ban. Ez a

szabadsâgharc egyedûlâllô a vilâgon, mert sehol soha nem tôrtént meg,
hogy a vilâg legerôsebb hadseregét és terrorhâlôzatât egy nemzet
valaha is lerâzta volna a sajât erejébôl. Ezùttal harmadszor harcoltunk a

kommunizmus ellen és mâsodszor dôntôttiik meg a kommunizmust
Magyarorszâgon! Sajnos a nyugati vilâg butasâga, kôzômbôssége és
ismert tehetetlensége ùjabb 250 ezer magyar elvesztését jelentette a
haza szâmâra.

Most is éppenùgy,

mint az elsô és

mâsodik

vilâghâborùban vagy azokat kôvetôen, fôleg a fiatalokat vesztette el a
haza! Ezért fogy a magyar!

A szàzad hetedik évtizede a megtorlâs évtizede lett. Az orszâg
lakossâgânak a fele a politikâi megfigyeltek névsorân volt. Senki sem

volt biztonsâgban. A legmegbizhatôbbak is sorra keriilhettek, ha a

"nagy szôvetséges ùgy kfvânta. A félelem szôrnyû fiiggônye borult
Magyarorszâgra. Ezt a rendszert az âtkozott Kàdàr Jânos és pribékei
nevével jegyezte fel a tôrténelem.

A szàzad nyolcadik évtizede az enyhités évtizede lett. Maguk a
kommunistâk is râjôttek arra, hogy a bôrtônben a bôrtônôr sincs

biztonsâgban. Kezdték enyhiteni a politikâi terrort, elfogadtâk a
felajânlott nyugati kôlcsônôket és ezzel viszonylag jôlétet teremtettek

Magyarorszâgon. Ma^arorszâg lett a "legvidâmabb bôrtôn", ahol

"barâtsâgos diktatùrât épitettek ki. El akartâk felejtetni a magyar
néppel az âltaluk okozott gyilkossâgokat, kivégzéseket, szibériai vagy
magyarorszâgi bôrtônbiintetéseket. Sajnos az ôrdôgien ûgyes
propaganda - fôleg a fiatalok kôzôtt ért is el eredményeket.
A szàzad kilencedik évtizede a lâzitâs évtizede volt. A beavatott
pârtvezetôk megtudtâk, hogy a szovjet hatalom ôsszeomlôban van és a

szovjet hadsereg hamarosan kivonul Magyarorszâgrôl. Mindent

elkôvettek, hogy ôk maguk hatalmon maradjanak. A legnagyobb
kommunistâk hirtelen azt kezdték bizonygatni, hogy ôk sohasem liittek
a kommunizmusban.

Jôl emlékszem a vezetôkkel valô talâlkozâsaimra, akik akkor mâr

mind helyezkedtek, hogy majd az ùj korban is hatalmon
maradhassanak. Ha pedig ôk mâr kiôregedtek, akkor egyetemet végzett
gyermekeiket juttassâk majd a vezetô helyekre. Arra is emlékszem, aki
néhâny éwel elôbb még bùszkélkedett azzal, hogy ô kommunista, most
elhatârozta, hogy filmet kell këszîteni 1956 ârtatlanul kivégzett
âldozatairol, tôbbek kôzôtt Tôth llonàrôL Micsoda pâlfordulâs.
Micsoda kaméleon természet!

Végiil elérkeztûnk a huszadik szâzad utolsô évtizedéhez. Ezt az
évtizedet az âmitâs évtizedének lehet elkeresztelnùnk. Hivatalosan

vâlasztâsok vannak Magyarorszâgon. Papiron demokrâcia van. A
valôsâgban azonban majdnem minden poszton azok uralkodnak, akik
eddig vagy azoknak a keleten és nyugaton egyarânt jôl kiképzett
utôdaik. Nem régen beszélgettem egy 1945-os magyar antikommunista
menekiilt Amerikâban szûletett fiâval, aki mâr tâbomok az amerikai

hadseregben. Emlitettem neki, hogy a jelenlegi magyar hadsereg
vezérkara még ma is tele van Moszkvâban végzett volt kommunista

pârttag tâbomokokkal. Ô, aki az utôbbi idôben elég sokat tartôzkodik
Magyarorszâgon, azt vâlaszolta, hogy "még néhâny év és lassan az ùj

tisztikar veszi ât a vezetést és azok mâr az Egyesûlt Âllamokban lettek
kiképezve". Ebben a mondatban van valami nagy igazsâg, de a
legnagyobb igazsâg az, hogy a keleti elnyomâst âtvette a nyugati
elnyomâs. Eddig azt kellett tennie a magyamak, amit Moszkvâban

mondtak, most mâr azt, amit az Egyesiilt Âllamokban imak elô a
magyarsâg szâmâra. A vasfàiggôny felemelkedett, de leszâllt rânk a
dollârfiiggôny. A magyar szabadsâg és fuggetlenség és a magyar
igazsâg gondolata elveszett a kapitalista Nyugat egész vilâgot âtszôvô
pôkhâlôjâban.

Az elmùlt héten nyilvânossâgra hoztâk a magyar televiziôk, râdiôk
és ùjsâgok âltal meghirdetett szavazâs eredményét, arrôl, hogy jelenleg
Magyarorszâgon kit tartanak az évezred legnagyobb magyaijânak. Azt
nem kôzôlték, hogy hânyan szavaztak, azt sem, hogy kik. Azt sem,
hogy kik "szâmoltâk ôssze" a leadott szavazatokat. Ime, itt az
eredmény: Szent Istvàn az elsô, Széchenyi Istvân a mâsodik, Kàdàr

Jânos a harmadik, ezeket kôveti Ârpàd fejedelem, Màtyàs kirâly,
Semmelweiss Ignàc, Szent-Gyôrgyi Albert, Ady Endre, Arany Jânos,
Kossuth Lajos, Neumann Jânos, Petôfi Sândor, Jozsef Attila, Deâk
Ferenc, Erkel Ferenc és Kodâly Zoltân.

A ma élô "legnagyobb" magyarok kôzôtt az elsô helyen van Gôncz

Ârpâd, és a mésodik helyen Horn Gyula.
Nesze neked, mag>'ar demokrâcia! Vagy csaiâs az egész és a szép
nemzeti sorba becsempészték az âtkozott Kâdâr Jânost, Gôncz Àrpâdot
és Horn Gyulât vagy valôban agymosott lett a magyar, aki sajât
gyiikosait tartja a "legnagyobb magjaroknak". Taiân a legnagyobb
magyarok kôzôtt még el is nyemék az elsô helyet vagy a màsodikat, de

a legnagyobb magyarok kôzôtt?! Szégyen! Szégyen, ha igaz és az is
szégyen, ha fgy vezetik félre a magyar népet és a vilâgot!
A magyarsâg csodâlatos és kivâlasztott népe az Ùristennek!
Megmaradt az évezredek sorân, hatalmas dolgokat tett, megâllitott
nâlânâl sokkal erôsebb hadseregeket és birodalmakat, felfedezett
tudomânyos csodâkat, alkotott ôrôk értékeket irodalomban,
mûvészetben, zenében, kultùrâban, sportban, technikâban. Tùlélte a
végzetes tragédiâkat.

Hisszûk, hogy tùléljiik a XX. szâzad nagy magyar tragédiâit is és
azt is hisszûk, hogy a kôzeledô XXI. szâzad a nagy magyar

ûjjâszûletésnek és ôsszefogâsnak a szâzada lesz, amikor a magyar
holnapot nem Moszkvâban, Berlinben, Washingtonban az idegenek
iijâk majd elô, hanem igazmagyarok Budapesten, Magyarorszàgon!
Azt is hisszûk, hogy a XXI. szâzad Magyarorszâgâba majd minden
magyar és minden magyar teriilet belefér!

NAPlMAGYARORSZÂG (Budapest):
ARANYVONAT KINCSE

A MAGYAR NEMZETI VILÂGTANÂCS
HARCA AZ IGAZSÂGÉRT

A mâsodik vilâghâborù befejezése utân az Amerikai Egyesûlt
Allamok a Magyar Nemzeti Bank monetâris aranykészletét vissza-

juttatta Magyarorszâgnak, majd a hideghâborùs éveket kôvetôen Jimmy
Carter elnôk a magyar koronâzâsi ékszereket is âtadta az akkori hazai

kormânynak. Nem szerencsés tehât az amerikai hadsereget, mint zsidô
kincseket elrabolô

hordât emlegetni,

mivel

az

1945 tavaszân

Magyarorszâgrôl ûtnak inditott, csaknem ôtven vagonbôl âllô
szerelvényt egészen a kirakodâsig fegyveres magyar, majd amerikai
katonâk ôrizték, az értékeket pedig leltâri bizonylatok alapjân vették ât
- mondta Geônczôl Gyula, a Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs budapesti
képviselôje.

A zsidô vagv'on feikutatâsâra létrehozott amerikai elnôki
kûlônbizottsâgot minden bizonnyal félrevezették, amikor arrôl
tâjékoztattâk, hogy a màsodik vilâghâborù végén Magyarorszâgrôl
Svâjcba ùtnak inditott vasùti szerelvény zsidôktôl elrabolt kincseket
szâllîtott, s azt az amerikai katonâk elloptâk - nyilatkozta Geônczeol
Gyula. a Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs (MNVT) budapesti megbizottja,
Pallag Làszlô kisgazda frakciôvezetô-helyettes kôzvetitésével a
kôzelmùltban a Nemzeti Kulturâlis Ôrokség Minisztériuma rendelkezésére bocsâtotta mindazokat a dokumentumokat, amelyekkel ezt
az âllitâst bizonyitani lehet.

A hosszù évekig Amerikâban élô politikus, Kenneth D. Alford
amerikai pénzùgyi szakember, tobb, mintkét évtized kutatômunkâjâbôl
készitett kônyv dokumentumait hozta haza. E kônyv alapjân
bizonyithatô, hogy a kôzvélemény elôtt aranj'vonatként ismert
magyarorszâgi vonatszerelvény nem zsidôktôl elrabolt kincseket
szâllitott.

Geônczeol

Gyula

leszôgezte:

az amerikai hadsereget nem

szerencsés azzal vâdolni. hog>' a zsidôsâgtôl rabolt kincseket ellopta,
mâr csak azért sem, mert fegyveres katonâi hônapokig védték az
értékeket. Az aktâkbôl kitûnik, hogy amikor a szâllitmânyt kiraktâk,

néhâny katona betôrt a raktârakba lopâsi szândékkal és el is vittek
értéktârgyakat, de a nyomozâs sorân a tetteseket kideritették,

megbùntették, és az ellopott târgyakat visszaszolgâltattâk. Az évek
sorân pedig a sok kôtetet kitevô dokumentumok is megmaradtak,
amelyek pontosan felsoroljâk a szâllitmâny tartalmât.

A Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs ùgy lâtja: a két orszâg politikusai
âltal folytatandô megfontolt jôzan târgjalâsokkal megfelelô
kompromisszum sziilethetik. Geônczeol felidézte a hâborùt kôvetô
pozitiv példâkat, igy a Magyar Nemzeti Bank aranytartalékânak,
valamint a magyar koronâzâsi ékszereknek a visszaszolgâltatâsât.
Elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs meggyôzôdése - s ezt

Kenneth D. Alford kutatâsai is alâtâmasztjâk -, hogy a mâsodik
vilâghâborù végén a szovjet katonâk elôl menekitett vagyon nem zsidô
személyek elrabolt kincse, hanem a magyar kormâny és az akkori
magyar arisztokrâcia menekitett értéke volt. Ennek bizonyitékaként
emlitette a mâr korâbban visszaszolgâltatott javakat, amelyek szintén a
magyar aranyvonattal hagytâk el az orszâg teriiletét. Ezen a csaknem
ôtven vagonbôl âllô szerelvényen menekitették a magyar kormâny
nemzeti kincsét, igy tôbbek kôzôtt a Magyar Nemzeti Bank monetâris
aranykészletét, mùzeumi kincseit, néhâny jegybank valutatartalékât, a

hazai vetômag minta egy részét, valamint a kôzép- és nagybirtokosok
megânvagyonât, a hazai arisztokrâcia féltett kincseit.

Geônczeôl szerint ennek a bizonyitéka az is, hogy a negyvenes
évek végén és az otvenes évek elején tôbb kûlfôldre menekiilt magyar
csalâd visszakapta értékei egyrészét, amelyeket ezen a vonaton

szâllitottak Nyugatra. A dokumentumokbôl kitûnik, hogy von Csilloghy
grôf, Markovits grôf, Forbach grôfnô, valamint rajtuk kiviii még
harminc nemesi csalâd vehette ât az amerikai hadsereg
kôzremûkôdésével az USA menekûltùgyi

szervezetének âtadott

kincsekbôl a csalâdi vagyont. A szovjet csapatok bejôvetele elôtt a
magyar aranyvonattal szâllitott értékekrôl pontes leltâr készult. Az ât
nem vett javak - mint minden mâs âllamban - ebben az esetben is az

âllam tulajdonâba mennek ât, tehât azok a mai magyar âllamot
illetik meg.

Az amerikai menekiiltekkel foglalkozô szervezet a gondosan
raktârozott és leltârozott értékeket szétvâlogatta s kulônbôzô raktârakba

kiilôn-kiilôn helyezte el az aranyat, a szônyegeket, festményeket,
prémeket, ezzel lehetetlenné tette a tulajdonosok felkutatâsât.

Az amerikaiak 1181 hires festményt egy Bées melletti mùzeumba

szâllitottak,

azzal,

hogy azt

az

osztrâkok juttassâk vissza

Magyarorszâgnak. A festmények tulajdonosai évtizedek mûlva is
megâllapithatôk és bizonyithatôk.

Azt is meg kell emliteniink, hogy a hâborù utân NyugatNémetorszâg sok szâz milliô dollâros kârtéritést
magyarorszâgi zsidôsâgnak a hâborù alatti kârokért.

fizetett

a

Mindezek alapjân - a dokumentâlt tények figyelembevételével - a

Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs arra a kôvetkeztetésre jutott, hogy a
kérdéses négymilliârd dollâmyi érték a magyar népé és ez egyedûl és
egyetemlegesen a magyar nemzetet illeti meg.

A Magyar Nemzeti Vilâgtanâcs lâtva a magyarsâg gazdasâgi
helyzetét, a magyar nép kiizdelmét az egészségiigy, az oktatâs, a
szociâlis felemelkedés terén, felajânlotta az amerikai és magyar
kormâny kôzôtti kôzvetitést, hogy egy ésszerû kompromisszummal
kimozditsuk az ugyet a holtpontrôl. Geônczeôl Gyula szerint:
megfontolt politikâval, jôzan târgyalâsokkal elérhetô a siker. A mùlt
pozitivumai alapjân - a koronâzâsi ékszerek, a monetâris
aranykészletek és egyéb értékek visszaszolgâltatâsa - nem lenne

szerencsés, ha tovâbbra is teret engednénk azoknak a râgalmaknak,
hogy az amerikai katonâk elloptâk a zsidôvagyont és ezért az Egyesiilt

Âllamoknak kârtéritést kell fizetnie a magyarorszâgi zsidôsâgnak.

ARANYVONAT ÈS ANYAGVONAT

Mit kaptimk vissza az elrabolt kincsekbôl?
A Magyar Orszàgos Levéltàrban legùjabban felfedezett
dokumentumok szerint Ausztria még 1968-ban visszaszolgàltatta
Magyarorszàgnak azt a tôbb mini 1100festményt, amelyeket a nyilasok
szàllitottak ki 1944 végén az ûn. aranyvonaton az ausztriai amerikai
zônàba. A képeket az amerikaiak az osztràkoknak adtàk vissza
kôzvetlenûl a hàborù utàn.

MihàlyMaria, a kulturâlis târca(NKÔM) restitùciôs bizottsâgânak
tagja, a NKÔM helyettes âllamtitkéri fotanâcsosa a kôzelmùltban az

Orszàgos Levéltàrban olyan doknmentumot talâlt, amely azt bizonyitja,

hogy az osztrâkok a festményeket 1968-ban a magyar kormânjmak
maradéktalanul visszaadtâk. Eddigi kutatàsi eredményeirôl beszâmolva,
Mihàly Mària kôzôlte azt is, hogy a magyar levéltàri dokumentumok
szerint a franciàk 1948-ban visszajuttattàk Magyarorszàgnak azokat az
értékeket, amelyeket 1945 elején ôk az ùn. "aranyvonathoz" tartozô
szerelvényekrôl elkoboztak.

Kétséges azonban, hogy a franciàk az àltaluk elvitt értékeket teljes
egészében visszaadtâk. Màs, ùj levéltàri kutatàsok szerint ugyanis csak
egy részét adta vissza Pârizs az Aranyvonattal, pàrhuzamosan az
ausztriai francia zônàba szàllitott két teherautô tartalmânak.

Ellentétben az eddig ismertekkel, az deriilt ki az ùjabb levéltàri
adatokbôl, hogy nem egy, hanem két, kiilôn idôpontban inditott
vonatrôl, tovàbbà két teherautônyi szàllitmànyrôl van szô. A Magyar
Nemzeti Bank (MNB) aranykészletét, az Aranyvonaton, nyilas
parancsra, magyar csendôrôk kiséretében 1944 decemberében

inditottàk ùtnak Németorszàg felé. Mig a zsidôktôl elkobzott tàrgyakkal

megrakott ùn. anyagvonatot (a levéltàri dokumentumok szerint igy
nevezte a 24 vagonbôl àllô szerelvényt Toldy Ârpàd csendôr ezredes, a

nyilas kormàny zsidô vagyonjogi kormânybiztosa) csak 1945. màrcius
30-àn inditottàk el a nyilasok Nyugat felé. Ez utôbbi vonat vitte ki az
1600/1944-es magyar miniszterelnôki rendelet alapjàn a zsidôktôl
elkobzott értéktàrgyakat, pl. nyaklàncokat, karikagyûrûket, ôràkat,
szônyegeket, képeket. Ezeket a târgyakat a nyilasok 1944 oktôber
màsodik felétôl ôsszegyûjtôtték, majd a dunàntùli Zirc-ôbânyai
gyûjtôhelyre szàllitottàk. A dokumentumok szerint a tàrgyakon akkor
még voltak tulajdoni jelzések, de Zirc-Ôbànyàn a jelzéseket àllitôlag

megsemmisitették. Ezenfelûl 1945 mârcius végén Toldy Àrpad âltal
kisajàtitott két, zsidôktôl elkobzott értékkel teli teherautô is elhagytaaz
orszâgot. Ez a teherautô-szâllitmâny keriilt a franciâkhoz. Mivel az
eddigi adatok szerint az Aranyvonaton (ùn. zsidô vonaton) csak
mintegy 100 kép volt, nem vilâgos az osztrâkok âltal visszaadott tôbb,
mint 1100 kép eredete.

A legùjabb levéltâri kutatâsok eredményei egybecsengenek a két
éwel ezelôtti londoni ùn. aranykonferenciâra készitett magyar
jelentéssel, miszerint Magyarorszâgrôl a hâborù végén két
Aranyvonatot vittek ki Nyugatra. Az âllami aranykészletet 1946-1947-

ben teljes egészében visszakapta az orszâg FrankAirtbôl. A jelentés
szerint ez a szâllitmâny valôszînûleg nem tartalmazott zsidôktôl
lefoglalt értékeket.

Geônczeôl Gyula (Léva, Magyarorszâg):

Vàzlat az ideolôgiai harcrôl

A HÂROMKIRÀLYOK TITKAI
ÉS A MAIMAGYAR VALÔSÀG
Szôkratész ismerte a régi kelet kultùrâibôl meritô Pùthagorasz,
Hérakleitosz és Anaxagorasz tanait. Kriticizmusât akkor alakitotta ki,
amikor megismerte a szofistâk tanitâsait arrôl, hogy a siker érdekében
„szakitani lehet" a régi hagyomânyokkal, ôsztônôs erkôlccsel. Minden

erkôlcs a kor és a nép viszonyai alapjân alakulô viszonylagossâgi
kérdés csupân. Az igazsâg szubjektiv kérdés és viszonylagos Minden
erkôlcsi tôrvény kôzônséges „formasâg" csupân, ami buntetlenûl
megszeghetô. Szôkratész tehât vâllalni merte, hogy szembefordul,
ôsszecsap a materialista irânyzattal. Ezt azonban a gôrôg târsadalom
érdekében tette és amikor vâlaszùt elé keriilt, az életét is felâldozta az
igazsâg oltârân. „A meg nem vizsgâlt élet olyan, amit nem érdemes
leélni", mondta és eszerint is élt. Az ellene felhozott vâd mi mâs

lehetett volna, mint „vallâsi tiszteletlenség" és a „fiatalok
korrumpâlâsa". A szavalôkôrus akkor is ùgy mûkôdôtt, mint ma a
liberâlis média. A tévedhetetlenség szent elvét a hangosabb bitorolta és

az „szolgâltatta" az igazsâgot is. A klasszikus jogân immâr
tévedhetetlen. Szôkratész itélete azonban az, amit a méregpohâr
felhôrpintése elôtt az utolsô szô jogân mondott ki, és amivel
mindannyiunknak egyiitt kell élnunk: „Nem, uraim, nem az a nehéz

dolog, hogy hogyan keriiljuk el a halâlt, de az, hogy elkeriiljùk, ami
erkôlcsileg rossz..., mivel az sebesebben fut, mint a halâl... Bùntessék

fiaimat, amikor felnônek, mint én ônôket... ha ùgy lâtjâk, hogy csak a

pénz vag>' bârmi jobban érdekli ôket, mint az erkôlcsi tisztesség... Ha
olyan hiriik lenne, hogyvalakik, holott senkik... Vessék meg ôket, mint
én ônôket..."

Ez a legkevesebb, amit azoknak iizennék, akik Bencsik Andràs
szemére vetik: „Minek kell ilyen dolgokkal foglalkozni, mint a Szent
Korona, meg Jézus szârmazâsa", Demokrata, 1998. dec. 24. Lâm, a
fétôl nem lâtjâk az erdôt, mert ezt kôvetôen panaszosra fogjâk a szôt,
hogy „az SZDSZ ezt, az MSZP azt" mondta. Ha az alapokkai baj van,
mindennel baj van. Sok ôrôkigazsâgot rejtô dologrôl nem tudnak, mint
errôl sem; „Mesélték az atyâk Paulus apâtrôl, aki Alsô-Egyiptomban
élt, Thebais mellett. Ez a Pàl kezébe fogta a viperâkat, skorpiôkat és
mâs veszélyes csùszômâszôkat, és széttépte ôket. Ezt lâtva a testvérek
nagy elismeréssel kérdezték: „Mondd meg, mit mûveltél, hogy
einyerted ezt a kegyelmet"? Mire ô igy vâlaszolt: „Bocsânat testvérek,
de akiben megvan a tisztasâg, annak minden alâ van vetve, mint
Àdâmnak a paradicsomban, a bûnbeesés elôtt". Bencsik Andrâs fontos
kérdést tesz fel akkor, amikor a Szent Korona ûzenetét kutatja, felhivja

figyelmunket arra, hog>' egjediilâilô nemzeti szimbôlumunk egye-

temes, ôrôkéletû, tévedhetetlen gondolati rendszert rejt magâban.
Titkot, Égi Jel-et, amelynek helyes felfogâsa, keletkezésének
kikutatâsa, a titok megfejtése, kultùrânk, népûnk, târsadalmunk
fennmaradâsânak kulcsa. Ha pedig meggondoljuk azt, hogy
szellemtudomânyaink a gondolati rendszerek vilâgméretû, hatalmas
nemzetkôzi harcâban, birkôzâsâban milyen keveset tettek târsadalmunkért, hogy szâmâra a legfontosabb védelmet, a szellemi
tisztasâgot és fiiggetlenséget biztositsâk, akkor a kép lesùjtô. Sami még
ennél is lesùjtôbb lehet, amikor kiismeijûk azokat, akik a mi nevûnkben
napirenden

fogalmaznak

meg

véleményeket

idegen,

zavart

elképzeléseik szerint. îtéletet mondanak kultùrânkrôl, annak
lelkiségérôl, eredetérôl, megkârositva benniinket minden szavukkal.
Vajon szellemi hanyatlâsunknak, biolôgiai kârainknak hol van az alsô
hatâra? Hâny idegen érzelmû vagy materialista „magyar" értelmiségi
janicsârral kell még megkiizdeniink szellemi fôrumainkon, egye-

temeinken. iskolâinkban, tôrvényalkotôink, vezetôink kôzôtt azért,
hogy népûnk ne legyen arra kârhoztats'a, hogy a viperâk, skorpiôk
hadât szaporitsa a Vilâg thébai sivatagâban jô Szent Pàlunk prédâjâul
odavetve, liberâlis médiânak „védelmét" élvezve szellemi nihilizmusa
és biolôgiai pusztulâsa kôzepette?

Pedig a régiek még ismerték a titkokat. Amikor Ôzséb, esztergomi
kanonok 1250 kôrûl ôsszegyûjtôtte a Pilis-hegység remetéit, ôk még

szigorùan ragaszkodtak ahhoz, hogy Thébai Szent Pâl az elsô ismert
remete példâjâra legyen rendûk elnevezve és megszervezve. Ezt
megelôzôen pedig, amikor 1083-ban Làszlô kiràly oltàrra emelte Istvàn
kiràly, Imre herceg és Gellért piispôk hamvait, velûk egyutt két Nyitra
melletti remetét is oitârra emeltek, akik korâbban az egyiptomi
Nitriâban élt szerzetesek mintâjâra éltek. „A magyarok népe mâr régtôl
fogva téves ùtra tért, s ûdvôsségének pâsztoraitôl elhagyatva, idegen
nyâj nyomâba szegôdôtt", îija IL Orbân pàpa Kàlmàn kiràlynak 1096-

ban, mintegy jelezve, mennyire nem volt felhôtlen az Ârpâdok
viszonya a pâpâltkal éppen a keleti, szent kapcsolatok miatt. Ez esetben
a papok elsô (és utolsô) hâzassâgânak tovàbbi engedélyezése miatt van
a levélvàltâs. Olyan régi szokâs ez, amit Justin Martyr Kr. u. 100-165
és Tertullian 150-230 kôzôtt olyan szokâsnak nevez, ami a Zoroaszteri

Mitra vallâsbôl ered, s ennek hatâsâra enged, vezeti azt be maga Pâl
apostol is pûspôkei szâmâra. A nyugati egyhâz sorozatos
beavatkozâsainak eredménye az is, hogy az Àrpâd-hâz elvesztette az
uralmat az orszag feletL Robert Kàrolyt ugyanis csak akkor fogadtâk el

az orszâg urai kirâlynak, amikor a papa âtokkal és fegyveres
beavatkozâssal fenyegette meg ôket az ellenkezô esetre. Holott: „Én

magam is valôban kirâlyi csalâdi vérbôl valô vagyok. Az orszâgot neki,
idegennek adtâtok... ', méltatlankodik Ladiszlausz erdélyi ban, az

Ârpâdok leszârmazottja, a jogos ôrôkôs, aki csak a polgârhâborù
elkeriilése érdekében adja ki a koronât. Lâsd: Târih-i Ûnguriisz 325327. fôlia. A hosszù tâvù cél az orszâg bekebelezése a Német-Rômai

Birodalomba, Zsigmond uralkodâsa, majd a lejtô. Ne csodâlkozzunk

azon, hogy ezekkel az adatokkal a „hivatalos", egyhâzi, majd habsburgi
tôrténelemirâs nem dicsekszik, illetve: Bevezették a tudatunkba, hogy
vad barbârok voltunk, „nyersen" ettiik a hùst és ôk a „civilizâltak"
„mentettek" meg bennûnket mi mâstôl, mint az „elkârhozâstôl".

Mindennek tetejébe pedig szâmos olyan dolgot is véghezvittek, mint a
XIX. szâzadban, amikor Nyitrâra szlâv-pânszlâv szellemben „ôszlâv"
birodalmat, Cirillt és Metôdot telepitették be, holott a VIll. szâzadban

ezek a szentek arrafelé egyâltalân nem jârtak. Ez azonban nem zavarja
a Vatikânt, hogy napjainkban gyertyâkat, papokat szenteljen Nyitrânak,
szitva Jézus nevében a sovinizmust, amihez hazai, minden elnyomâst
kiszolgâlô tôrténetirâsunk zajosan ministrâl. „Az Igasàg, Aki legyen
felmagasztalva" - igy a Târih^ Ûnguriisz (TU) titokzatos adatkôzlôi,
akik a Pilis titokzatos remetéi, mâgusai és a régi hit ôrzôi, nos az
Igazsâg itt van kôztiink és ha akaijuk, megjelenik. Vagy, nos ellenkezô
esetben

ne

csodâlkozzunk

mai

âllapotainkon.

Inkâbb

azon

gondolkodjunk, hogy amit eddig rosszul csinâltunk, ne folytassuk.
Gondoijunk arra, hogy a romlott Nyugatnak 400 évébe tartott, amig

megszabadult az Àrpàd-hâztôl és 700 éve dolgozik azon, hogy a
sziilôfdldunket is megszûntesse. Eddig âlltunk ellen, most a biolôgiai
létùnk puszta létjogosultsâgânak elvitatâsa kôvetkezik. Vagy nem
engediink, és az Igazsâg teljes és maradéktalan ismeretére formâlunk
jogot!

Gondoljunk csak arra, hogy azt azért IL Orbân papa sem
engedhette meg magânak, amit mai, idegen szellemiségû

„értelmiségeink", sot papjaink bârmikor, gondtalanul megtehetnek,
amikor benniinket bârmikor vad, „barbâr" csordânak minôsitenek. S

ezért doktori cimeket, hatalmas fizetéseket kapnak. NemII. Orbân még

helyesen fogalmaz: Ô azért méitatlankodik, mert egy „mâsik nyâj"
nyomdokain haladunk, immâr „régôta". Ugyan vajon melyik nyâjrôl
van szô, és miért? Vad, barbâr csordâkat kiilônben is, nem szokâs

„nyâjnak" nevezni. Csak keresztény nyâjak vannak ugyanis. Azon
kiviil pedig az „Antikrisztus", tehât mi valahogyan benne vagyunk a
kôrben régôta. csakhât nem az éppen neki, II. Orbânnak megfelelô
formâban. De errôl ôvatosan kell beszéini. Hiszen a pâpasâg nekunk
lekôtelezettunk 896 ôta, amikor Amuif, kelet-frank kirâly, Nagy Kâroly

kôzvetlen utôda hivâsâra szétvertiik a pâpa ellenségeit Észak-Itâliâban,
ezzel éppen a pâpasâgot mentve meg a pusztulâstôl, mint azt 100 éwel
korâbban éppen Nagy Kâroly tette. EInyerve ezért a rômai csâszâri
cimet, mint azt Arnulf is elnyerte, amikor magyar fegyverek
segitségével a pâpât megmentette, s amiért Formosus pâpa 896. februâr
22-én Rômâban csâszârrâ koronâzta. AmuIf egyedûl mâr nem volt
képes az ellenséges katonai vonalakon âttômi, mert nem volt meg
hozzâ a katonai ereje, ami Nagy Kârolynak még megvolt. 100 évig
védtiik Amulf utôdainak érdekeit a Német-Rômai Birodalomban,

leszârmazottai oldalân. Érdemes lenne megvizsgâlni, kinek az érdeke
ezt „kalandozâsnak" nevezni? Nem a hazai tôrténészek koca-szinvonala

zavar, hanem az, hogy ezek az emberek ebbôl a pusztabecstelenségbôl
megélnek, az Igazsâg letiprâsa ehhez elég. Senki sem kutatja a
kôvetjârâsokat, Cirill és Metôd ûtjât a kazâr uraikodô udvarâba, a hét
hun pûsôkség szervezetét a Kazâr Birodalom teriiletén, amelynek élén
egyhâzfô âllott, azt, hogy hogyan kôtôtt ArnulfÂrpàddal szerzôdést,

hogy Àrpâdot a kazâr uraikodô jelenlétében, tanâcsadôi testûlete

réswételével, az ô udvarâban tették meg fôvezémek, annak a seregnek
az élére, amely végiil is Amulfot segitette meg, illetve, hogy Àrpâd a
kazâr uraikodô engedélyével induit ùtnak, aki Szkitia uralkodôja is
egyben, s hogy mâr akkoriban sem lehetett csak ûgy megindulni,

„kalandozni", „raboIni, fosztogatni", ahogyan azt „mérvadô" tôrténészeink lefestik szâmunkra és persze tengemyi idegen nyelven kiadott

hazug, gyalézkodô „tanulinânyaikban", fôleg a kiilfoldieknek (làsd
még: TU 165-166. fôlia).

Nitria sivataga az egyiptomi Ale.xandriâtôl nem messze keletre,
Damanhùr vàrosa mellett teriil el. Remete telepét Amun atya hozta létre
297 kôriil. Remete Szent Antal tanâcsait kôvette, aki viszont az elsô
remeteként tisztelt thébai Szent Pâllal utolsôként tanâcskozik. ô ter

vissza, hogy eltemesse, mert megérezte. hogy Pâl meghal,
visszafordult, s lâtta, amint a sivatag oroszlânjai gyàszoljâk. Pâl
Thébâban szûletett 228-ban és a keresztény iildozések miatt hùzédik
mélyen a sivatagba. Vorôs Gyôzôt az Akadémia „rehabilitâlta" azért,
mert Théba mellett kopt szentélyt fedezett fel ebbôl a korbôl, csak azt
felejtik el hozzâ tenni, hogy az MTA aligha tehetett mâst, hiszen az
egyiptomiak hivatalosan mâr korâbban elismerték a felfedezés tényét.
Ezùttal az Igazsâg gyôzôtt Magyarorszâgon, de egyiptomi segitséggel.
Pedig tény, hogy mâr akkor is, amikor Rôma Kr. e. 34-ben Egyiptomot
elfoglalta, az akkori egyiptomi vallâs a birodalom ùtjain terjedt el

Eurôpâba is, és még 300 éwel késôbb is uldôzik kôvetôit. Théba nincs
messze Nag Hammadi vâroskâtôl, ahol 1945-ben ô-keresztény
szôvegeket talâltak. Ezek Pâl remete korâban késziiltek. A szôvegeket
egy barât âshatta el a IV. szâzadban, mikor Konstantin csâszâr
legalizâlta a kereszténységet. A keresztény pûspôkôk, akiket a
birodalmi rendôrség mindeddig ûldôzôtt, most szerepet vâltottak és ôk
kezdték mindazt iildôzni, amit hivatalbôl eretnekségnek nyilvânitottak.
Irenaeus, Lyon piispoke, mâr 180-ban kifogâsolja, hogy az eretnekek
'tôbb" szent tanitâsrôl tudnak, „mint amennyi van" és panaszkodik
amiatt, hogy ezek széleskôrben elteijedtek az (ismert) vilâgban. Ilyen
iratok a Nag Hammadi iratok is, mintegy 52. Szent Tamàs tanitâsa pl.

ebben az anyagban 120-140 kôzôtt készult, de pl. Helmut Koester, a
Harvard Egyetem tanâra megâllapitja, hogy ezek az iratok korâbbi

anyagot tartalmaznak, mint azÙj Testamentum tanitâsai, amelyek 60 és
1000 kôzôtt késziiltek. A Nag Hammadi iratok felfedezéséig csak azt
tudtuk, hogy Krisztus sok korai kôvetôjét mâs keresztények
eretnekeknek nyilvânitottâk, de

mindezt csak az ôket tâmadôk

vâdjaibôl ismertiik. Irenaeus ôt kôtetnyi vâdat irt meg, amit ismeriink,
ezzel lerakva az ortodoxia alapjait. Mâs kônyvet ismerni, mint ami

engedélyezett volt, hatalmas bûnnek nyilvânitottâk és a kônyveket
elégették. Amit azonban ma keleti vagy nyugati vallâsnak ismeriink,
nem volt ennyire ismert 2000 éwel ezelôtt. A gondolatok - amit a
keleti vallâshoz sorolunk - az I. szâzadban âramlanak be nyugatra a

gnosztikusok âltal, de ezeket elnyomjâk és elitélik. Eretnek akârki,
akinek véleményét valaki nem szereti vagy elitéli, aki eltér az igazi

hittôl. De mi hatârozza meg azt, hogy mi az igazi hit? Ki hatârozhatja
meg és milyen alapon? Amit ma hivatalosan ismerûnk, a II. szâzad

vége felé alakult ki. A megtalâlt, korâbbi szôvegek alapjân egy
sokoldalù kép târul elénk. îme par vélemény a gnosztikusokrôl: Adolf
von Harnack. 1894: „az elsô keresztyén teolôgusok,... akik azonban
hellénizâltâk a kereszténységet...". A. D. Nock: „elvadult platonizmus".
De mâsok ellenkeznek: Egyâltalân nem keresztény eretnekségrôl van
szô. mondjâk. Wilhelm Bousset a XX. szâzadban a gnosztikusokat
visszavezeti a régi babilôniaiakhoz és a perzsa forrésokhoz: „A
gnoszticizmus eiôszor is a kereszténységet megelôzô mozgalom,
amelynek gyokerei sajât magéban vannak... és egyâltalân nem a
keresztény vallâs mellékterméke". Richard Reitzenstein, a filolôgus
egyetértett, de hozzâtette, hogy a gnoszticizmus a régi perzsa vallâsbôl

szârmazik és a Zoroaszteri hagyomânyok hatâsa alatt âllt. M^alter Bauer
1934-ben: „Lehet, ismétlem, lehet, hogy a keresztény élet bizonyos
megjelenései, amelyeket az egyhâz elvet, mint 'eretnekséget',
eredetiieg nemvoltak azok egyâltalân, ellenben azokban a térségekben,
ahol léteztek, egyszerûen ez volt a kereszténység". Az ùj szôvegek
felfedezése kôvetkeztében azonban mindezek az âltalânositâsok

tarthatatlannâ vâltak, s megnyilt annak lehetôsége, hogy segitségiikkel
magânak a kereszténységnek az eredetét jobban megismerhessûk, pl.:
az olyan kérdésekben, amelyeket az ortodoxok elvetettek: a szenvedés,

munka, halâl, valôban az emberi bûn kôvetkezménye, s ami a tôkéletes
teremtést megakadâlyozta, mint azt az ortodoxia âllitja? A gnosz-

tikusok ezt vitatjâk. Mâsutt pedig azt sugalljâk, hogy a nôi elem is jelen
van az istenségben ùgy ûnnepelve Istent, mint Atyât és Anyât. Jézus
feltâmadâsât nem g>'akorlatban, hanem szimbolikusan kell értelmezni,

fejtik ki. A katolikus, vagyis egyetemes egyhâz, nem érti a
misztériumot, mégis azt mondjâk, hogy az igazsâg misztériuma
kizârôlag az ô tulajdonuk - mondja néhâny gnosztikus szôveg és ezért
ôk nevezik eretnekeknek a katolikusokat. A hitvitâk az Isten vagy

Krisztus természetérôl nem egyszerûen csak vallâsi vagy filozôfiai

vit^. Târsadalmi és politikai vonzatuk van, aminek tétje azonban az
intézményes vallâs kialakitâsânak kérdése. Minden gondolât, ami az
intézményesség kialakitâsânak ùtjâban âll, eretnekségnek lett
bélyegezve. Ami azt tâmogatja, ortodoxia. Ime, hogyan ffigg ôssze
politika és vallâs, ha Théba térségébôl nézzuk. Ha tehât a Szent
Koronân levô Pantokrâtor kép korât és annak ûzenetét keressuk, akkor

mindennek keletkezése, gyokerei, maga a szimbolika a korai korokba, a
Pâl elbujdosâsa elôtti idôkre tehetô.

Van egy adat a Târih-i Ungiiruszben a koronât illetôen, ami
ugyancsak misztérium, de megoldâsa kulcskérdés a javâbôl. 182-184.
fôlia; Szô sincs arrôl, hogy a papa koronàt kûldene. A korona kérdése
megolàaûan Arpàd életében. Nincs korona. Nem is lehet, és ennek csak
az lehet az oka, hogy ô gyakorlatilag Kazàr kirâly alattvalôja. A

probléma késôbb, amikor Àrpâd mâr nem él, megoldôdik. „De eza trôn
nagy kirâlyokhoz (méltô) trôn és uralkodôi szék, alap és tâmaszpont.
Sziikséges, hogy naprôl napra fennâlljon, lehanyatlâsât nem lehet
(megengedni)...ebbôl a nemzetséghôl...Isztefànt ultessiik a trôn-

ra...tegyuk fejére a hatalom koronâjât". îme, a nemes nemzet hangja!
Minden feltételnek eleget tesznek. Eldôntik, hogy dinasztiât ismemek
el. Szkitia ezen része ônâllôsodik, nyilvén azért, mert immâr nem
fliggenek attôl a politikai erôtôl, amely idevonulâsukat engedélyezte,
illetve annak illetékességét mintegy ide vonjuk. A Szent Koronâval

egyiitt? Mert ami még érdekesebb, hogy egyszerre semmi probléma
sincs, nincs azzal, hogy van-e korona, mert ime „van", TU, uo.

...pantokràtorral a tetején, ami a feltàmadàst jelenti, szemben a
megfeszittetés tanâval, amelynek kultusza a késôbbi szâzadokban keriil

elôtérbe. Istvânt megkoronâzzâk és az orszâg nem lesz a Rômai egyhâz
tulajdona. Megprôbâlja megszerezni, kirobban Istvân halâla utân a
polgârhâborù és a koronàt, omit II. Szilveszter kuldôtt I. Ist\>ânnak, III.

Henrik visszakuldi Rômâba. Megszûnik a papa még ezen lehetôsége is,
hogy az orszâgot a magéénak tudja. A magyarok azonban ùjra és ùjra
koronâznak a Szent Koronâval, màr Istvân is Màriànak ajânlja fel az

orszâgot és ô menti a megmaradt Àrpâd hercegeket ki az orszâgbôl,
titokban, mikor bajor Gizella Nyitrân megvakittatja Vazult, s
megmaradunk ôsi jogon Mâria Orszâgânak. A tôbbit a Pilis
mâgusremetéi nem mondjâk el nekiink, talân éppen azért, mert a pâpâk
is jobbnak lâtjâk, ha az egész titokban marad. „Isztefân" koronâzâsa
alkalmâval azonban ôsi tô^ényeink gyakorlata szerint megkôtôttûk a
târsadalmi szerzôdést, TU, uo.: Ime az ôsi târsadalmi szerzôdés:

„Kôzben az egész tartomâny beleegyezésével a fôpapok és a tôbbi
elôkelôség egyuttesen jôvâhagyta a koronâs âllam létrehozâsât".

Figyeljiink oda a pontos jogi formâra: Egyuttesen jôttek ôssze, és
hagytak jôvâ, nem ùgy, mint napjainkbany^/rto//, aki titokban jôtt ôssze
Ârpi bâcsival, Soros Gyurival (a napokban tiltottâk ki mindendélkeletâzsiai orszâgbôl, de azért ma is tanâcsokat osztogat, hogy ki kezelje az
orszâg pénzét) s ki tudja kivel, kivel nem és visszavetette az orszâgot a
kôkorba. Paktumokkal, amelyeknek tôrvénytelen formâit niâig sem
ismerjiik! Ime a modem példa, ami ellenkezik az ôsi tôrvényekkel!

Az ô-babiloni vallés leglényegesebb szabâlya pontosan az, ami
Krisztus személyéhez a legszorosabban kôtôdik: AfeltàmadâsrôX szôlô
tanitâs a keresztény vallâs kôzponti szabâlya. Ez a szabâly, amelyre a
Keresztény Egyhâz épiil. Rajta âll vagy buMk a kereszténység. A
doktrina eredete azonban nem az Ô-szôvetség, ott nyomai csak Daniel
kônyvét kôvetôen tûnnek fel, s ez a hit a szakemberek szerint a

judaizmusba is egy csillagâszati alapokon nyugvô, asztrâlis vallâsbôl
érkezett, amelyben ideâlis voita hivôk szâmâra, hogy eiszakadhassanak
a fbldi lét âtmeneti âllapotâbôl, hogy hasonlôkkâ vàljanak az ôrôkké
vilâgitô isteni csillagokhoz. A halâl utâni élet az egyiptomi, perzsa
vallâsban is régôta jelen van. Nem az a kulônôs, hogy a judaizmus is
âtveszi ezt a hiedelmet, hanem az, hogy milyen sokâig ellenâllt annak,
hiszen mâr Gudea idejében, 5200 éwel ezelôtt a feltâmadâs doktrinâja
teljesen kialakult formâban âll elôttiink. Csak igy érthetô meg az ôtestamentumi alapokrôl indulô rabbi Szent Pàl konzervativ,pesszimista

hite a Feltâmadâst illetôen is és ami a kereszténység tôrésvonalainak
eredete is egyben: Szent Pâl szerint Krisztus azért tâmadt fel, mert a

halottak feltâmadnak, azok pedig azért tâmadnak fel, mert a természet
bizonyitja, hogy feltâmadâs van minden tavasszal. Vele szemben Màté
(27,53: ,^ézusnakfeltàmadàsa utâri") felfogâsa Krisztus feltâmadâsât
illetôen pontos ôsszhangban âll a babiloni tanitâssal. Az ô-babiloni
Enlil szerepét a kânaânita Marduk vette ât, és minden, ami Marduké
volt, ât lett adva Jézusnak. A babiloni gondolatnak megfelelôen a
halottak nem kelhetnek fel a foldbôl ùgy, hogy Mardukot megelôzzék.
Mâté leirja a rettenetes foldrengést Krisztus halâlâval ôsszhangban,
amely olyan szômyû volt, hogy még a sirok is megnyiltak, ùgyérzi, az
lehetetlen, hogy a szentek akkor tâmadjanak fel, amikor életadôjuk
halott, ezért teszi hozzâ, hogy: „Jézusnak feltâmadâsa utân". Ha
Krisztus nem tâmadott fel, a halottak sem tâmadhattak volna fel.
Krisztus is csak akkor, amikor a Fôldnek fel kellett adnia halottjât.
Mekkora a kiilônbség Mâté és Szent Pâl értelmezése kôzôtt! Szent
Koronânk iizenete is pontosan ilyen kùlônbséggel iizen a
Feltâmadâsrôl, mert mi kitartottunk Krisztus ôsi tanitâsa mellett, mig
pl. 11. Orbàn legfeljebb panaszkodhatik, mert mi az ôsi pâsztort

kôvetjiik, hogy mienk legyen a Mester Égi Kiràlysàga, amelynek
iizenete szerint kôtôttùnk foldi târsadalmi szerzôdést az Igazsâg

jegyében. Mig az ô kezét megkôtôtte Szent Pàl téves pesszimizmusa,
aki nem asszimilâlta magâba elég mélyen a Mester tanitâsât.
A IV. szâzad elején a keresztény vilâgot ùj tùnemény râzta meg.
Jézus egy szerény, alâzatos tanitô volt, aki az ôt kôvetôket, zsidôkat is,

igazsâgossâgra, becsuletességre, erkôlcsi tôkéletességre, érdem-

legességre, tisztasâgra szôlitotta fel, hogy elnyeijék az „Égi
Kirâlysâgot", keveset hangsùlyozva ki azt, hogy ki és mi volt ô maga,
de sokat tanitva Kirâlysâgàrôl. Szent Pàl sokat felfogott Jézus
szellemiségébôl és az ùj életrôl szôlô tanftâsâbôl, ezt azonban olyan

teolôgiai rendszerbe épitette, aminek napjainkig fôleg intellektuâlis
iizenete van. A nazarénusok hitét, amelyet motivâlô tanitésként és
életformaként fogott fel, a hit doktrinâjâvâ tette. Olyan nazarénusokat
talâlt, akiknek szellemisége a remény szellemisége volt, és egy

hitszabâlyzat, hit-dogmarendszerrel ellatott csoportot hagyott hâtra. Pâl
helyesen vagy helytelenûl kijelentve azt, hogy Jézus tôbb volt, mint
ember, istenség volt, a vita szâmàra hatalmas teriiletet nyitott meg. A
IV. szàzadra a keresztény kôzôsségeket mâr elârasztottâk a kimeritô,
szenvedélyes vitâk az Isten nevérôl, arrôl, vajon az Atya, Fiù,
Szentlélek kûlônbôzô személyek, de egy Isten. vajon Jézus kevesebb
mint Isten egy formâja stb. Elhanyagolva Jézus egyszerû tanitâsât a
testvériségrôl, szolgâlatrôl, kônyôrûletességrôl, jôtékonysâgrôl,

emberszeretetrôl. A Szent Gergely âltal Ôrményorszâgban meghonositott kereszténység tele volt az Ô-testamentum természetfelettiségével, a lemondâs szellemiségével. Az ôrmények ettôl kezdve
leikiik megmentésével, az Isten hatalmâval voltak elfoglalva, megadva
magukat mentalitâsukban, s a termékenység immâr, mint az anyasâg
erénye megszûnt szellemiségtik részeként szerepelni. A kaukâzusi
aranymûvesek tehât csak a Szent Gergely (Kr. u. 300) elôtti korban
alkothattâk a Szent Koronât, mert annak iizenete a vâzolt vitâk elôtti

kor tiszta szellemiségéé. Korennei Môzes irja le, hogy az orményAbgàr
kirâly, amikor sùlyosan megbetegedett, levelet kûldôtt az Udvôzitô
Jézusnak, hogy jôjjôn el és gyôgyitsa meg. Tamàs apostol Jézus

megbizâsâbôl vâlaszol a levélre és Tàdé apostol révén egyùttal egy
kendôn elktildi Jézus arcképét is, amelyet Edessza vârosâban ôriznek.

Abgâr kirâly és egész népe megkereszteikedett. A féltékeny Rômât a
pârthusok kiszoritottâk a térségbôl és az ôrmény trônra 63 utân pârthus
Arszakida keriilt. Mig tehât Rômâban a zsidôkbôl lett keresztények a
môzesi tôrvények irânyâba sodortâk az egyhâzat, az ôrmény és szirkeresztény, kâldeus, kopt egyhâz a Jézus-i gondolât jegyében virâgzott,
s ez lett a hun kereszténység eredete is.

Ezt ismerik Kazâriâban,

Chorezmben, ezt hozzâk magukkal Attila hunjai, az avarok és Ârpâd

magyarjai is. Ôk a mâs nyâj, mint azt II. Orbân pâpa jôl tudja.
Mindenki tudja, inkâbb a kérdést nem bolygatjâk.
Menyhért, Gàspàr, Boldizsàr, âll az istâllô egyik sarkâban, a
szarufâk kôzôtt angyalok lebegnek. „Mi vagyunk a Kelet Hàwm
Kirâlya igy énekelnek. Igy tudjuk. A baj csak az, hogy a Biblia nem

emleget hârom kirâlyt, csak bizonyos „bôlcs embereket", és nem nevezi
meg ôket, râadâsul csak Mâténâl szerepelnek. Vajon kik ezek a
titokzatos emberek? A vâlaszért messzire kell visszanyùlnunk a
kereszténység, iszlâm és jùdaizmus eredetéhez a méd-perzsa
prôfétâhoz, Zarathusztràhoz. aki Kr. e. 700-1000 kôzôtt élt. A Holt-

tengeri tekercsek, régi perzsa iratok stb. alapjân tudjuk, hogy olyan

fogalmak, mint a gonoszsâg. menny, pokol, az utolsô itélet, az
angyalok, mind Zoroaszter tanitâsâbôl erednek. Maté bôlcs emberei, a

„mâgi"-k egyértelmûen Zarathusztra papjai voltak, a Pàrtus Birodalom
(Perzsia) hivatalos vallâsânak papjai. A mâgusok azonban nemcsak
Jézus bôlcsôjénél jelennek meg. Ott voltak, amikor Artemis temploma
Kr. e. 356-ban Ephesusban leégett, hogy megjôvendôljék Nagy Sândor
szeplôtelen fogantatâssal valô szûletését; hogy meghôditja az ismert
vilâgot; Istenné nyilvânitjâk, majd 33 éves korâban ineghal. Feltûnnek
Nérô csâszârnâl is. A tôrténetekbôl nem mindig vilâgos, mikor Jônnek
âldani vagy elâtkozni, de mindig magyarâzat nélkûl tâvoznak. Egyesek
szeretnék megjelenésuket Jézus bôlcsôjénél ùgy beâllitani, mint
„pogânyokat", akik meghajolni érkeztek a kereszténység elôtt.

Csakhogy Mâténâl ùgy jelennek meg, mint nemes, elismert személyek,
akiknek ezoterikus, csak kivâltsâgosok szâmâra ismerhetô tudâsa, az

Igazsâg és az Isten szolgâlatâban âll. Megjelennek Herôdesnél is,
megcsillogtatjâk csillagâszati tudomânyukat éstâvoznak. Mindez Mâtét

izgatja. Csakhât meg kellett jelenniôk, mert adôssâgot tôrlesztenek.
Hiszen az arab tanitâs szerint Jézus gyermekkorârôl ott âll Zoroaszter
ama jôvendôlése, hogy csodâlatos môdon emberi sziilôktôl szùletik
meg a Meg\>àltô A sok legendân, politikân tùl arrôl, hogy hânyan jôttek

el meglâtogatni a kisdedet, Adarco Polo az, aki lâtja a bôlcsek
bebalzsamozott testét sirjukban, Saveh vârosâban, Teherântôl délre.
Monolitikus egyiptomi szarkofâgjaik ma is megvannak, de az elsô,
1930-as francia âsatâsokat megelôzôen a testek eltûntek belôlùk. A
kripta alsô részében ma is lâthatô a zoroaszteri ôrôk tûz oltâra. A

falakon megtalâlhatô a P feletti az X féle jel, amit Konstantin csâszâr
vitt maga elôtt a csatâba, mintegy jelezve a mâgik ùtjânak értelmét: az
X és P gôrôgûl Chi-Rlio, Krisztus nevében elsô betûi, az esszénusok

hasznâltâk igy és a gnosztikusok, mig a P. Szent Pâlra vonatkozik,
akinek ideâi, mint a rômai Pâl-kereszténység a hitet hangsùlyozza
szemben a gnosztikus, eredeti Jézus hittel, ami az Isten kôzvetlen, belsô
megtapasztalâsânak élménye. Mintegy megadva a mâgik ùtjânak
értelmét a bôlcsôhôz, mert elôre lâttâk ezt a konfliktust a

kereszténységen belûl. Jézus igazi ûzenete, mint nagy tanitôé, a
megszabadulâs, kônyôruletesség, ôrôm. Nincs kôzvetitô, vak hit,

semmilyen kiilsô erô. Az Igazsâg ismeretére van szukség a vilâgban.

nem pedig valami fôlûletes paradicsomi jôvôre, amikor a Tôkéletes
Teremtmény keresésére indultak. Az irâstudôkat és a farizeusokat
vâdolja Szent Tamàs megtalâlt iratai szerint Jézus, mert kézben tartjék
a „Kirâlysâg" kulcsait, senkit nem eresztvén be, de nem nyitva azt ki
sajât maguknak sem.
P. IV. Roberts, kanadai tôrténelmi-irodalmi szovegkutatô iija le par
éve beszélgetését a perzsiai szent vâros, Qom Fatima szentélyében,
ahol Ayatollah Khazzari ezt mondja: „Zardhust nagy filozôfus volt.
Igen nagy. Vallâsa és Egyiptom régi tudàsa adta meg a judaizmus,
kereszténység, iszlâm alapjait". Roberts ezt igy nagyon radikâlisnak

tartotta, amire a vâlasz: „Az politika. Ez pedig az Igazsâg"... „Jézust
nem feszitették keresztre - ezt mondja a Korân, és miutân megszôkôtt,
ide érkezett néhâny kôvetôjével, kôztiik volt az édesanyja is. Ôreg volt
és beteg, nagyon megviselte Jézus fogsâgba vetése, a vâdemelés,
târgyalâs, s nemsokâra Saveh mellett meghalt. Jézus és kôvetôi keletre
tartottak, egyesek szerint Indiâba, de elôbb eltemették Maryamt és
szentélyt épitettek szâmâra... Jézus oda tért vissza, ahol fiatal korâban
tanult, Kasmirba és a Himalâja hegyei kôzé, ahol tovâbb tanitott...
Zoroaszter is Indiâban tanult. A keresztény vallàs mâr nagyon

eltâvolodott Jézus eredeti tanitâsétôl. Ez a baj az iszlâmmal is. A
prôfétât elôntik a kônnyek,... mit tetttink az ô dicsôséges uzenetével".
Szent Tamâs meglâtogatta Gondophares, pârtus kirâly udvarât

Belsô-Âzsiâban. Csodâlatos kôriilmények jâtszottak kôzre és a kirâly,
testvére Gad, felvette a kereszténységet. A Gondophares név ôrmény
forma, valôjâban „Gathaspar", vagyis Marco Polo Gâspâija. Mindezt
Suhrawardi-tàl tudjuk, aki 119I-ben hait mârtirhalâlt Aleppôban. îmea
harmadik titokzatos mâgus, a Pârtus Kirâly. A nazarénusok maradékai
a mandeânok vezetôje Yahia fôpap ugyancsak Roberts-nek mondta el

pâr éve Shush vârosâban, Khuzestânban, hogy Judàs Tamàs, aki nem
azonos az ârulô Jùdâssal, Jézus ikertestvére volt, s az ikrek alaposan
megtévesztették Pilâtust. Az ikrek vetélkedése. Jézus pedig életében
ezutân, mint Tamâs szerepel, tanitâsai, kônyvei ezért olyan népszerûek
a keleti és a kelta egyhâzakban. A mandeânok Szent Pâlt fanatikus

rômai ûgynôknek tartjâk. Tény, mondja Roberts, hogy valaki nagyon
nem szereti Tamâst, ami nem is valôdi név, hanem az „iker"
"beceneve", mintha Pétert, mert sziklâra épit, „sziklâsnak" neveznénk.
Néha 'Tamâs az iker"-ként emlegetik, mintha azt mondanânk „iker, aki
az iker". Vagy Tamâs, akit ,JDidymus"-n3k neveznek. Ami viszont

gôrôgiil jelent ikret. A kanonizâlt Ùjszôvetség szôvegeibe alig engedik
be Tamâst, egyszer valami butasâgot mondatnak vele, mâshelyen
megkérdezi, hogy ujjât râteheti-e Jézus szôg okozta sebeire.

Ugyanakkor munkâi hatalmas sikert aratnak keleten, mint Pâl munkâi

nyugaton. Megtalélt gnosztikus iratai pedig egy oldalon tôbb
bolcseletet tartalmaznak, mint amit més apostolokegy teljes kanonizâlt

szovegbe képesek befoglalni. Pâl ugyanickor megirja sajât tanitâsât,
leveleit, valakirôl. akit Jézusnak neveznek, de aki tâvol esik a négy

tanitô Jézusâtôl. Jànos igy is képes becsempészni a szovegbe, amint
elitéli Pâl elképzelését Jézus tanltâsârôl; liit, engedelmesség az
uralkodônak, ami igazi rômai hatalmi mellébeszélés.

Érthetôvé vâlik azonban Korennei Môzes idézett tudôsitâsa^igdr

ôrmény kirâly levélvâltâsârôl Jézussal. Tamâs apostol vâlaszol, de
Jézus „megbizâsâbôl". Majd Tàdé apostol âltal kôzvetiti levelét és„egy
kendôn Jézus arcképét". Tehât Jézus sajât maga utasitja Tâdét. Tamâs
is szerepel a Szent Koronân, rejtve, elrejt\'e. Vajkot pedig nem
koronâzhattâk meg a pâpa koronâjâval, mert akkor âtadta volna az
orszâgot a pâpânak. Helyette a valôdi Szent Koronà\'al tôrtént a
koronâzâs. Csak a Szent Korona jogositotta fel Istvànt, hogy az
orszâgot Màriànak ajânlja fel, mert a valôdi korona maga az Egi Jel.

Nem târgy. Az Égi és Foldi Kirâlysâg szimbôluma annak asztrâlis
tôrvényszerûségeivel egyetemben. Ezeket a magasabb rendu,
melkizedeki papi rend âltal, Ô-Babilon ôta ôrzôtt tôrvényeket erôsitette
meg szâmunkra Jézus, hiszen ô a magasabb rendu illetékesség szemben
minden alsôbbrendû papsâggal. Ez az, amit Szent Pâl elismer, amikor
azt mondja Jézusrôl; „Pap vagy Te a Melkizedek rendje szerint .
Melkizedek Marduk isten fôpapja a kânaânitâk mezopotâmiai

uralmânak idejébôl. Neki hôdol a hadvezér Âbràm, aki Ûr vârosâbôl
indul, majd [orténeiQ Àbrahàméba vâltozik, aki 175 évesen hal meg.

Az ôrôk élet, utôpia ùgy létezik, mint elképzelés, ami arra indit
minket, hogy lâssuk lehetetlenségiiket. Senki sem keriilheti ela halâlt, s
nem lesz tôkéletes emberi târsadalom. Azonban azzal, hogy ezt mint

valôsâgot felismeijiik, korlâtainktôl szabadulunk meg. Az Igazsâg
szabaddâ tesz, az intézményes egyhâz csak egy mâsik bôrtôn. Ezt
tanitotta Jézus, Zoroaszter, Môzes, ezt hitték a mâgik, esszénusok,
brahmanok. Az egyéni szabadsâg a szabadsâg kezdete és vége,

Zoroaszter nélkiil nem sziiletett volna meg Jézus. Ô volt a Hid, de a
rômaiak felégették azt. Az Ûrôkkévalô Kirâly tizenete, annak teljes
misztériuma, a titok a Szent Korona képében, tehât itt van koztiink.
Erteni uzenetét az egyetlen valôsâgos, jôvôt kinâlô ùt. „Az Igazsâg, Aki
legyen Felmagasztalva". A hid, amelyet ideig-ôrâig elôttûnk és
môgôttiink fel lehet égetni, de ùjra megjelenik. Megtartâsa, megismerése minden generâciônk felelôssége, esélyének kellene lennie.

mert ez az a hid, amelyen csak mi kelhetùnk ât, mig mâsokat elzârnak
tôle kulcsaikkal és intézményeikkel. Az Igazsâg ismeretének
mindannyiunkénak kell lennie. Ez volt Jézus kivânsâga. Szàmunkra

EUdegenithetetlen Jogon, aranyba foglalt Koronànkon, amelynek

Pantokràtorân az O képe szerepel, amihez Ô maga kiildôtt képet a
Pârthus Birodalomban a joggal az Ôrûk Èlethez, Feltàmadàshoz. Az
Igazsâgot azonban minden kôriilmények kôzepette vâllalni kell. Ha ezt

tudjuk és értjùk, minden helyzetbôl van ùjraéledés. Az Égi Jel arra int,
hogy ezt nem téveszthetjiik el.

Dr. Tàpay MiklÔS iCincinnaû).
HRUSCSOV TITKOS BESZÉDE-

A DESZTÀLINIZÂCIÔ KEZDETE
Hz a beszéd a Szovjetuniô Kommunista Pàrtja (SZUKUP) XX.

Kongresszusân hangzott el, 1956. februâr 24-25-re virradô éjjjel. Maga
a beszéd 7 és 1/2 ôrâig tartott és Edward Crankshaw szerkesztésében

megjelent Khruscsev „Remembers" cimû kônyv (Little, Brown and Ce.
1970) utolsô fejezete, 59 oldalon ât szôrôl szôra ismerteti. A beszédet

titkosnaktervezték: a kongresszus zârt ulésén hangzott el és hivatalosan
sohasem hoztâk nyilvânossâgra. Amikor kiilfoldi ùjsâgirôk Hruscsovot

ezzel a beszéddel kapcsolatosan kérdezték, ô mindig azt felelte, hogy ô
errôl semmit nem tud, és hogy az érdeklôdôk foràu\ianakAllen Dulleshez, a CIA akkori vezetôjéhez. Ami a titkossâgot illeti, titkos is volt,
meg nem is: egyes részleteit pârtgyûléseken ismertették, de brosùra

formâjâban soha nem lett kinyomtatva, igy szovjet âllampolgâr azt
teljes egészében nem olvashatta. A testvéri kommunista pârtok
vezetôinek azonban megkûldték, hogy azok is ismerkedjenek meg
tartalmâval. A lengyel elvtârsak aztân késedelem nélkiil gondoskodtak
arrôl, hogy ne maradjon titokban sokâig. AzUSA kûliigyminisztériuma
1956. jùnius 4-én hozta nyilvânossâgra. A CIA a beszéd legfontosabb
részeit - hârtyavékony papirra nyomtatva - kis fuzetecske formâjâban
szôrta le a vasfiiggôny môgôtti teriileteken - nyilvân U-2 repûlô-

gépekrôl. (Én is jutottam egy ilyen, magyarul nyomtatott rôp-

fuzetecske birtokâba 1956 jùniusâban Cegléden, bâr a helyi rendôrség,
AVO és katonasâg mindent megtett, hogy az éj folyamân leszôrt
propagandaanyagot hajnalban a Pesti ùton ôsszeszedjék.)
Mielôtt a beszéd lényegének ismertetésére râtérnék, sziikséges
rôviden âttekinteni az azt megelôzô politikai kôriilményeket:

Sztàlin halâla (1953. III. 6.) \x\.?iî\. Malenkov lett a part fôtitkâra, de
10 nap utân ebbôl a poziciôbôl elmozditottak, meghagyték viszont
miniszterelnôknek még 2 évig. A pârtnak 1953 mârciusâtôl
szeptemberig nem volt fôtitkâra! Ez volt az ùn. kollektiv vezetés
idôszaka, amely azonban a Kôzponti Vezetôség (KV) tagjai kôzôtt,
hatalmi helyezkedés miatt cseppet sem volt olyan harmonikus, mint
ahogy ezt hivatalosan hangoztattâk. 1956 szeptemberében végiil is
Hruscsovot nevezték kl fôtitkâmak, amivel azonban a hatalmi

vetélkedés a KV-en beliil - a feiszin alatt - tovâbb folyt, elsôsorban
Hruscsov és Malenkov kôzôtt. Hruscsov Sztâlinhoz hasonlôan megvolt
gyôzôdve. hogy a Szovjetuniô egy esetleges atomhâborùt tùl tud majd
éini - és véltozatlanul a nehézipar fejlesztését erôltette. Malenkov ezzel
szemben pont az ellenkezô véleményen volt, és mint minisztereinôk, a
nehézipar kôltségvetésébôl pénzt tudott âtirânyitani a kônnyû ipar
céljaira - mig végiil is, 1955 februâijâban a minisztereinôkségrôl is
levâltottâk.

Az ezt kôvetô évben Hruscsovnak sikeriilt hatalmi

poziciôjât megszilârditani, bar még mindig szâmolnia kellett a VK
tagjainak a véleményével.
A part vezetôsége rôvidesen Berija kivégzése utân, 1954-ben egy
bizottsâgot âllitott fel, hogy vizsgâlja ki a sztâlini "tisztogatâs" éveiben

(1934-38) letartôztatottaic és kivégzettek ûgyeit, hogy milyen

bizonyitékok alapjân lettek letartôztatva és milyen eszkôzôket alkalmaztak vallatâsuk sorân. E bizottsâg munkâjânak irânyitâsât
Poszpelovra biztâk (igazi neve Feigelson volt), aki 1940-49 kôzôtt a
Pravda fôszerkesztôje, majd 1949-52 kôzôtt pedig a Marx-EngelsLenin-Sztàlin Intézet igazgatôja volt. Ô, mint part ideolôgus szorosan
egyiittmiikôdôtt Szuszlov-\a\, a part foideolôgusâval. Szâmunkra nehéz
elhinni, de amit ez a bizottsâg munkâja eredményeképpen kideritett, az
a szovjet vezetôség egy része szâmâra teljes meglepetés volt!

Erdekes kôvetni Hruscsov logikâjât, ahogy a pârt vezetôségének
Sztàlin halâla utâni magatartâsât a kônyvben magyarâzni prôbâija.
Elismeri, hogy egészen I956-ig, a X. Pârtkongresszus idejéig,
lényegében a sztâlini politika folytatôdott. A Gulag lâgereinek
politikai foglyai még milliôszâmra rabokkéntsinylôdtek a kiszabadulâs
reménye nélkiil. (A legùjabban nyiivânossâgra keriilt szovjet adatok
szerint, 1945-ben 5.5 milliô volt a gulâg, kényszermunka - bôrtôn - és
szûrôlâgerek rabjainak a szâma.) Senki nem gondolt azoknak a
rehabilitâsâra sem, akiket teljesen ârtatlanul, a nép ellenségének

bélyegezve bôrtônôztek be vagy végeztek ki. Ûgy tûnt, hogy hârom
éwel Sztàlin halâla utân a pârtvezetôség még mindig nem tudott
megszabaduini a sztâlini politika befolyâsâtôl és tovâbb szajkôzta az

osztàlyharc kiélezôdésének sztâlini elméletét. Nem tudtâk elképzelni,
hogy a tisztogatâsok sorân rendezett kirakatperek és az azokat kôvetô
tômeges letartôztatâsok és kivégzések ônmagukban véve is kriminâlis
bûncselekmények voltak. Ez alatt az idô alatt tovàbbra is mindent

elkôvettek Sztâlin igazolâsâra, nem realizâlva. hogy eg>' „kôzônséges
bûnôzôt, merénylôt, tômeggyilkost" prôbâlnak mentegetni. Ez kulô-

nôsen élesen vâlt nyiivânvalôvâ a Hruscsov âltal vezetett szovjet
kûldôttség 1955-ôs jugoszlâviai târgyalâsa sorân, amikor is a terror

idôszaka alatt elkôvetett borzalmakért még mindig csak Berijât okoltâk
- a jugoszlâv târgyalô partnerek nem kis meghôkkenésére.

Hruscsov rôviddel a jugoszlâviai târgyalâsok utân realizâlta, hogy
Sztâlin tovâbbi fehérre mosâsa teljesen értelmetlen és a megtôrtént
iszonyatos embertelenségekért azt kell okolni, aki mindezen borzalmak

môgôtt âllott. aki ezeket kezdeményezte, irânyitotta és felûgyelte.
Tudta, hogy a XX. Pârtkongresszuson - amely az elsô kongresszusvolt
Sztâlin halâla utân - felelni kell majd arra a kérdésre, hogy mi is tôrtént
Sztâlin életében, miért raboskodnak még mindig milliôszâmra az

ârtatlanul elhurcoltak, és mi legyen a sorsuk? Ezekkel a surgetôen
vâlaszt igénylô kérdésekkel a levegôben keililt
Pârtkongresszus megnyitâsâra 1956 februâijâban.

sor a XX.

A kongresszuson Hruscsov fôtitkâri beszâmolôjât âltalânos

helyesléssel kommentâltâk a felszôlalôk. Az azonban még mindig nem
volt eldôntve, hogy Poszpelov jelentését nyilvânossâgra hozzâk-e a
kongresszuson és hogy ennek alapjân a Sztâlint elitélô beszédre sor
keriil-e? Az egyik iilésen bombaként hatott, amikor Mikovàn vâratlanul
élesen birâlni kezdte Sztâlint. Utâna aztân tôbben is felszôlaltak a

sztâlini személyi kultusz ellen. Ilyen hangulatban, a kongresszus egyik
sziinetében - amikor csak a pârt elnokségének tagjai voltak jelen Hruscsov végiil is felhozta Poszpelov jelentésének ùgyét és annak
nyilvânossâgra hozatala mellett érvelt. A jelenlevôk kôziil kivétel
nélkûl mindenki élesen ellenezte ezt a javaslatot, kulônôsen Moloîov,

Kaganovics és Vorosilov. Hruscsovnak hosszabb érvelésbe keriilt, mig
végiil is mindenkit meggyôzôtt arrôl, hogy ezt az ugyet tovâbb
elhallgatni nem lehet és ezt még ezen a kongresszuson meg kell
târgyalni. îgy kenilt sor a kongresszus rendkiviili, zârt ùlésére, amelyen
a kûldôttek tobbsége - dôbbenetes csendben -

elôszôr hallott

mindazokrôl a tragikus visszaélésekrôl, amelyek môgôtt Sztâlin
betegesen gyanakvô és semmi brutalitâstôl vissza nem riadô karaktere

âllott. (Ezt a senkiben meg nem bizô természetét egyszer maga Sztâlin
is elismerte, amikor Hruscsov és Mikoyân elôtt ùgy nyilatkozott. hogy
„Én senkiben, még magamban sem bizok".)

A titkos beszéd elején Hruscsov élesen tâmadta a Sztâlint
magasztalô személyi kultuszt, és râmutatott arra, hogy ez mennyire
ellenkezik Marx és Engels véleményével és a Kozponti Bizottség (KB)
tagjaitôl elvârt kollektiv vezetés lenini formâjâval. Hivatkozott
Leninnek 1922 decemberében, a XIII. Pértkongresszushoz îrott

levelére, amelyben Sztâlinnak a fôtitkâri székbôl valô elmozditâsât
javasolta tùlzott durvasâga, onkényeskedése és a hatalommal valô
visszaélése miatt. {Leninnek ezt a végrendeletét - amelyet a part
tôrténetében Lenin testamentuménak hivtak - a XX. kongresszuson a

kuldôttek kôzôtt szét is osztotték.) A XIII. kongresszus kiildôttei akkor
sajnos ùgy dôntôttek, hogy Sztâlint megtartjâk a fôtitkâri poszton,
remélve, hogy okul majd Lenin intelmein.
Hruscsov ezutân mint ùj dokumentumot, 2 levelet ismertetett a
kongresszussal. Az egyik Lenin élettârsânak, Konstantinovna
Krupszkajanak volt 1922. XII. 23-i keltezésû IqvqXc Kamenyevhez, aki

akkoriban a Politbureaunak (PB) volt a feje. Ebben Sztâlin telefonon ât
tôrtént, személye elleni durva kitôrésével és fenyegetésével kap-

csolatban kérte Kamenyev és Zinovjev védelmét - mint akik sokkal
kôzelebb âllnak Leninhez, mint Sztâlin. A mâsik dokumentmn Lenin
1923. III 5-i keltezésû levele volt Sztâlinhoz, amelyben arra kérte
Sztâlint, hogy vonja vissza a mondottakat és kéijen bocsânatot

feleségétôl vagy vegye fontolôra a kettôjùk kôzôtti kapcsolat
megszakitâsât.

Ha Sztâlin igy tudott viseikedni Lenin élettârsâval, kônnyû
elképzelni, hogy miként kezelt mâs embereket. A râkôvetkezô évek

aztân igazoltâk Lenin Sztâlinnal kapcsolatos aggodalmait. Az a negativ
karakterhiba, ami mâr Lenin életében megnyilvânult, a késôbbi
években a hatalommal valô sùlyos visszaéléshez vezetett. Hruscsov

ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy Trockij, Zinovjev és Bucharin âltal
képviselt ,Jobboldali elhajlâs" likvidâlâsâra akkor keriilt sor, amikor a

szocialista âllamhatalom mâr megszilârdult és ez az ideolôgiai elhajlâs
a szocialista târsadalmi rendre semmi veszélyt nem jelentett. Ezt
kôvette aztân a pârton belûli tisztogatâs, amelynek sok ârtatlan
kommunista esett âldozatul.

„A nép ellenségének" fogalma Sztâlintôl ered. Ez szûkségtelenné

tette az ideolôgiai vitât, viszont lehetségessé tette a fizikai
megsemmisitést bârkivel szemben, aki Sztâlinnal bârmilyen vo-

natkozâsban nem értett egyet. Csak e vâd alapjân Leninnek tôbb
munkatârsât lôtték agyon, akik politikai bûnôsségének egyetlen
bizonyitéka sajât „bevallâsuk" volt, amelyet az âllami nyomozô szervek
csikartak ki tôrvénytelen kinvallatâsok utân. - Lenin a tiirelmes

ideolôgiai meggyôzés és személyes pârbeszéd môdszerével igyekezett a
part vonalâtôl eltérôket a part helyes âllâspontjàrôl meggyôzni, minden
erôszak alkalmazâsa nélkûl. Sztâlin ezzel szemben az indokolatlan

letartôztatésok, a târgyalâsok nélkûli kivégzések és tômeges deportâlâsok môdszerével terrorizâlt, „félelmet. bizonytalanségot és
kétségbeesést" vont maga utân. Sztâlin a fizikai megsemmisités
môdszerét vâlasztotta nemcsak a valôban ellenséges elemekkel
szemben, de olyanokkai szemben is, akik sem a part, sem a kormâny
ellen soha nem vétettek, sôt, az oktôberi forradalomban, és az ùj
târsadalmi rend megszilârditâsâban kiemelkedô szerepet jâtszottak!
Korlâtian hatalmât felhasznâlva szâmtalan, a part alapszabâlyait
semmibe vevô visszaélést engedett meg magânak: a KB és a PB
nevében ônmaga dôntôtt anélkûl, hogy ezek tagjaival tanâcskozott
volna vagy ôket dôntéseirôl értesitette volna. Mig Lenin életében
rendszeresen tartottak pârtkongresszusokat, Sztâlin életének utolsô 15

éve alatt erre csak egyetlen egyszer keriilt sor, mikôzben a Nagy
Honvédô hâboni és az azutâni ùjjâépités feladatai feltétlenul tôbb

pârtkongresszus ôsszehivâsât igényelték volna. De nemcsak, hogy

pârtkongresszust nem hivott egybe, de a KB-t sem hivta ôssze ûlésekre!
Igy a hâborù alatt a KB egyszer sem ûlésezett!

Sztâlinnak a pârttal és annak KB-val szembeni ônkényessége
kulônôsen szembetûnôvé vâlt az

kongresszus utân -

1934-ben tartott XVIL Pârt

amelyet a pârttôrténetben a „gyôztesek

kongresszusânak" hivnak. Az ezen a kongresszuson vâlasztott ICB 139

tagja kôziil 98-at (70%-ât) tartôztattâk le késôbb és lôtték agyon,
legtôbbjûket 1937-ben és 38-ban. Ugyanez a sors vârt a kongresszus
1966 kiildôttje kôzul 1108-ra, azaz a kuldôttek 56%-âra, akiket mind
ellenforradalmi tevékenységgel vâdoltak és végeztek ki. Hruscsov itt
kiemelte, hogy milyen abszurd is volt ez a vâd azok ellen, akiknek
tôbbsége aktivan harcolt az 1917-es gyôztes forradalomban.

A Sztâlin âltal alkalmazott terror azonban istenigazâbôl Kirov

meggyilkolâa utân kezdôdôtt, nem sokkal a XVIl. Pârtkongresszus

utân. (Alapos a gyanù, hogy a Kirov elleni merényletet is Sztâlin
utasitâsâra hajtotta végre a leningrâdi NKVD. Figyelemre méltô ui.,
hogy Sztâlin ezt a merényletet hasznâlta fel iiriigyként az azt kôvetô és
a civilizâlt vilâgban, békeidôben addig példa nélkul âllô terrorra.)
Hruscsov az elôbbi feltételezést igy ugyan nem emlitette, de
hangsùlyozta, hogy a „Kirov elleni merénylet kôriilményei mind a mai

napig tisztâzatlanok". Szerinte joggal gyanithatô, hogy Kirov
gyilkosânak, valaki Kirov testôrei kôziil segitett. Gyanùs az a
kôriilmény is, hogy amikor Kirov ôrzésével megbizott egyik titkos

rendort 1934. XII. 2-ân kihallgatâsra beidézték - ùtkôzben halâlos
autôbaleset âldozata lett, mikozben az autô tôbbi utasanak semmi baja

nom tôrtént. Az is nehezen magyarâzhatô, hogy mig Kirov
meggyilkolâsa utén a leningrâdi NKVD vezetôi mind enyhe Itéletet

kaptaic, 1937-ben mégis valamennyit agyonlôtték. Feltételezhetô, hogy
azért végezték ôket ki, hogy soha nyilatkozni ne tudjanak - azaz még
Kirov gyiikosait is el kellett tûntetni!

A tômeges letartôztatâsok és kivégzések félelmetes mértékben
fokozôdnak Sztâlinnak, 1936. IX. 25-én Szocsibôl, a KB tagjaihoz

intézett tâvirata utân. Ebben a tâviratban Jagodànak, az addigi beliigyi
népbiztosnak, a hirhedt NKVD fonôkének a levâltâsât és helyébe
Jezsovnak kinevezését jelentette be azon a cimen, hogy az elôbbi
képtelennek bizonyult a trockista-zinovjevista blokk leleplezésére és
feiszâmolâsâra. „E tekintetben az NKVD 4 éwel van lemaradva" mondta a tâvirat. Ezt a 4 évet kellett aztân az NKVD-nak behozni, anu

a tômeges eltûnéseket és kivégzéseket felgyorsitotta. Mindezt a

trockizmus elleni harc jelszavâval indokoltâk, mikor a trockizmus mâr
régen le volt fegyverezve! Ezt a tômeges terrort Sztâlin a KB 1937
februâr-mârciusi ûlésen elméletiieg azzai indokolta, hogy minél inkâbb
kôzelebb jutnak a szocializmushoz, az osztâlyharc sziikségszerûen
annâl inkâbb kiélezôdik. S itt arra hivatkozott, hogy a tôrténelem és
Lenin tanitotta erre. Pedig Lenin pont az ellenkezô véleményen volt:
hogy ti. a forradalmi erôszak alkalmazâsa csak addig sziikséges, mig a
kizsâkmânyolô osztâlyok ellenâlinak. Ennek megfelelôen - miutân a
forradalom Rozstovnak 1920 januâijâban tôrtént elfoglalâsâval
gyôzedelmeskedett - Lenin utasitotta Dzserzsinszkyt, a CSEKA fejet,
hogy âllitsa le a tômeges terrort és szùntesse meg a halâlbiintetést.
Leninezirânyu âllâspoontjât részletesen is ismertette a KB 1920. II. 2-i
iilésén. Sztâlin ettôl a lenini âllâsponttôl teljesen eltérôen a pârtot és az
NKVD-t hasznâlta fel a terror alkalmazâsâra, mikor arra mâr semmi
komolyabb ok nem létezett. A KB 1937 februâr-mârciusi iilésén tôbben
is kétségbe vontâk ennek a politikânak a helyességét.

A XVII. Pârtkongresszuson megvâlasztott KB-tagok és tagjelôltek
tôbbségét a pârt alapszabâlyainak megsértésével zârtâk ki a pârtbôl és
tartôztattâk le. A vâdak elleniik mind légbôl kapottak voltak és a
beismerô vallomâsokat embertelen kinzâsokkai csikartâk ki belôliik.

Kôziiliik tôbben ezeket a vallomâsokat a katonai birôsâg elôtt
visszavontâk. Sorsukon azonban ez nem vâltoztatott. (Hruscsov itt 2
vezetô pârtfunkcionâriust névszerint emlitett, akiket 1954 utân
rehabilitâltak.) Az elitélésre kijelôlt személyek listâjât Jezsov
személyesen terjesztette Sztâlin elé, aki azt mindig jôvâhagyta. Csak

1937-38-ban 383 ilyen lista lett Sztàlin elé terjesztve tôbb ezer néwel.

Sztâlin halâla utân, 1954-ben ezekbôl 7,679-et rehabilitâltak, legtôbbjét
postumusz rehabilitâssal. Sok esetben Sztâlin maga adta ki az elfogatâsi
parancsot.

Betegesen

gyanakvô

természete

miatt

mindenutt

és

mindenben „ellenséget", „kémeket" és „kétkulacsossâgot" lâtott. Igy
olyan helyzet élit elô, hogy senki nem merte sajét véleményét
kimondani. A KB nevében, annak tagjainak megkérdezése nélkul
szentesitette a szocialista tôrvényesség legbrutâlisabb megsértését, a
kinvallatâsokat, ami ârtatlan emberek ônmagukat vâdolô beismeréséhez
vezetett.

Hruscsov ezutân a Sztâlin kezeiben ôsszpontosult hatalom sùlyos
kôvetkezményeirôl beszélt a Nagy Honvédô Hâborùban. Ha errôl az

idôrôl szôlô regényeket, filmeket és tôrténelmi tanulmânyokat nézzuk Sztâlin mindent elôrelâtott. Az ô „zseniâlis" stratégiai tervét a
hâborùban „aktiv védelemnek" hivtâk, amely aztân „lehetôvé tette a
németek Moszkvâig és Sztâlingrâdig valô elôrenyomulâsât". A hâborù
végén elért gyôzelem is egyedul az ô stratégiai géniuszânak volt
kôszônhetô.

A hâborù elsô szakaszânak tragédiâja Sztâlin szerint a németek

vâratlan tâmadâsânak volt a kôvetkezménye. „De elvtârsak, ez teljes
valôtlansâg"! - mondta Hruscsov. Hitler mindjârt, mâr hatalomra
jutâsa utân nyiltan hangoztatta, hogy fô politikai célja a kommunizmus

megsemmisitése. Churchill moszkvai nagykôvete, Cripps ùtjân mâr
1941. IV. 3-ân figyelmeztette Sztâlint, hogy a németek fegyveres
erôiknek âtcsoportositâsât kezdték meg feltehetôen a Szovjetuniô elleni
tâmadâs szândékâval. Churchill ezt a figyelmeztetést megismételte IV.
18-ân és a râkôvetkezô napokban is. Sztâlin ezeket a figyelmeztetéseket

mind figyelmen kivul hagyta, sot megparancsolta, hogy ilyen
értesûléseknek hitelt ne adjanak, mert ez a németeket katonai akcio

megkezdésére provokâlhatja! Hruscsov kihangsùlyozta, hogy hasonlô
informâciôk érkeztek szovjet katonai és diplomâciai forrâsokbôl is, de
ezeket - ismerve Sztâlin ez irânyù véleményét - féltek jelenteni és
vonakodtak kiértékelni! 1941. V. 6-ân a szovjet katonai attaséjelentette
Berlinbôl, hogy a német tâmadâs V. 14-ân vârhatô Finnorszâgbôl és a
Balti âllamok irânyâbôl. Mâjus 22-én a katonai attasé helyettese
jelentette ugyancsak Berlinbôl, hogy a német tâmadâs VI. 15-re van

idôzitve, de lehet, hogy jùniuselsô napjaiban kezdik majd el. A londoni

szovjet kôvetség VI. 18-ân azt tâviratozta, hogy a fegyveres
ôsszecsapâs elkeriilhetetlennek lâtszik és erre nem késôbb, mint jùnius
kôzepén kerul majd sor. Ez a tâvirat kôzôlte, hogy a németek 147

hadosztâlyt koncentrâltak a szovjet hatâr mentén. Ilyen komoly

figyelmeztetések ellenére sem tôrténtek lépések az orszâg védelmének
megszervezésére és a hadiipar kapacitâsânak nôvelésére, pedig erre lett
volna idô és lehetôség. Jùnius 21-én este egy német katonaszôkevény
azt a hirt hozta, hogy a német hadsereg megkapta a parancsot a

Szovjetuniô elleni tàmadàs megkezdésére aznap éjjel, azaz VI. 22-én
hajnali 3 ôrakor. Sztélint azonnal értesitették errôl. De ezt a jelentést is
ignorâlta! Mikor aztân a német tâmadâs valôban bekôvetkezett,

Moszk\>a parancsot adott, hogy a szovjet fegy\'eres erôk, a tiizet ne
viszonozzàk, mert Sztàlin szerint ez csak a német hadsereg néhâny
fegyelmezetlen egységének a provokâciôja és ha erre a szovjet erôk
reagâlnak, a németek ezt oknak tekintik a hâborù megkezdésére! S
ennek a felelôtlen, a tényeket figyelmen kivtil hagyô megitélésnek
eredményeképpen „mindjârt az elsô napokban elveszitettiik

tiizérségiink, légierônk, hadifelszerelésùnk és a hadsereg személyi
âllomânyânak nag>' részét, lehetôvé téve, hogy az ellenség mélyen az
orszâg teriiletébe nyomuljon" - mondta Hruscsov.

A hâborù kezdetén kulônôsen sùlyos kôvetkezményekkel jârt,

hogy Sztâlin 1937-38-ban gj'akorlatilag kiirtotta a szakértô katonai
vezetôket és a Spanyolorszâgban és Tâvolkeleten katonai tapasztalatra
szert tett politikai kâdereket. (Hruscsov ebben a tekintetben
szâmadatokat nem emlitett, de a mâs forrâsokbôl rendelkezésre âllô

ezirânyù adatok annyira megdôbbentôk, hog>' szinte hihetetlenek:
1937-38-ban 5 marsall kôzùl 3-at, 15 hadseregtàbornok kôztil 13-at,
195 hadosztàlyparancsnok kôzùl IlO-et, 406 dandàrtàbornok kôzùl

220-at végeztetett ki âllitôlagos ârulâs vâdjâval és még szâmtalan mâs
tisztet is. Igy a Vôrôs Hadsereg 1939-1941-ben gyakorlatilag szakértôi
vezetés nélkiil maradt és ezt Hitler nagyon is szâmitâsaiba vette!)
A kezdeti sùlyos veszteségek utân Sztâlin azt hitte, hogy itt a vég:
egyik beszédében akkorùgy nyilatkozott, hogy „Elvesztettunk mindent,
amit Lenin alkotott". Ekkor egy darabig senkivel sem érintkezett,
semmilyen utasitâst ki nem adott és a katonai hadmûveletekbe sem

avatkozott be. Végùl is a PB néhâny tagja meggyôzte, hogy azért
valamit tennie kell, ha a front katasztrofâlis helyzetén Javitani akar.
Hruscsov ezutân részleteket ismertetett Sztâlinnak a hadmûveletek

irânyitâsâban valôjâratlansâgârôl, amely sùlyos katonai veszteségekhez
vezetett. Hihetetlen, de igaz, hogy a front helyzetét nem térképen,

hanem fôldgômbôn kôvette! A hâborù gyôztes befejezése utân aztân
tôbb katonai vezetô szerepét igyekezett leértékelni, kôztiik Zsukovét is.
Szerinte a fronton elért sikerek senki mâsnak, csak az ô katonai
zsenialitâsânak voltak kôszônhetôk. „Ha az ez idôbôl valô katonai,
tôrténelmi filmeket vagy irodalmi alkotâsokat nézziik, az ember beteg

lesz" - mondta Hruscsov. Ezeknek egyetlen célja Sztâlin katonai
nagysâgânak dicsôîtése volt. „Nem Sztâlin. hanem a Kommunista

Pârtunk. a hadsereg és a szovjet nép érdeme a hâborù gyôztes
befejezése" - hangsùlyozta Hruscsov.

De nézzûnk csak mâs tényeket is. A Szovjetuniô joggal tekinthetô
egy tôbbnemzetiségû âllam modelljének, mivel mi gyakorlatban
biztositottuk az egyenlôséget és barâtsâgot valamennyi nemzetiségnek,
akik hazânkban élnek. Ennek tudatâban valôban borzalmasak a Sztâlin

parancsâra végrehajtott

tômeges

deportâlâsok,

amelyek

egész

nemzeteket érintettek, kommunista és Konszomol szervezeteiket sem

kimélve! Ezeket a deportâlâsokat semminemû katonai megfontolâs nem
indokolta! 1943 végén, amikor a front helyzete mâr igazân kedvezôen
alakult, valamennyi karacsit eldeportâltâk arrôl a teniletrôl. ahol éltek.
1943 december végén ugyanez a sors vârt az autonôm Kalmûk

Kôztârsasâgra. 1944 màrciusàban a Csecsen és Ingus nemzetiséget
deportàltàk és megszuntették a Csecsen-IngusAutonôm Kôztàrsasàgot.
1944 âprilisâban ugjanerre a sorsra jutottak a balkârok, akiket messze

elhurcoltak a Kabardin-Balkâr Autonôm Kôztârsasâg teriiletérôl és még
a kôztârsasâg nevét is megvâltoztattâk Autonôm Kabardin
Kôztârsasâgra. Hruscsov szerint az ukrânokra is hasonlô sors vârt

volna, de tùl sokan voltak és igy nem volt hova ôket kitelepiteni. (Hogy
ezt az értesiilést honnan vette, azt nem emlitette. Ugyancsak nem
emlitette a Szovjetuniôn belùl élô német kisebbség 1941-1942-ben
tôrtént deportâlâsât, valamint a krimi tatârok 1943-1944-ben valô

elhurcolâsât.) Jôzan ésszel képtelenség felfogni, hogy hogyan lehet igy
egész nemzeteket felelôssé tenni - beleértve gyerekeket, asszonyokat és
idôs embereket - egyes személyek vagy esetleg csoportok ellenséges
magatartâsâért, "kitéve ôket a tômeges deportâlâsok borzalmainak és
szenvedéseinek".

A hâborù utân Sztâlin "ùldôztetési mâniâja" szinte elképesztô
méreteket ôltôtt. Még gyanakvôbb, még ônkényesebb, még brutâlisabb
lett és teljesen magâba zârkôzott. A felsôbb vezetés tagjaival alig
érintkezett. Ekkor "leplezték le" a leningrâdi pârton belùli ôsszeeskiivést, amelynek Vozsnyesenszki, a miniszterelnôk helyettese,
Kuznyecov, a KB titkâra és tôbben mâsok estek âldozatul - teljesen
ârtatlanul! Mi azt ma mâr tudjuk, ez is Berija és târsainak alaptalan
râgalmaira épiilt, akik azôta mâr elnyerték megérdemelt bùntetésûket.

Hasonlô eset volt a mingreliai nacionalista csoport iigye is
Grùziâban, amelynek âllitôlagos célja Grùziânak a Szovjetuniôbôl valô
kivâlâsa és Tôrôkorszâghoz valô csatlakozâsa lett volna az imperialista
hatalmak segitségével. Ahogy késôbb bebizonyosodott, ilyen naci-

onalista csoport sem létezett, de ezer és ezerârtatlanâldozata letteimek
az alaptalan vâdaskodâsnak is.

Sztâlin ésszerûtlensége azonban még nemzetkôzi kapcsolatokban
is megmutatkozott. Hruscsov ezzel kapcsolatosan utalt a Jugoszléviâval
valô ellentétek mesterséges kiélezôdésére, amelyet szerinte néhâny
barâti. eh'târsi megbeszélésen egykônnyen el lehetett volna simîtani.
Ennek a konfliktusnak elsô napjaiban Sztâlin a kovetkezôket mondta
neki: "Csak a kisujjamat kell megmozgatni és nem lesz tôbbé Tito.
Lebukik majd. Hz a kijelentés hiven tûkrôzi Sztâlin megalomâniâjât "és
mi drâga pénzen fizettunk meg ezéit a kisujj mozgatâsért".
Hruscsov ezutân ismertette az „orvosok ôsszeeskiivési ûgyét",
amely kizârôlag egy Timasuk new orvosnô Sztâlinhoz intézett
levelében foglalt vâdakra volt alapozva. A vâd szerint az orvosoknem
megfelelôen kezelték Sztâlint. A nyomozâst maga Sztâlin irânyitotta: ô
rendelte el. hogy kit iitlegeljenek, és kit verjenek bilincsbe. Ignatjev

âllambiztonsâgi minisztemek azt mondta: „Ameimyiben nem
produkâlja a kivânt vallomâst, egy fejjel meg lesz rôviditve". A PB
tagjainak pedig igy nyilatkozott: „Vakok vagylok, mint a kismacskâk.
Mi lesz itt én nélkiilem? Az orszâg elpusztul majd, mert nem tudjâtok,
hogy hogyan kell az ellenséget felismemi!" Bekôvetkezett halâla
megakadâlyozta, hogy ez az ùgy is ùgy fejezôdjék be, mint ahogy ezt ô
tervezte. Ezek az orvosok ma mind élnek és rehabilitâlva lettek.

Hruscsov ezutân Berijanak az aljas szerepét részletezte a kûlôn-

bôzô piszkos és szégyenteljes ôsszeeskuvési perekben. Volt olyan eset,
hogy a vâdlottat a katonai kollégium ârtatlannak talâlta és Berija
parancsâra mégis agyonlôtték! Feltette a kérdést, hogy miként volt az
lehetséges, hogy Berija a pârt kàderjeinek tizezreit likx'idàlta és
mégsem leplezték le még Sztâlin életében? Ez azért volt lehetséges,
mert Berija Sztâlin bizalmâba férkôzve, iigyesen kihasznâlta annak
gyenge pontjait: ùjabb és ùjabb „gyanùs" esetekkel prezentâlta, minden
utasitâsât szolgai môdon végrehajtotta és mindenben segédkezett neki.
Beszéde végén Hruscsov ismét visszatért a Sztâlinnal kapcsolatos
személyi kultuszra, amelynek legvisszataszitôbb példâja az 1948-ban
kiadott ,diôvid Eletrajz" cimû kônyv. Ezt a minden szerénységet
nélkûlôzô és ônmagât émelyitôen dicsérô kônyvet Sztâlin szerkesztette
és a kéziratot sajât kezeirâsâval korrigâlta ott, ahol dicséretét
hiânyosnak talâlta. Az ilyesmit nem csak Marx és Engels, de Lenin is
élesen elitélte. Kiilônôsen émelyitô az ondicséret, amikor katonai
zsenialitâsât méltatja. Hruscsov ezutân tôbb bekezdést idézett a
kônyvbôl.

A SZUKP-jânak ,J<ôvid tôrténet"-éi. amely 1938-ban keriilt
kiadâsra, a KB felkérésére tôbb szerzô irta. A 10 éwel késôbb kiadott

,Jiôvid Életrajz "-han Sztâlin azt âllitja, hogy ezt a kônyvet ô irta! - A
Sztâlin dijjal kapcsolatban Hruscsov kiemelte, hog> még a cârok sem
létesitettek magukrôl einevezettdijakat. Tény viszont az, hogy a szovjet
kormâny mâr 1925. VIII. 14-i hatârozatâval megalapitotta a Lenindijat, ami a mai napig sem létezik! Ezt a helyzetct is korrigâlni kell! A
Szovjetuniô nemzeti himnuszénak Sztâlin âltal legjobbnak talâlt
szôvege meg sem emliti a kommunista pârtot (!), de pl. dicséri Sztâlint.

A KB maris helybenhagyott egy hatârozatot, amely ezt a szôveget majd
megvâltoztatja.

Vajon Sztâlin tudta nélkiil neveztek el rôla vârosokat és nagy

létesitményeket? Tudott-e a sok Sztâlin szoborrôl? Tény, hogy maga
Sztâlin irta alâ 1951. VII. 2-ân azt a minisztertanâcsi hatârozatot, amely
a Volga-Don csatomânâl egy hatalmas Sztâlin szobrot létesitett.

Sztâlingrâdkômyékén nagy kôltséggel, ôriâsi Sztâlin szobrot épitenek,
mikôzben az emberek azon a vidéken a hâborù ôta kunyhôkban laknak!
Az oktôberi forradalommal és a polgârhâborùval kapcsolatban az a

benyomâs jôtt létre, hogy ott Sztâlinnak mindenben elsôdleges szerepe
voltés hogy mindig ô tanâcsolta Leninnek, mit és hogyan csinâljon. Ez
persze sértô Leninre nézve.

A vidék és a mezôgazdasâg helyzetét csak filmekbôl ismerte,

amely szerint a kolhozok asztalai roskadâsig tele voltak pulykâkkal és
libâkkal. Ezt ô valôszinûleg el is hittel De hât, hogy is tudhatta volna a

vidék nehéz helyzetét, ha utoljàra 1928-ban làtogatott meg egy falut!
A mezôgazdasâggal kapcsolatos javaslatai nem tényeken és
szâmadatokon alapultak, hanem a realitâstôl teljesen elszakadt egyén
fantasztikus elképzelései voltak.

Tôrténelmi jelentôségû eredményeink a pârt szervezôképességének, nem pedig mind a sztâlini vezetésnek kôszônhetôk, ahogy
azt a személyi kultusz âllitotta. Azt meg kell hagyni, hogy a Lenin
halâla utâni elsô években Sztâlin hiven harcolt a lenini elvekért, de
késôbb, ahogy hatalmâval egyre jobban visszaélt, terrorista
môdszereket alkalmazott becsûletes szovjet emberekkel szemben. A PB

munkâjât beszûkitette és rendszertelenné tette azâltal, hogy azon belùl
kisebb munkacsoportokat létesitett, amelyeket mâs és mâs feladatokkal

bizott meg. Ez lehetségessé tette, hogy a PB egyes tagjait annak

munkâjâbôl kizâija. îgy lett félre âllitva a pârt egyik legidôsebb tagja,
Vorosilov is, akit a végén azzal gyanùsitott, hogy angol kém! Hasonlô
alaptalan râgalmakkal vâdolta Molotovot és Mikojànt is a XIX.
kongresszus utâni elsô KB-i iilésen és ha tovâbb él, nem kizârt dolog.

hogy velûk is leszâmolt volna. Nyilvânvalôan az volt a terve, hogy a

PB idôsebb tagjait mind félreâlHtja, helyettiik tapasztalatlan fiatalokat
hoz majd be, akik aztân korlâtlanul dicsôîthetik a jôvôben.
Befejezésiil a személyi kultusz feiszémolâsâra 3 javaslatot tett:

1) hogy el kell itélni és meg kell sziintetni, mert idegen a

Marxizmus-Leninizmustôl és nem egyeztethetô ôssze a part vezetô
szerepének elvével;

2) hogy folytassâk a KB elmùlt években végzett kôvetkezetes
munkâjât, amelyet mindenek felett a kollektiv vezetés elvejellemez és
3) hogy harcoljunk az ônkényeskedés és a hatalommal valô
visszaélés ellen és âlHtsuk vissza a szovjet szocialista demokrâcia lenini

elvét, ahogy azt a Szovjetuniô alkotmânya kifejezi.
Beszédét a kôvetkezô mondattal fejezi be: „Éljen pârtunk gyôztes
lobogôja - a leninizmus!"
(E beszéd ismeretében az ember nem mondhat mâst, mint hogy -

Istenem! - mennyire is igaza voltReagen elnoknek, aki a Szovjetuniôt
- ahol mindez megtôrténhetett - „ôrdôgibirodalom"-nak {Evil Empire)
nevezte. Sajnâlatos és felhâboritô, hogy ezért a jellemzésért mennyi

lekicsinylô és kioktatô kritikât kapott a mindent jobban tudô balliberâlis kôrôktôl. Az egész kultùrvilâg ôrôk hâlâval tartozik politikai
vonalvezetésének, amely ezt a rendszert, ideolôgiâjâval egyiitt, végiil is
méltô helyére, a „ tôrténelem szemétdomb "-jârajuttatta.)
Tôrténelmi visszapillantâsként a beszédnek tôbb pârttôrténeti
jelentôsége van:
1) A part itt ismerte be hivatalosan elôszor mindazokat a
borzalmakat, amelyek Sztâlin uralma alatt tôrténtek.
2) Hz alkalommal nézett a part elôszor szembe az igazsàg
kimondàsàval, amelyet évtizedekkel késôbb Gorbacsov a „glasznoszty"

politikâjâval ismét megengedett. Érdekes - és talân nem véletlen hogy ez mind a két alkalommal megingatta a rendszert, jeléiil annak,
hogy a kommunista rendszer és az igazsâg ôsszeegyeztethetetlenek!
3) Ez a beszéd az egész vilâgra kiterjedô kommunista mozgalom
ûgyének is igen sokat ârtott, hiszen a kiilfôldi pârtok vezetôi nehezen
tudtâk magukat kimagyarâzni, hogy Sztâlin hogyan is vezette ôket
orruknâl fogva és hitette el veliik a 30-as évek tisztogatâsi pereinek
legâlis jellegét.

A beszédnek azonban tôbb tôrténelmi jelentôsége is van:

1) Hruscsov ezzel a beszéddel tulajdonképpen elitélte magât a
szovjet rendszert is, amely Sztàlin korlâtlan ônkényeskedését a
proletârdiktatùra ideolôgiâjâval lehetségessé tette.

2) Ez a beszéd - bar megkônnyitette a Jugoszlâviâval valô
megbékélést - ugyanakkor mâs kommunista âllamokkal éles

nézeteltéréshez vezetett: Mao Zedong (Mao Tse-tung) Kinâja Kim IIsung Eszak Koreâja és Enver Hodzsa Albâniâja szâméra ui. Sztâlin
megmaradt a tévedhetetlen és bôlcs tanitômesternek és példaképnek.

Igy a kommunista tômb eg>'sége a beszéd utân még inkâbb megbomlott
3) Letagadhatatlan, hogy a kommunista tômbôn belûl, ezzel a

beszéddel elinditott desztâlinizâciô tette lehetôvé az 1956-os lengyel és
magyar eseményeket, amely végiil is a Szovjetuniô kârtyavàrként valô
ôsszeomlâsânak lett a kezdete.

Széchenyi Agost (Bées):
TORTÉNETI TÉNYEK
(Tàvirat alakjàban)

1.) A szittyâk, (skythâk), hunok, avarok, szâkok, kazârok,

bulgârok, hunkârok, kotumok és sumerek ôshazâja: az Indus vôlgye.
Az ôsi Szakisztân (Sistan), a mai Pakisztân! Az Indus-menti csodâs ôsi

vârosok és „metropolis"-ok (temetôvârak), igazoljâk ezeknek a népeknek ôskultùrâjât!
2.) A sumerok hajôs népek is voltak. Az Induson csônakâztak le és

foglaltâk el a mai Madagaszkârt és az Eufrâtesz és Tigris mezopotâmiai
folyôk termékeny torkolatait. Itt azonban kelet-semita népek térségébe
hatoltak be. Vârosokat és vârosâllamokat alakitottak itt, amelyek
szôvetségét ôsszességben: "Kiengira"-nak neveztek (Wengria), Kr. e.
3000-2500-ig. Bahrein szigete volt itt a tengeri kôzpontjuk.
Theokrâciâkat(Istenes âllamokat) alakitottak. Szenthâromsâguk is volt:
AN (ANU) a vilâgot teremtô és fenntartô ôrôk Isten (Még ma is az
ôrmények mâsodneve!). Samash volt a napistentik, az élet fenntartôja,
és ElA volt a fôld istennôje - a fôldi élet felelôse. Maga „AN" passziv
szellem volt, helyette tôrvényei uralkodtak. Minden vâros kiilôn

védôszellemet, istenséget vâlasztott magânak a szenthâromsâg egyes
tulajdonsâgaival, - de azoknak alâvetve. Egy istenhivôk voltak igy,

ùgy, mint a hinduk is: Brahma, Shiva, Vishnu, szenthâromsâggal - és
vagy 3 milliô istenséggel (ôsôk, szellemek, szentek), mindmâig
egyistenhivôk sokadalmukban.

3.) Sorgon (Kr. e. 2500), az elsô semita istenkirâly, ùgy halâsztak

ki a Tigris folyôbôl - mint késôbb Môzest a Nilusbôl. Ôalapîtotta meg
az akkàd kirâlysâgot és iilt râ a sumer laza szôvetségu vârosâllamokra.
Ettôl kezdve éltek a sumerok a kelet-semitâkkal „synbiôsis"-ban
(egyûttesen), kôzôs âllamban.

4.) A kultùra a sumeroké maradt. Magukkal hoztâk a Kinéban még
mâig is fennmaradt képirâst, - ami az agyagtâblâkon ékirâssâ alakult ôk maradtak a tudosok, imokok, papok, csillagaszok, hajôsok,

kereskedôk, folyamszabâlyzôk, mémôkôk, épitészek, âllattenyésztôk,
- amig a semitâk alkottâk a katonai védelmi szervezetet (és békét
szâmukra).

5.) Az Indus vôlgye az agglutinâlô nyelvû népek bûlcsôje! Az ôssumer haza! Észak felé, Észak-Irânon ât, sokan tâvoztak innen Euro-

Àzsiâba. Askythâk, a hunok, az avarok, kazârok, bulgârok, hunkârok, a
szâkok, kunok, dâkok, besenyôk, - mindmegannyian tôrôk nyelvû
népek vezérrétegukben. De mindig is, mindenûtt, soknépû orszâgok
urai! A cigànysâg is pakisztâni indus ôsnép, akik a hun-torôkséget
mindenhova kôvették, sot utànuk és velùk, északrôl és délrôl is.
Spanyolorszâgba is elérkeztek.

6.) A skythâk mâr Kr. e. 2000 kôriil a Kaukâzus térsége fôlôtt
laknak, fôldvâraik a Kârpâtok medencéjében is épiiltek.

Halàsz Péter (Budapest):
EZ IS BÉCSBEN TÔRTÉNT EGYSZER...

1962. mâjus 9-i keltezéssel a Washington Post a burgenlandi
Eisenstadtbôl - magyarui: Kismartonbôl - a Reuters hirûgynôkség
kôvetkezô sziikszavù jelentését kôzôlte: „A magyarorszâgi kémelhâritâs egy alhadnagya a mai napon egyenruhâban menekult ât
Ausztriâba és rendôrségi tâjékoztatâs szerint politikai menedéket kért.
Az alhadnagy, a 24esztendôs Lapusnyik Bêla, elmondta a rendôrségen,
hogy motorkerékpâron érkezett a Nickelsdorf kôzelében levô
hatârâtkelô âllomâshoz, riasztô lôvéseket adott le a két magyar hatârôr
felé, fedezék môgé kényszeritve ôket, majd âtvetette magât a
sorompôn. A hatârôrôk géppisztolyaikkal utâna tiizeltek, de nem
talâltâk el".

A bécsi „Die Presse'' mâjus 20-i szâmâban Norbert Lininger nevû
munkatârsânak

tollâbôl

részletesebben

tudôsit.

Jelentésében

az

alhadnagy mâr nem a „magyar kémelhârltâs", hanem az Âvo tisztje. A
riport a kôvetkezôkrôl tâjékoztatja olvasôit: „Lapusnyik Béla âvôs

alhadnagy bôrkabâtja a szô szoros értelmében vastag bélést
tartalmazott, odavarrta be ugyanis szàmos més irattal egyûttazoknak a
személyeknek a névsorât. akik Nyugaton a magyar titkos szolgâlatnak
dolgoznak. Miutâna burgenlandi rendôrség kihallgatta, azonnal Bécsbe
vitte ôt, hogy a politikai rendôrség magyar ugyekkel foglalkozô
szakértôje, dr. Hejkrlik, folytathassa kihallgatâsât, A politikai
rendôrségnek azt a kezdeti reményét, hogy Lapusnyik érdekes
informâciôt hozott magâval Ausztriâba, a fejlemények nem csak
igazoltâk, de tùiszâmyaltâk a legmerészebb vârakozâsokat is.
Kabâtjânak belsejébe varrva egyenesen a budapesti Beltigyminisztériumbôl szârmazô titkos adatokat hozott magâval kémek

tevékenységérôl, valutacsempészésrôl, Ausztriâban mûkôdô titkos
iigynôkôk névsorâval egyiitt. Lapusnyik részletes dokumentumokat
nyùjtott ât a magyar titkos szolgâlat Ausztriâban alkalmazott
môdszereirôl. Leleplezte azokat a hâlôzatokat. amelyeken ât
Ausztriâbôl tâjékoztatjâk a magyar hatôsâgokat. Tùl ezen, elmondta,
hogy hol vannak a vasfuggônyôn a titkos âtkelôhelyek és azon

személyek neveit, akik Ausztriâbôl kapcsolatban âllanak az Âvôval. Az
iratok azoknak az Âvô ugynôkôknek nevét is tartalmazzâk, akik mint
menekiiltek tartôzkodnak

Ausztriâban.

Részletes felvilâgositâssal

szolgâlt a valutacsempészésrôl, amelyet kôzlése szerint a budapesti
Belugyminisztérium
irânyit.
Lapusnyik
megnevezte
azt a
Stephansplatz-on levô divatârù-kereskedést, amelyen keresztiil a
pénzûgyi tranzakciôkat intézik. Ez az ûzlet egyébként - mondta - a
titkos iigynôkôk talâlkozô helye. Vizsgâlat induit meg annak
felderitésére, hogy a volt tulajdonosa milyen mértékben tâjékozott
ezekrôl a dolgokrôl".

A Die Presse a tudôsitâshoz fïïzte: „Amint a politikai rendôrségnek
môdja lesz ezen adatok maradéktalan kiértékelése, a titkos ûgynôkôk
letartôztatâsânak nagyarânyu hullâma vârhatô Ausztriâban". Ennyit a
bécsi Die Presse mâjus 20-i tudôsitâsâbôl.

A ,Jieuters" hirûgynôkség jùnius 5-én Bécsbôl keltezett jelentése
sokkal rôvidebb, de annâl dôbbenetesebb. Ez igy szôlt: „Az osztrâk

rendôrség vizsgâlatot inditott annak felderitésére, hogy mi okozta
halâlât annak a Lapusnyik Béla nevû 24 éves alhadnagynak, aki mâjus
9-én menekûlt golyôzâpor kôzepette a vasfuggônyôn ât Ausztriâba, és
mielôtt szombaton egy szigorùan ôrzôtt bécsi klinikâra szâllitottâk ât,
rendôrségi ôrizet alatt âllott. Az orvosok mandulagyulladâst âllapitottak
meg, az alhadnagy âllapota azonban fokozatosan romlott és tegnap
meghalt. A kezdeti „post mortem" vizsgâlat eredménye szerint a halâlt
agybénulâs okozta. A rendôrség kôzôlte még, hogy rôviddel halâla elôtt

Lapusnyik mondani akart valamit az orvosoknak, de mivel magyarul
beszélt. szavait senki sem értette és mielôtt a tolmâcs odaérkezett,
meghalt".

Ug> anazon a napon, tehât 1962.jùnius 5-én a New York Times-han
Handler, a lap bécsi tudôsîtôja is foglalkozott a rejtélyes halâlesettel.
Miutân ismertette az alhadnagy menekûlésének, ôrizetben tartâsénak
koriilményeit, és a titkos adatokrôl szôlô jelentéseket, tudôsltâsâhoz
ffizte:

„Bennfentes személyek Bées szerepét a Kelet és a Nyugat kozôtt
folyô hirszerzô hâborùban ahhoz hasonlitjâk, amelyet Lisszabon tôltôtt
be a mâsodik vilâghâborùban, amikor a szôvetségesek és a nâcik
iigynôkei kôzlekedtek a portugâl fôvârosban".

Jùnius 6-ân a bécsi ^JLxpress" ma kôvetkezôket irja: „A fontos
iratokkal Ausztriâba menekûlt magyar âvôs alhadnagy vâratlan halâla
tôkéletesen kivitelezett gyilkossâgnak tûnik. Azt a hivatalos
âllâsfoglalàst, hogy kùlsô beavatkozasnak nincs nyoma és hogy a
tôrvényszéki orvos szakértô a boncolâs sorân nem talâlta ciânnak, sem

mâs kimutathatô méregnek a nyomât, a hirszerzés frontszakaszân
folytatott hàborù szakértôi kézlegyintéssel intézik el. Nem vitâs, hogy a
baktériummal elkôvetett gyilkossâgot sohasem lesz lehetséges
bizonyitani. A tôrvényszéki orvostan szakértôk aligha tudjâk
meghatârozni, hogy a halâlos baktériumtenyészet miként keriilt az
alhadnagy szervezetébe. És ha az alhadnagy halâla valôan magyar
titkos ûgynôkôk lelkiismeretét terheli, akkor az utolsô pillanatban
csaptak le. Tegnap ugyanis Lapusnyikot mâr repiilôgép vitte volna az
Egyesûlt Àllamokba. Jôllehet, ezt a tervet titokban tartottâk, ôrzôi
tudomâst szerezhettek rôla. Maga az alhadnagy is ùjra, meg ùjra kérte,
hogy adjâk mâr ât az Egyesûlt Àllamok ôrizetébe, mert a Bécsben
mûkôdô magyar titkos ûgynôkôktôl nem érzi magât biztonsâgban".
Jùnius 7-én lija a „D/e Pressé'^-hQr\. Norbert Lininger. „Az eddig
lefolytatott vizsgâlat eredménye szerint kizârt dolog, hogy az
alhadnagyot a Rossauerlande-i bôrtônben mérgezték volna meg, ahol
elszigetelt cellâban, megbizhatô személyzet ôrizete alatt tartottâk. A
bôrtônkonyhâban, ahol az ételt tânyérokra adagoltâk, nem tudhattâk,
hogy melyik porciô keriil az elszigetelt cella lakôja elé. Mâs kérdés
azonban, hogy mi volt a helyzet akkor, amikor Lapusnyikot kivitték a
bôrtônbôl, ami csaknem minden nap megtôrtént. A bécsi vârosi
rendôrség hivatalos emberei jôttek érte, rendszerint kora délelôtt és
csak este vitték vissza. Kihallgatâsai sorân a Parkring-i kôzpontban

kiilôn ellâtâsban részesiilt és mivel szerette az édességet, egy kôzeli
cukrâszdâbôl gyakran hozattak tortât is neki".

Handler cikke a New York Times 1962. jùnius 10-i szâmâban mâr
kevés kétséget hagy a tôrténtek felôl. A tudôsitô ezt jelenti:
„Hivatalos vélemény szerint bizonyos, hogy Lapusnyik Béla
alhadnagyot olyan méreggel gyilkoltàk meg, amely nem hagy nyomota
szervezetben. A boncolâs a belek gyulladâsât mutatta ki, valamint
kezdeti tûdôgyulladâs tùnetét, de ezeknek egyike sem ad inagyarâzatot
a fiatalember âllapotânak gyors hanyatiâsâra és az agybénulâsra"...
Handler, aki a New York Times-i nem csak Bécsbôl tudôsîtotta, de
idôrôl-idôre Budapestrôl is, a kôvetkezôket kôzolte még cikkében;
„Manapsâg tobb szovjet hivatalos személy tartôzkodik Ausztriâban,
mint Washingtonban és New Yorkban egyiittvéve. Nem szâmitva a
Szovjetuniôbôl importait titkàrokat, titkârnôket, telefonosokat,

szakâcsokat és sofôrôket. 240 a hivatalos cimmel felruhâzott szovjet
személyek szama. A magyar és a csehszlovâk hirszerzô szervek is
jelentôs létszâmù személyzettel mûkôdnek Bécsben".

És ime az epilôgus, amint azt a bécsi Kurier jùnius 27-i szàma
kôzolte: „Lapusnyik Béla, a magyarorszàgi Àvô alhadnagya, aki
néhâny héttel azutân hunyt el, hogy magat a bécsi rendôrség védelme
alâ helyezte és aki azôta politikai menedékben részesiilt. ma megtette
életùtjânak utolsô mérfôldjét. Tôbb ôrâval a délelôtt 11 ôrâra kitûzôtt

temetés idôpontja elôtt a szôvetségi rendôrség ôt polgâri ruhâs embere
jelent meg a kôzponti temetôben és feltûnés nélkùl elfoglaltâk

helyeiket: négy a kâpolnânâl, egy a nyitott sirnâl. Ôk voltak az egyetlen
„gyészolôk", a temetés idôpontjât nem tették kôzzé. A negyedik
osztâlyù temetés kôltségét a Belùgyminisztérium vâllalta. A pap
németiil mondott rôvid beszédet. Nem volt sem virâg, sem koszorù. Az
ôt civilruhâs férfi nem mozdult addig a sir mellôl, mig a koporsôt
foldhalom nem rejtette el a kùlvilég elôl. A sir fôlé egyszerû kereszt
kerul majd, rajta a név: BélaLapusnyik. Annak ârât a temetés kôltségei
magukban foglaljék".

KÔZERDEKU KOZLEMENYEK
Balàssy Géza (North Royalton):
KOVESSUK A NEMZET SZOLGÂLATÂBAN
HÔSEINK PÈLDÂJÂT

(DEBRECENI ÉLMÉNY)
Az évezred utolsô évének a végén felmeriil benniink a kérdés:
Mit aikotott az emberiség egy ezredév alatt és mennyivel van
elôbbre, mint az ezredév elején?
Meg kell âllapitanunk, hogy véres évezred volt a mâsodik is,
mintha nem akama tanulni az emberiség. Mintha meg sem lâtnâ az
elmùlt hibâkat és a lelki, szellemi és gazdasâgi csôdôket.
A modem, pozitiv gondolkodâs elveit kôvetve csaka szépet szabad
meglâtnunk a mùltban. - A XX. szâzad végére mâr azt is kidolgoztâka
psicholôgusok, hogy el kell felejteni a multat. Csupân akkor tudunk
elôrehaladni, ha nem vâdolunk senkit a mùlt hibâiért. Ha teljesen
lezârjuk a multat és ùgy indulunk a jôvô felé. Ha ez érvényes az
egyénekre, akkor nyilvân érvényes az âllamokra is.
FelejtsUk el és bocsàssunk meg! Ez a legùjabbjelszô!
De miért és hogyan felejtsûk el Trianont? Egy orszâg megcsonkitâsât hogyan lehet elfelejteni? Hogyan felejthetem el Trianont, ha
magyarként szùletett unokatestvérem meglâtogatâsàhoz, ma roman

vizumot kell kérnem? - Hogyan értsem meg azt, hogy nagyapâm siijât
Româniâban kell keresnem, ha még nem tùrték fel.
Akkor tudunk elôrehaladni, ha nem vâdolunk senkit a mùlt

hibâiért, ha teljesen lezârjuk a multat és ùgy indulunk a jôvô felé.
Felejtsûk el és bocsàssunk meg! Ez a legùjabb jelszô!
Felejtsûk el a tôbb milliô magyart?, akik 70 éven ât hôsiesen
vallottâk, hogy magyarok. Ha kellett titokban, ha kellett bôrtônben,
megkinozva, de meg nem alkudva. - Magyarok és emberek maradtak!
- Es miért van az, hogy akiknek meg akarnânk bocsâtani, nem tudjâk
elviselni, hogy meg akarunk bocsâtani?

Felejtsûk el az elsô és mâsodik vilâghâborù szôrnj^ségeit?
Vilâgvândorrâ vâlt, kisemmizett ezrek nyomorùsàgât, hadifogoly
tâborok szenvedéseit, a mag>'ar anyâk és leânyok megbecstelenîtését, a
kommunista bôrtônôk kînzôkamrâit? - Felejtsûk el a pesti sràcokat,
akik ember ôriâsként harcoltak a vilâg leghatalmasabb hadi
szerkezetével szemben hazànk szabadsâgâért? Felejtsûk el azt az
onfelâldozô szeretetet, amellyel életûket adtâk a szabadsâg reményében
- értûnk?

Felejtsûk el a nagyhatalmi politikusok gazemberségét, akik
nemcsak ùjra megcsonkftottâk hazânkat, de a maradék orszâgot is a
kommunizmus martalékâvé tették?

Miért mindig csak nekunk kellfelejtenunk?!

Ne értsûk félre, nem azért ne felejtsûnk, hogy gyûlôletet tâplâljunk
mas emberek irént. Nem. Nem a magyar sors sb'ârsâga felett valô
sirânkozâst propagâlom azzal, hogy ne felejtsûnk. Az emlékezésnek,
pozitiv jôvôt épitô hatâsa lehet az egyénre és a târsadalomra is.

Az emlékezés a mùlt erényeire és azoknak épitô eredményeire,
segitséget, tâmogatâst ad a boldogabb jôvô épitéséhez. Az emlékezés
ugyanakkor kôtelezettséget is rô rânk.

Sajnos, magyar test\'éreink kôzûl is tôbben a felejtést vâlasztjâk.
Ez az egyszerûbb és kônnyebb ùt. A felejtés nem kôvetel fele-

lôsségvâllalâst. Az az elônye is megvan, hogy a mai liberâlis politikaés
vilâgnézet szerint a felejtôket tartjâk hôsôknek. Hiszen ezek azok, akik
nem hânytorgatjâk fel a mûlt igazsâgtalansâgât. Nem kell attôl félni,

hogy a prédât esetleg visszakôvetelik. De, aki felejteni akar, az nemzeti
felelôsségét râzza le magârôl.

Ma emlékezni akarunk! Nemzeti lelkiismeretvizsgâlatot tartani. Ma
szemébe akarunk nézni azoknak a hôsôknek, akik életûket adtâk a mi
szabadsâgunkért, akik vilâgot vâltoztattak életâldozatukkal.
Ma ôrôkre szôlô értékek szûletésére emlékezûnk! Azzal a pesti
srâccal szeretnék beszélgetni, aki egyszerûségében is kétezeréves
szeretetrôl tanùskodott. Egyik barâtomat kérte meg a harcok kôzben
egy pesti srâc, hogy ùjra tudnâ-e tôlteni géppisztolyât. Mikor barâtom
ezt megtette, megkérdezte a tizenéves gyereket, mielôtt tovâbb szaladt:

„Ôcsi, te miért harcolsz? Az iQù végigmérte barâtomat és azt kérdezte:
„Bâcsi, maga hâny éves?" - barâtom râfelelte „N€gyvenôt", mire a
ftatal igy vâlaszolt: „Tudja bâcsi, hogy maga még jôl néz ki, de én, ha
ez a rendszer marad, csak emberroncs leszek, ha elérem a maga korât.
Ha megnyerjûk a harcot és életben maradok, akkor nekûnk fiataloknak

is leszjôvônk. De ha megnyeijùk a harcot és nekem meg kell halnom,
ôrômmel halok meg, mert a haveijaimnak szebbjôvôjiik lesz".
Eszembe jut, amit 2 ezer éwel ezelôtt Jézus mondott:"5eAJÂ:/«eÂ:
sincs nagyobb szeretete annàl, mint aki életét adja baràtaiérf... -

Szeretném ennek a hôsnek megkôszônni az âldozatât. Elmondani neki,
hogy ha nem is ùgy fejezôdott be a haro, ahogy ô megâlmodta, harca és
halâla nem volt hiébavalô, mert nekem és gyermekeimnek kiharcolta a
szabad életet. A tizenéves unokâm, az ô lelki haveija, szabadsâgban

élhet. El szeretném mondani neki, hogy egy egész vilâgrengést inditott
meg életâldozata. Ha 43 év\'el késôbb is, de az ô âldozata ârân ùjra

szabad lett Magyarorszâg. Bizonyâra nem olyan szabad, mint ahogy ô
elgondolta.

De most màr szabad nyiltan az 56-os szabadsâgharcrôl
méltôképpen beszélni. Most mâr szabad a pesti srâcot jellemi

példaképiil âllitani a magyar fiatalok elé Magyarorszâgon is. Szemiikbe
szeretnék nézni és elbeszélgetni azokkal, akik szép 18 éves korukat
csak azért élték meg, hogy érettek legyenek a halâlos itéletre és

kivégzésre. - Csodâlom lelkierejûket és a reménytelenség idején is élô
reményiiket. Akik reméltek abban, hogy a szabad vilâg magyaqai el
tudnak érni annyit a nagyhatalmi politilmsoknâl, hogy megmentsék az
életiiket.

Ôk jobban hittek bennûnk, mint mi hiszùnk a magunk erejében és
képességében. Ôk hittek a mi magyar becsûletiinkben és a politikusok
emberségében egészen addig, amig a hôhér keze kl nem oltotta
életiiket. - Ma mind eljôttek és most ôk kérdeznek minket: „Mit
tettetek a 43 év alatt azért az eszméért, amiért mi meghaltunk? A
szabadsâgot, a mi életajândékunkat mire hasznâltâtok? Arra csupân,
hogy a magatok részére olyan életet biztositsatok, ami nem jutott ki a
mi szùleinknek, gyermekeinknek, akikért éppenùgy meghaltunk, mint
értetek?!

Milyen emléket adtatokgyermekeiteknek a mârvânyszobrok hideg
csillogâsân kivul, amiket emlékùnkre emeltetek?

Adtatok-e helyet

szlvetek melegében is szâmunkra? Tovâbb adtâtok-e az âldozatot hozô
szeretet eszményét, a hazaszeretet eszményét, a nemzeti felelôsség
lângjât gyermekeiteknek, az elkôvetkezendô nemzedékeknek olyan
tisztân, mint amilyennek ezt mi mutattuk meg nektek? Megmutattâtoke életetekkel âldozatotokkal gyermekeiteknek, hogy érdemes, szép és
dicsô magyarnak lenni? Bemutattâtok-e, hogy az egymâsért âldozott
élet a legtermékenyebb élet? Mondtâtok-e nekik, hogy a szabadsâgharc
hôsei nem a mesék hôsei, hanem a megùjulô élet hùs és vér hôsei.

A vilâgnak ùj életet formâlô erôt adô hôsei! Tizenévesek, akik
szembeszâlltak a vilâg leghatalmasabb seregével is. és megfutamitottak

ôket. Ôk voltak az elsôk a vilâgon, akik életûkkel és vérûkkel rântottâk
le a megalkuvôk âltal humânusnak beâllitott terror rendszerrôl a leplet!
Aldozatukkal tudomàsunkra hozzàk ma is, hogv érdemes magyarnak
lenni. - Ugyanolyan fiatal és idôs emberek voltak, mint mi itt az
emigrâciôban. Tudtok-e kezet nyùjtani egj'mâsnak. mint ahogy ezt mi
tettûk a szabadsâgharc alatt? A vezetésben tûntetek-e ki vag>' a nemzet
szolgâlatâban? A magyar nemzet érdekeit szolgâltàtok-e vagy egyéni
érdekeitek szolgâlatâba âllitottâtok a hôsôk dicsôségét?

Hogyan ôrôkitettétek meg emlékûket? Mit ér a szép emlékmû, ha
nem a nemzeti ôrôkségbe vetett, és szivekben élô hitet jelképez? Mit ér
a szép templom, ha nem az egymâsért életet adô szeretet lelkiiletét
hirdeti és segiti? Mit ér a szép szô, ha csak „zengô érc és pengô
cimbalom?" Mit ér a nemzeti baisers felett valô sirânkozâs, ha

elsorvasztja a szebb jôvô épitésére valô tettrekészséget?

Hadd idézzem itt a pozitivan visszaemlékezô Czirjàk Arpàd
plébânost, aki ezeket mondta az idei csiksomlyôi bticsùn:

„Nekiink, magyaroknak kiilônôsképpen vigyâznunk kell, mert a
sok tragédia miatt btira hajlô nemzet vagyunk, pedig van okunk
ôrvendezésre: âtvészeltûk a tôrténelem viharait, kibirtuk hazànk
feldarabolâsânak traumâjât. Elpusztithatatlanok vagyunk. Az egyhâznak szenteket adtunk, a harctereknek hôsôket, a tudomânynak
Nobel-dijas tudôsokat. Mas nemzet ujjongana ilyen siker lâttân".

Mi az ônfelâldozâs vérrel szentelt ôrôkségét kaptuk. Ha idâig nem

becsûltiik meg és nem kôvettiik a hôsôk példâjât, akkor a mai

emlékezés vâdolô. Élessztik fel lelkiinkben a hazaszeretet lângjât, amit
a csalôdottsâg, az ùj élet gondja és késôbb az ùj élet kényelme kiôlt
lelkùnkbôl.

Az ùjrakezdés erény, amely megerôsit, Megtanit bennûnket, hogy
az ùjrakezdésben, âldozatkészségben nincs korhatâr. Nincsen tùl fiatal
és nincsen tùl idôs. Nem szellemi nagysâgot és nem fiatalos izmokat
kôvetel, hanem erôs lelki elhatârozâst. Meggyôzôdést kôvetel, amiért
érdemes, ha kell, meghalni is.

Nekùnk is részt kell vennûnk hazânk ùjraépitésében. Az elmùl 43
év reménytelensége, agôniâja kitôrôlhetetlen kart tett nemzetiink
erkôlcsi és gazdasâgi életében. Nem kiméletlen kritikâra, hanem
szeretettel teli segitségre van népùnknek sziiksége. Ne a bajt
ostromoljuk, hanem a megoldâst segitsiik elô.

Az dobja râjuk az elsô kôvet, aki bûntelen. Tifiatalok, értsétek
meg, éljétek ât, hogy hôs nép leszârmazottai vagytok. Ne felejtsétek az
âldozatot, amely szâmotokra olyan lehetôségek ùtjât nyitotta meg, mint
kevés mâs embernek. Bârhol éltek is a vilâgban, bârmilyen jôl megy
sorsotok. ne felejtsétek el, hogy az Isten nem hibâzik.

Ô magyarnak teremtett titeket, és Istennek célja van magyarsâgotokkal. Életet, eg>'etlen boldogsâgot adô célja, hogy Isten âltal
neked rendelt feladatodat teljesltsd.
Idôsebbek! Legyetek bûszkék a fiatalokra, a magyar jôvô
zâlogaira. Segltsétek jôindulatù tôrekvéseiket még akkor is, ha mâs
ùton akarjâk nemzetiinket szolgâlni, mint mi kivânnânk.
Emlékezziink, ahogy a szabadsâgharcban egymâs mellett kiizdôttek
a Szabô bàcsik és a sràcok. A fiatalok és idôsek nemzetszolgâlatban

val6 ôsszefogâsa legyôzhetetlen erô.
*

Egy ùj évezred kiiszôbén emlékezziink a mùltra. Ne felejtsûnk, de
bocsâssunk meg. Tanuljunk a nemzet mùltjânak dicsôséges és szomorù
tôrténelmébôl. Meritsiink erôt szentjeinkés hôseink példâjâbôl.
Hâlâval és szeretettel emlékezziink azokra, akik kozvetlen a mi

szabadsâgunkért adtâk életiiket. Adjunk hâlât az Ûristennek nemzeti
mùltunkért és kérjiik segitségét jôvônkre. Kôvessiik a nemzet
szolgâlatban hôseink példâjât.
Ha ezt megtesszùk, bizalommal és ôrômmel nézhetiink hazànk és
népunkjôvôje elé a harmadik ezredévben.

„Huimia" (Budapest):
Kl TARTOZIK, KINEK?
HOZZÀSZÔLÂS A TEL-AVIV-BAN TERVEZETT

ORBÂN-KORMÂNY ELLENITUNTETÉSHEZ
Megdôbbenve értesiiltiink „A Magyarorszâgrôl Izraelbe Vândoroltak Szervezete" âltal kezdeményezett, a kevesellt kârpôtlâsi ôsszeg
miatti tiintetésekrôl.

A vilâgsajtô, valamint neves amerikai zsidô lapok az anti-

szemitizmus vilâgszerte valô rohamos teijedésérôl szâmolnak be. Inditô
okai kôzôtt szerepel az a magatartâs, amelyet a tiintetést szervezôk is
képviselnek. Tôbbnyire koholt vâdak alapjân zsarolni, fenyegetni,
kifosztani a vilâgot; Magyarorszâgot.

A „Miért a zsidôk az antiszemitizmus okozôi"? cimû kônyvében a
tanulmâny két zsidô irôja - Rager és Telvskin - igy jellemzi: "A
meglevô tarsadalmi rendszer eskùdt ellenségei, akik mindent
pusztitanak, maguk gyakran nihilistâk. nem hisznek semmiben és
mindent le akarnak romboini".

A szerzôk e zsidôk kôzé soroljâk Marx Kàroly mellett mindazokat,
akik a kommunizmus âtkàt zùditottâk a vilâgra, hazânkra (Trockij,
Kamenyev, Zinovjev, Kun Béla, Szamuely stb).

Vannak tôrténészek, akik a mâsodik vilâghâborùt kôvetô fél
évszâzados magyar tragédiât is ezen zsidôk vagy azok kôvetôi, utôdai
bûnének tartjâk {Ràkosi, Gerô, Rêvai, Farkas stb.)A nemzetiinket érintô vâdak megcâfolâsâra - amire a kârtéritést
kôvetelôk hivatkoznak - idéziink néhâny târgyilagos megâllapitâst,
amelynek alapjân eldônthetô a vitatott kérdés.

John Montgoniery, volt budapesti amerikai nagykôvet, „A kelletlen
csatlôs" cimû kônyve „Menedékhely 1 milliô zsidô szâmâra" cimû
fejezetében iija: „Magyarorszâg volt 1944 mârciusâig az egyetlen
eurôpai orszâg, aboi a zsidôk élete biztonsâgosnak volt tekinthetô. A
magyar zsidôk mellett, akiknek szâma akkor csaknem 1 milliô volt,
tôbb mint 100 ezer zsidô menekûlt érkezett kûlorszâgbôl

Magyarorszâgra és élt biztonsâgban, mig Hitler hadai meg nem szâlltâk
az orszâgot és el nem rendelték a zsidôk môdszeres kiirtâsât. Hitlernek
Magyarorszàggal szembeni haragjàt nagyrészt a zsidôknak nyûjtott
védelem keltette.

Ezeknek jelentôs része tùlélte a

Magyarorszâgon. Amikorra ténylegesen âtvette
orszâgban, Hitler mâr kôzel âllt a bukâshoz".

a

nâci idôket

hatalmat az

Majd igy folytatja Montgomery: „Magyarorszâgon a zsidôk
biztonsâga annak volt kôszônhetô, hogy milyen tôrvényeket hoztak
korlâtozâsukra. Ezek a tôrvények ugyanis azt a lâtszatot keltették, hogy
Magyarorszâg eleget tesz a zsamok kôveteléseinek, de valôjâban éppen
ezek segitségével tudott fennmaradni, mint menedéket nyùjtô oâzis. Ha
megtagadta volna, hogy bârmilyen tôrvényt is hozzon a zsidôk ellen, a

zsidôk tényleges biztonsâga kétségkivûl sokkal hamarabb véget ért
volna".

Hasonlô vélemény képviselôje Levis Namier professzor, a
nemzetkôzi zsidôszervezet jeles vezetôje. „Nagy aggodalommal
tekintûnk azokra a lehetséges kôvetkezményekre. amelyek
Magyarorszâg korai német megszâllâsa folytân az ott viszonylagos

biztonsâgban élô 800 ezer zsidôra vonatkozôlag elôâllhatnak"! A
professzor tovâbb folytatja: „A zsidôk egyedûli reménysége abban van,

hogy a magv arok mindaddig, ameddig a németek képesek visszautni,
nem tesznek olyant, ami az orszâg megszâllâsât vonnâ maga utân".

Tehét a magyar zsidôsâg érdekében hazânk nem léphetett ki a
vesztésre ilélt hâborùbôl! A békekôtések idején e tények ismerete
ellenére mint „Hitler utolsô csatlôsa" felett itélkeztek a gyôztesek.

Emberbaràti cselekedeteinkkôvetkezménye egyùjabb Trianon lett.
Egyidejûleg ugyancsak befolyâsos amerikai zsidô vezetôk
bizalmas utakon figyelmeztetik a magyar zsidôsâgot: „Ne
viselkedjenek - jô dolgukban - kihivôlag, mort kivâlthatjâk a
szomszédos Hitler-i hatalom ellenszenvét... A tùlélés a legfôbb cél,

tekintet nélkul arra, amit ezért fizetni kell"! A magyar gazdasâgi,

pénzûgyi élet zsidô vezetôsége is a provokâciômentes magatartâs
mellett foglal âllâst; „Ôrizzûk meg a békés oâzist", volt a kôzôs zsidômagyar jelszô. Nem sejthették vezetôink, hogy a hâborùban valô
maradâsnak, a zsidôsâg melletti kiâllâsnak borzalmas kôvetkezményei

lesznek. Ma màr nemzeti létunkforog kockàn emiatt.
Azon tôrténészek szâmâra, akik ma is vitatjâk a magyar nép

âldozatvâllalâsât az ûldôzôttek megmentésében, tekintsûk ât a zsidô dr.
Gosztonyi Péter hadtôrténész legùjabb kutatâsi eredményeit: „Adolf
Hitler 1944 tavaszân, egy héttel az orszâg megszâllâsa elôtt
megmagyarâzza a Wehrmacht Magyarorszâgra szabaditott parancs-

nokainak az okokat, amelyek ôt arra kényszeritették, hogy Magyarorszâgot megszâllja". A hadparancs igy szôl: „Huzamosabb idô ôta
nekem és a birodalmi kormânynak tudomâsunk van arrôl, hogy a
Kàllay vezette magyar kormâny a szôvetséges eurôpai nemzetek ellen
ârulâst készit elô. Ezt a helyzetet a Magj'arorszâgot uralô zsidôsâg
egyes

reakciôs vagy

zsidôbeûtéses,

korrupt elemei a magyar

arisztokrâciâval egyiitt idézik elô, félrevezetve igy a veliink barâtsâgos
magyar népet". (A magyar nép elismerése...a...német nép irânt akkoris,
ma is fennâll. Ez fiiggetlen az ideolôgiâktôl.) A hadparancs igy
folytatôdik: „Tagadhatatlan bizonyitékaink vannak, hogy a magyar
kirâlyi honvédség egyes magas beosztâsù tisztjei is az ârulôkhoz
tartoznak". Gosztonyi végiil azt mondja: „Hitler szerint a
magyarorszâgi helyzetet az orszâgban élô zsidôsâg idézi elô. A
megszâllâs egyik célja igy kétségkiviil az volt, hogy a nâcik holocaust

politikâjât a magyar kirâlysâgra kiteijesszék".
Ujbôl hangsûlyozzuk, az elôbbiek egyértelmûen azt bizonyitjâk,
hogy a zsidôk védelmében kifejtett Hitler elleni tevékenységunk
eredményezte a német, majd az orosz megszàllàst és ezzel az orszâg
pusztulàsàt.

A tovâbbiakban idézzûk az elôzôekben felsorolt tények kiegészitésére Lévay Jenô a .,Fekete kôny\'"-ben leirt megàllapitâsait:
„Hog>' kellôen méltânyolhassuk a Kâllay-konnâny nehéz helyzetét,
amelybe a magyar zsidôsâg ûgyében a nâci nyomâssal valô nyilt
szembehelyezkedése sodorta, vegyiik szemûgyre a Magyarorszâggal
szomszédos âllamok zsidô polgârai ellen ez ideig alkalmazott
intézkedéseit. Az osztrâk zsidôk sorsa màr évckkel elôbb beteljesûlt,
csak azok menekùltek meg élve, akik idejében kivândoroltak vagy
Magyarorszâgra tudtak menekùlni, és az Imrédy-kormàny bele-

egyezésével menedékjogot élveztek". Ismételjûk: akkori miniszterelnôkiink, Imrédy Béla, akit mint „hàborùs bûnôst", a kommunistâk
1946-ban kivégeztek

Lévay a szlovâk zsidôk sorsât igy ôsszegezi; „Szlovâkiâban 1939ben mindjârt az „ônâllô" szlovâk âllam megalakulâsa utân kezdôdôtt a
zsidôùldôzés. Megâllapithatô, hogy a szlovâk zsidôk elleni
intézkedésekben a német karhatalom, a német hadsereg és a Gestapô
nem vett részt! A deportâlâsra szânt zsidôk egy részét fogadta ekkor be
és mentette meg a magyar kormâny" !

Lévay a legmegrâzôbban a româniai zsidôk sorsât ismerteti;
„Româniâban nem voltak deportâlâsok, de mintegy 500 ezer zsidôt
kirabolva, megkinozva végeztek ki olyan môdszerekkel, amelyeket
felidézni sincs erôm".

Egészitsiik ki: Napjainkban a româniai zsidôk létszâma elenyészô.
Hova lettek azok, akik a hâborùt, a hitlerizmust tùlélték? A folyamatos
antiszemitizmus elôl menekûlve szétszôrôdtak a nagyvilâgban. Legtôbbjuk a Ceausescu âltal kierôszakolt vâltsâgdij fejében hagyhatta el
az orszâgot és talâlhatott Izraelben ùj hazât. Fizetnek kârpôtlâst a mai
românok vagy szlovâkok a zsidôk elpusztitâsâért és kiirtâsâért? Szobrot
diWiianakAntonescunak, Tisônak.

„A jugoszlâviai zsidôk sorsa mâr a hâborù elsô hônapjaiban
megpecsételôdôtt. Irmagjuk sem maradt".
Lévay irâsânak ôsszefoglalôja: „Amig tehât Kôzép-Eurôpa egész
zsidôsâgât szinte tôkéletesen megsemmisitették mâr a németek, a kôzel
egymilliôs magyar zsidôsàgot—mint érintetlen kozép-eurôpaiszigetetHorthy kormànyzô és a Kàllay-kormàny 'védelme alatt' tudja a
hitlerizmus

NemJàrna-e hàla vagy jutalom ezért a védelemért?

Lévay mellett nagy târgyilagossâggal ugyancsak a zsidô
szârmazâsù Randolph L. Braham jellemzi Kâllay-t, a magyar
miniszterelnôkôt: ,/lz a tény, és tagadhatatlanul egyik legnagyobb
érdeme, hogy a nàcik tobb - gettôsitàs, deportàlàs - kovetelésének

egyikét sem teljesitette. Konokul szembeszâllt azzal, hogy a
zsidôkérdést Mag>'arorszâgon szélsôségesen oldjâk meg, s mi sem
bizonyitja azt szembetûnôbben, mint az, hogy amikor a németek
megszàlltàk az orszâgot, a zsidôsàg tulajdonképpen fizikailag sértetlen
volt! Mutatja bâtorsâgât az is, hogy ezt az âllâspontjât mâr akkor is

képviselte. amikor Hitlerék még hatalmuk csùcsân voltak: nem volt
még Sztâlingrâd".
Az

idôk

végeztéig

bûszkék

lehetunk

Lévay és Braham

értékelésére. V'alôtiansàgokra épitett kàrtérités tovàbbi nyomorba
donti, irtja nemzetiinket és érthetô ellenszenvet vàlt ki a jôérzésû
emberekben.

Kûlôn foglalkoznunk kell a jogtalan kârtéritési kôvetelések idején
a zsidô munkaszolgâlatosok ûgyével.
A magyar holocaust legismertebb szakértôje, a mâr emlitett
Randolph Braham irja kônyvében; „Sok szâzezer katonakorban levô
zsidô fiatal férfi és leàny életét a munkaszolgàlat orszàgon belûli
intézménye mentette meg. (Lâsd a Magyar Holocaust kônyve 10.
fejezetét.) Mig rosszul felfegyverzett katonâink az elsô vonalban

harcoltak az ôriâsi létszémban levô szovjet hadsereg ellen, azalatt a
munkaszolgâlatosok, noha ugyancsak embertelen viszonyok kôzôtt,
âsôval, kapâval, de kevésbé veszélyes segédszemélyzeti szolgâlatot
teljesitettek. A szovjet katonâkfelsô parancsra, kiméletben részesitették
a fegyvertelen munkaszolgâlatosokat, nem lôttek râjuk. Tizezrével
szôktek ât az ellenséghez, vâltak partizânokkâ. (A „felszabadulâs" utân
fôleg ezekbôl lettek a legelszântabb ÀVO-sok, hatôsâgi kôzegek.) Az
egész orszâg korlâtlan uraivâ vâltak.
Fontos kihangsùlyozni, hogy a munkaszolgâlatot teljesitôkre
eredetileg ugyanazok a szabâlyok voltak érvényesek, mint a harcolô
alakulatokra. Vagyis: zsoldjuk, szabadsâg idejuk, csalâdi pôtlékuk stb.
egyezett a honvédség tagjaival. Ruhâzatuk hasonlô volt mindaddig a

frontszolgâlat idején is, mig a németek legszigorùbb kôvetelésére civil
ruhâban volt csak szabad szolgâlniuk, aminek a megalâztatâs mellettfô
elônye abban mutatkozott, hogy ezzel is el voltak kiilônitve a harci
alakulatoktôl.

Befejezésiil a zsidô vagyonok „eltûnésével" kell foglalkoznunk. A
német megszâllâsig szigorù rendeletek irtâk elô a zsidô vagyon
védelmét. A németek âltal diktâlt zsidô tôrvények kijâtszâsa az
„Aladârok", strohmanok âltal, kôzismert. Ennek kôvetkeztében a zsidô
lakossâg életszinvonala vâltozatlanul felulmùlta a keresztények âtlagât,
még a német megszâllâs idején is.

A megszâllâs utân a zsidôk âltal birtokolt mamut vagyonok Weismanfréd, Goldberger, Chorin, Mauthner stb. - a zsidô tulajdonosok âltal eladva keriiltek a németek, illets e az SS-ek birtokaba^^

magyaroknak nem volt beleszôlàsa a németek és zsidôk egymàssal
kôtott iizleti adâsvételébe. Jô példa râ, amikor Imrédy igyekezett a
zsidô vagyon német kézrekeriilése ellen tiltakozni. âllâsâbôl elmozditottâk.

Egy népet sem iehet felelôsségre vonni az ellenség àital elfoglaJt
orszàgban torténtekért. Magyarorszàgfuggetlensége megszûnt a német
megszâllâs idején. (Hasonlôan, mint Franciaorszâg, Norvégia,
Hollandia stb.)
Amikor 1945-ben hazânkat elfoglalta a szovjet hadsereg, a
magyarsâg kiirtâsa tovâbb folytatôdott, most mâr zsidô vezetés alatt.
(Ràkosi, Gerô, Rêvai, Vas Zoltân, Farkas Mihàly stb.)

Az 1956-os forradalom utân a helyzet nem vâltozott. A Kàdâr
korszakban minden kulcspoziciôt ôk tôltôttek be. A hatalmas nyugati
kôlcsônôket ôk vették fel a magyar nép nevében, nyugati tôkésektôl.

A magyarfôld, a magyar rabszolga a biztoslték a felvett kôlcsônôk
visszafizetésére.
A dollâr milliârdok scha nem jutottak be az orszâgba. Ma sem
szabad felelôsségre vonni a kôlcsôn felvevôit. Nem szabad, hogy az
orszâg lakôi megtudjâk, hova tûntek el a magyar nép nevében felvett
megszâmlâlhatatlan dollâr milliârdok!

Ismeretes, hogy a felvett kôlcsônôk sokszorosât mâr kamat
formâjâban visszafizettiik. Mikor és ki kârpôtolja majd a magyarsàgot
azért a nemzetirtàsért, amely a pénzvilâg irânyitàsa alatt hazànkban
ma is folyamatban van? {Az orszâg lakossâga évi 50.000fôvel csûkken
a tôbbnyire nemkivânatos bevândorlôk ellenére.)
Javasoljuk az Orbân-kormânynak, forduljon a magyarsâg
védelmében a Hâgai Nemzetkôzi Birôsâghoz igazsâgtételért.
FUggetlen szerv dôntse el, ki tartozik, kinek, mennyivel?
Ne tUntetések vasv idesen hatalmak dôntsenek a masvar nép
sorsârôl!

Hetyey Sàndor (Melbourne, Ausztrâlia):
A Kôzponti Vezetô ausztrâliai helyettese
Oktôber

MAGYAR HARCOSOKBAJTÂRSIKÔZÔSSÉGE

1999 oktôberét irjuk. Talân nincsen a magyar tôrténelemnek még
egy olyan eseményekben dûs hônapja, mint az oktôber.

Hajdanâban, talân 1867 6ta, a magyar nemzet megemlékezett
oktôber 6-àn az aradi tizenhârom hôs tâbomokrôl, az ônkényés idegen
uralom âldozatairôl. Ma, slremlékuk el van rejtve a magyar nép

kegyelete elôl, Àldott poraikat rablôk ôrzik és a helyiek nem tehetik le
koszorùikat szent emlékûk elôtt.

1918 oktôbere a magyar tôrténelem szégyenfoltjai kôzé tartozik. A
pesti utca sôpredéke ebben a hônapban ragadta magâhoz a hatalmat.
Ennek kôvetkezménye volt az elsô vilâghâborùban mindeniitt az
ellenség fôldjén harcolô magyar honvédség leszerelése, az azôta
hlrhedtté vâlt miniszteri jelszôra: „Nem akarok tôbbé katonât lâtni"!
A hadsereget leszerelték, az idiôta „farkastorkù grôf térdnadràgjâban jârult a francia balkâni hadsereg fôparancsnoka elé,
kedvezô feltételekért kônyôrôgve. A tâbomok vâlasza azôta szintén

kôzhellyé vâlt: „Hât Ônôk ennyire siillyedtek"? Az eredményt tudjuk.
A vérszemet kapott rablôbanda minden égtâjrôl beôzônlôtt a védtelen
orszâgba, kirabolva onnan még a drâga magyar fekete foldet is. Utâna,
szoros okozati ôsszefuggésben, jôtt Magyarorszâg nag>' gyâsznapja:
1920. jûnius 4., Trianon.

A trianoni szégyenpapîr, az a „békeszerzôdésnek" gùnyolt

diktâtum kergette bele Hazânkat a II. vilâghâborù borzalmaiba, amely
utân egy még borzalmasabb békediktâtum és 45 éves idegen megszâllâs

kôvetkezett rânk. Két vilâghâborù iszonyù vérvesztesége utân, mintha

nem lenne elég a sorscsapâsbôl, jôtt a magyar értelmiségi réteg tômeges
kiszakadâsa vagy kioperâlâsa a magyar nemzet testébôl...
Negyvenôt év tragédiâjât megelôzte egy harmadik oktôberi

szerencsétlenség: 1944. oktôber 15, amikor magyarok hasonlottak meg
egymâssal, Jô magyarok a jô magyarokkal, eg>'ik rész fôlôslegesnek
talâlta a tovâbbi hâborùs vérontâst, a mâsik rész kôtelességének érezte a
tovâbbi harcot, az utolsô napig.

Ami ezutân kôvetkezett, azt màr a fiatalabb nemzedék is tudja. A
harmadik dùlâs, a „felszabadùlàs"-nak csûfolt 45 éves „dcn>ajuralom", a nemzet teljes kifosztâsa, az értelmiségi réteg kiirtâsa, az
egyhâzak ûldozése
(a
keresztény
egyhâzaké!),
a
nemzet
egyharmadânak kiilfôldre menekiilése, az akasztôfaerdôk, a
kitelepitések, a bebôrtônzések, a kinzôkamrâk, a magyar nép teljes
anyagi, erkolcsi és szellemi leziillesztése, balkânizâlàsa. A dicsôséges
magyar tôrténelem meghamisitâsa, a nemzeti ôntudat szândékos
eipusztitâsa, a gazdasâgi csôdbejutâs, a reménytelenség, az erkolcsi
fertô.

Az Idô azonban sosem âll meg. A Tôrténelem kereke sziinteleniil

forog. Egyszer lent, mâsszor fent. Igy jôtt, mint deriilt égbôl a
villâmcsapâs, 1956. oktôber 23. A magyar tôrténelem legdicsôségesebb
napja, amikor a proletâr csalâdokbôl kivâlogatott diàksâg, ôsszefogva a
„vôrôs Csepel" Internacionâléra tanitott munkâsaival, szinte
fegyverteleniil, magâra hagyva és elârulva a „mûvelt Nyugat"
vakondjaitôl, kiverte Budapestrôl az akkori vilâg legfélelmetesebb
hadseregét.

A svâjcisapkàs pesti kôlykôk, kitôrulhetetleniil, arany betùkkel
irtàk be a neviiket a vilâgtôrténelem legdicsôségesebb lapjàra!
Szàjtàtva bàmulta ôket az egész vilâg! Ilyen még nem volt, ezpéldàtlan.
A szândékosan félrenevelt fiatalok, valami csodàlatos nemzeti tûztôl
hajtva, folytattâk apàik és idôsebb testvéreik harcàt az egész vilàgot
elnyeléssel fenyegetô keleti rém ellen. Szétlôtt, hôsi testuket, mésszel
leôntve, tômegsirokbafektették, de halhatatlan lelkiik, apàik mellett, ott
tûndokOl a Csillagût milliô fényes csillaga kôzôtt, dicsôségesen,
halhatatlanul.

Aztân, a ledôntôtt szobrù vôrôs diktâtor ismét kezet fogott régi
pârtfogôjâval, a nemrég keresztelkedett keresztesvitézzel, hogy
végrehajtsâk a vilâgtôrténelem legaljasabb ârulâsât: november 4-én
megindult a vôrôs gôzhenger, ùjra végigdùlva szerencsétlen Hazânkat.
A „pesti srâcok" most napnâl vilâgosabban bizonyitottâk be a
bâmulô vilâg elôtt, hogy - mindenféle nemzetkôzi butitâs ellenére - a
magyar MAGYAR MARAD !!!
Gorlice, meg Doberda hôseinek késôi fiai, meg unokài vézna
testuket dobtâk a szovjet pàncélszôrnyek elé, az àrulàs vértanùiként és

igy vàltak a magyar nemzet akkor csak titokban megnyilvànulô
szeretetével
szeretetevei Koruiveu
kôrUlvett hôseivé.
nuAeive.

harcnak vé
vége volt, de a nemzet
Ismeijiik a tôrténelmet. A harcnak
szenvedései még korântsem értek véget.

Ismét megteltek a bôrtônôk, ismét felâlHtotték az akasztôfâkat. A
gyilkos rendszer megvârta, mig a gyermekhôs megéri a tizennyolc évet
és akkor akasztott. Meg kellett mutatni a vilâgnak az „emberiesség
csodâjât".

Elhallgattak a fegyverek. Sôtét tômeg ôzônlôtt Nyugat szabadsâga
felé. A félretolt lelkiismeret a hatâron tùl konzervet adott nekik és

hamar hajôra rakta ôket a vilàg minden tâja felé. S ôk, akik bâtran
néztek szembe a szovjet hadosztâlyok gyilkos tiizével, most mentették
a puszta életiiket a biztos pusztulâstôl.

Sajnos, jôttek inâsok is, nemcsak a szabadsâgharc hôsei... Otthon
kinyitottâk a bôrtônôket. Akik tyûklopâsért voltak bezârva, azok féltek
a „rend visszaàllasâtôl" és a biztos ûjrabebôrtônzéstôl...

Jôttek veliik az ÀVO, meg a megtorlâs és a vôrôs hatalom
menekiilô patkânyai, meg a vôrôs rendszer beépitett teijesztôi. A
„békés szocialistàk, a békepapok, a békeangyalok, akik most is
kozôttunk rontjàk a levegôt! A hizelgôk, a besùgôk, az âmlôk, az
"Sgypârt" dédelgetettjei...Jôttek, felmémi és elârulni az emigrâciôt...
Jôttek a melliiket verôk, akik olyanok voltak, mint a pincsi kutya,
amelyik Nyugaton azzal dicsekszik, hogy ô, otthon, Bemâthegyi volt.

Ha 1956-ban annyi szabadsâgharcos lett volna, ahânnyal ma ittkmt
talâlkozunk, akkor a harcok mais folynânak, a Jenissei folyô mellett, a
kôzôs japân-magyarhatârért!
1999-ben megvillant elôttiink a remény halvény fénye. Reméltiik,
hogy most, talan most, végre, felvirul ùjra a hajnal a magyar nép folôtt.

De sajnos, ismét elârultak bennûnket! Kértiik a mâmoros ôrômmel

fogadott ùj kormâny képviselôitôl, hogy adjâk ki nekiink a kôzénk
csempészett ârulôk listâjât. Elutasitottak benniinket. „Azokra az
emberekre még sziikség lehet" - mondtâk. Vajon, kinek lesz râjuk
sziiksége és ki, kik ellen? Erre nem kaptunk feleletet.
Kértiik a kormânyt, tegyen valamit Trianon ellen. Azt a vâlaszt
kaptuk: „Errôl nem szabad beszélni"! (Két év mùlva eladtâk

Kârpâtaljât.) Kértiik, hogy biintessék meg a magyar nép irtôit és
gyilkosait. Azt vélaszoltâk: „Mit akartok? Otthon nincsenek mâr

kommunisték" ! (Két év mùlva pufajkâs kormânyt vâlasztottak a nemlétezô kommunistâk!)

Bajtârsaim! A kôzénk csempészett bomlasztôk most sem alszanak.
Igyekeznek éket verni magyar és magyar kôzé. Azt teijesztik rôlunk,
hogy mi nem tiszteljùk a szabadsâgharcosokat. Hogy mi kegyeletsértôk
vagyunk. Hogy mi elzârkôztunk a „megbékélés és megértés" ùj
bajnokaitôl. Mi ellenezziik a vélemények „szabad kicserélését"...

Minket rôvidesen elvisz az ôrdôg! (Ebben az egyben, talân, igazuk
van!)

Mi végig kiizdôttûnk egy véres vilàghâborùt. Mi is odaâlltunk a
szovjet pâncélszômyek elé. Mi holtunk napjâig ragaszkodunk
népiinkhôz, Hazânkhoz és nekùnk mindhalâlig szent marad a honvéd

es^nk! Mi is meghajtott fôvel àllunk a szabadsâgharcosok emléke
elôtt, de - igenis - tudni akaijuk, hogy melyik oldalan harcoltak a
barikâdnak!

Megiinnepeljuk az oktôbereket. Némelyiket szomorùan, de 1956
oktôberét boldogan és buszkén, niert tudjuk, hogy nem veszhet el az a
nemzet, amelyiknek olyan hôs fiai vannak, mint az 1956 oktôberének
hôsei! Hôsei és nem àrulôi! Harcosok és nem patkànyok!

Radies Géza:

A MAGYAR NEMZETI CÎMER FÔ ALKOTÔELEMEI
és lehetséges értelmezései
Sajnâlatos tényként âllapithatô meg, hogy nemzeti cimerunknek
nincs tudomânyosan kikutatott és megallapitott értelmezése. Minden
kétséget kizârôan rôgzithetô az, hogy fô alkotôelemeinek eredete az
ôkori mûveltségekhez vezethetô vissza, amelyek a kôvetkezôk; A cimer
bal oldalâban helyezkedik el a négy pires és négy fehér sâv. Jobb
oldalâban pedig a kettôs kereszt, alatta a korona és az alatt a hàrmas
halom.

A négy fehér sâv piros alapon - vagy forditva -, idôrendi
kialakulâsa és bizonyithatôsâga: Enki a legôsibb sumer vârosnak,
Eridunak volt a fôistene - kb. 6 ezer évvel ezelôtt - azaz a bôlcsesség
istene. Anu és Enlil hârmassâgban uralta Sumériât. Enki nevét négy
ékkel irtâk. Késôbb az akkâdoknâl Ea vette ât Enki szerepét, az ô nevét
is négy ékkel irtâk. Négy sâv lâthatô Zarathustra - kb. 2600 éwel
ezelôtt - kôpenyének szegélyén is, aki a szittya-hun vallâs reformâtora
és fômâgusa volt. Bôlcselete jôl ismert a mûvelt vilâgban. Négy
hajlitott sâv-iv lâthatô a cseremisz fôldôn talâlt magyar tarsolylemez Kr. u. IX.-X. szâzad - két egymâssal szembe nézô oroszlânjânak
oldalâban is, az utolsô iv ékszerûen kiképezve. A XI. szâzadbôl valô

zâszlônkon a négy fehér és négy piros sâv szerepel, s mint Ârpàd-sàvos
zàszlôt ismerjûk. Az esztergomi vârkâpolna egyetlen megmaradt
oroszlânjânak (falfestmény) oldalâban a négy sâv vagy ék a hàrmas
halommal van egybeszerkesztve.

A hàrmas halom idôrendi kialakulàsa és bizonyithatôsàga: Az ôsi

képirâsokban - Kr. e. 3500 éwel elôtte - a hegyet, de esetenként a
foldet és orszàgot is hârmas halommal irtâk,jelolték. A sumeroknâl ez
âtfejlôdôtt a hârom szâr nélkùli ékjelbe, rtiig az egyiptomiaknâl
megmaradt a hàrmas halom formàjâban. Kàlti Mark Képes Krônikàja
festményeiben is megtalâlhatô a hârmas halom, hol pajzson, hol
mellvérten. hol zàszlôn, mindenkor a kettôs kereszttel a tetején. Ha

gondosan megvizsgâljuk a matyô himzést, tulipânjai némelyikén
szintén a hârmas halmot lâthatjuk.

A kettôs kereszt idôrendi kialakulàsa és bizonyithatôsàga: A kettôs

kereszt megtalâlhatô az ôsi képirâsokban, mint fôember, fôpap,
uralkodô, istenség jelentéssel. Az egyiptomi Nefer-Yu kancellâr
sirkôvén is lâthatô a kettôs kereszt egy sziv alakù „alma" tetején, tehât
ebben az esetben isfôembert jelent. Hasonlô a magyar orszâgalmâhoz
csak a „gômb" sziv alakù. Nefer-Yu Kr. e. 2170 tâjân élt. Az
egyiptomiaknak hasonlô jelentéssel tôbb jeliik is volt, mint pl. a négy

vizszintessel, „sâvval" ellâtott oszlop. Nagy Konstantin (Kr. u. 280?337), rômai csâszâr szintén hasznâlta a kettôs keresztet. AMap/ar
Szent Korona Geobicâsz (I. Géza kirâlynak vélt) zomâncképén is
lâthatjuk, de az alsô vizszintest a gôrôg Oméga helyettesiti. IV. Béla
kirâly nagypecsétjének hâtlapjân is a kettôs kereszt van. A
rendelkezésre âllô adatok alapjân a kettôs kereszt a hârmas halom
tetején a mâr emlitett Képes Krônika festményeiben jelent meg elôszôr,
tehât az 1300-as évek mâsodik felében. A hârom fô alkotôelem: négy

pires és négy fehér sâv, a hârmas halom és a kettôs kereszt Mâtyas

(1458-1490) kirâly cimerében jelent meg egyutt a hollô, az oroszlân és
a hârom koronâs fej kiséretében. A hârmas halom és a kettôs kereszt
kôzôtti korona késôbbi fejlemény.

Ahhoz, hogy a cimerekben lâthatô alkotôelemeknek értelmet

adjunk, tudnunk kell, hogy a cimerek valôjâban képirâsok. Azokkal
alkotôik valamit mondani, kifejezni akartak. A magyar cimer
kialakulâsâhoz kôzel fél évezredre volt sziikség, nem egy gondolât
vagy terv alapjân készûlt. A hârom fô alkotôelemnek tôbb értelmezése
is lehetséges.

Kezdjiik a cimer bal oldalâban lâthatô négy piros és négy fehér
sâwal. Egyesek véleménye szerint a négy „eziist" sâv piros alapon a
Kârpât-medence négy „eziistfolyôjâf', Dunât, Tiszât, Dràvât ésSzâvât
jelképezné. A baj az, hogy a Kârpât-medencének ôt nagy folyôja van.
Aligha képzelhetô el, hogy a Mares, az Erdélyi-medence vizlevezetôje
kimaradhatott volna. Ettôl meggyôzôbb eredményre juthatunk, ha az
ôkori mûveltségek emlitett istenségei neveinek irâsjeleit vessziik

figyelembe. Énki és Ea isteneknek négy ékkel irtâk a nevliket. A négy
sâv a szittya-hun Zarathustra kôpenyének szegélyén is szerepel,
amelyek ugyancsak lâthatôk a Magyar Szent Koronân az Atya Istent
kôzrefogô ciprusfâkon is. Ezzel szemben a Jézust kôzrefogô
ciprusfékon hârom sâv van. A cseremisz fôldôn talâlt tarsolylemez

pedig azt igazolja, hog>' e jelet Àrpâd népe is ismerte és hasznâlta.
Végiil, e nég}' jelet lâthatjuk az esztergomi vârkâpolna festett
oroszlânjânak oldalâban. Jogos a feltevés, hogy e négy jel szâzadokon
ât megôrizte Isten, istenség, fôpap értelmét.

A hàrmas halmot a Tàtra, Fàtra és Matra jelképének szokàs
emlegetni. Tény, hogy a hârmas halmot a hegy, fôld és orszâg nevének
irâsâra hasznâltâk, de azzal nem jelôlhették egyetlen hegy
tulajdonnevét sem. Az esztergomi oroszlân oldalâban négy jel a hârmas
halommal van egybeszerkesztve, s ha a két fogalmat egybeolvassuk,
akkor megkapjuk az Isten orszàga olvasatot.

A harmadik fôelem a kettôs kereszt. A kettôs kcresztet az apostoli
kettôt keresztnek vélik - amely cimeriinkben a hârmas halomra van

helyezve -, mert a magyar kirâlyok az apostoli joggal is fel voltak
ruhâzva. Igy a két fogalom egybeolvasâsâval megkapjuk az Apostoli
Orszâg olvasatot (lehetséges). A korona a hârmas halom és a kettôs

kereszt kôzé az 1600-as évek végén, az 1700-as évek elején keriilt. E
hârom jel ôsszeolvasâsâval mâr értelmesebb olvasatot kapunk: Az
Apostoli Kiràiy Orszàga vagy az Apostoli Kiràlysàg. Abajaz, hogya
korona tûl késôn keriilt cimeriinkbe.

A kettôs keresztnek tovâbbi olvasata is lehetséges. Erdélyben az
enlakai unitârius templom mennyezetén van egy festmény, amelyben

rovâsirâsos szôveg lâthatô. A szôveg olvasata: Gy az Isten Georgyius
Musnai diakon. Egy az Isten, Musnai Gyôrgy diakon. Elgondolkoztatô,
hogy Musnai mester miért hagyta el az Egy szô irâsâhoz az e betût? Az

egy irâsâra miért hasznâlta csupân a rovâsirâs gy betûjét, amely hasonlit
a kettôt kereszthez. Tény, hogy az e a magyar nyelv leggyakrabban
hasznâlt magânhangzôja, a rovâsirâsban el lehetett hagyni akkor is, ha
az a szô kezdôbetûje. Azonban, Musnai mester logikâjâba mintha hiba

csùszott volna. Miért irta ki az e betût az Isten szôban? A rovâs gy
betûjével ugyanis irhatjuk az egyet, és az Egyetlent is. Ki az Egyetlen?
Az Isten! Ha tehât a kettôs kereszt Isten. a hàrmas halmot orszâg
értelemmel egybeolvassuk, ebben az esetben is megkapjuk az Isten
Orszàga olvasatot.

Vissza kell témunk viszont a négy piros és négy fehér sâv tovâbbi
lehetséges értelmezésére. Ennek a lehetôségnek a XI. szâzadbôl valô

Arpàd-sàvos zâszlô ad alapot, s nem lehetetlen, hogy ezt kell a
legvalôszinûbbnek tekinteniink. Hosszù ideig ùgy tudtuk, hogy a hét
torzs, nemzet kôtôtte a vérszerzôdést. Az utôbbi évtizedekben szô esett

nyolcrôl. sôt tizrôl is. Nem lehetetlen, hogy a Kârpât-medence
elfoglalâsât tlz tôrzs hajtotta végre, de szinte biztosak lehetiink abban,
hogy a vérszerzôdést 8 tôrzs, nemzet kôtôtte: Megyer, Nyék, Tarjàn,
Jenô, Kér, Keszi, Kûrt és Gyarmat. A Kûrt és a Gyarmat két kis vagy
két csonka tôrzs volt, amelyeket hadâszati célbôl egybe tettek, de a

tôrzsszôvetségben megkaptâk a teljes elismerést. A legvalôszlnûbb
tehât, hogy nemzeti cimerunk bal oldalâban ennek emléke lett
megôrôkitve, esetleg mélyebb: Isteni szôvetség értelemmel.

Amint lâtjuk, nemzeti cimerunk fo alkotôelemei értelmezésére

tôbb magyarâzat is lehetséges. Éppen ezért, az elmondottak hitelességét
és végleges rôgzitését a tovàbbi kutatâsok eredményei tâmaszthatjâk
alâ vagy câfolhatjék meg.
Z.ARATHUSTRA.\ Zarath-ustra; Zsarat-ostra; Zsarât-ostora,
NAP OSTORA = ISTEN OSTORA?

Egyszerre két tûzfal kôzôtt kigyùlt
A keleti ég vâratlan zsaràtja:
Minden ùvegre szâz napocska hullt

S az aszfalt szennyén szerte szét garnit
A Végtelen Fény milliom karâtja.

(Tôth Ât-pâd)
Koszorûs-Varsa F.Gabriella (Port Washington, Maiyland):

„GYPSY"MUSIC"IS NOT HUNGARIAN MUSIC
Briefly described the nature of Hungarian music is characterized
by the favorite scale which has an augmented fourth which gives it two
leading tones and produces the effect of an intensified minor.

This melancholy scale gives magyar mélodies and harmonies a
unique effect, which is increased by rhythm peculiarities and a
profiision of genuine embellishments. The rhythmic is particularly
favored, but the chief rhythmic peculiarity is the endless variety of
Hungarian rhythms.

The facts lead us to infer that the melodyand rhythm ofHungarian
music are not of gypsy, but of Hungarian origin which merely are
adopted by the gypsy bands.

Nevertheless even today some radio music stations - which are
supposed to be experts in music - fail to mention that gypsy orchestras
play Hungarian songs. Sometimes they only refer to „gypsy music" and
what is worse, they announce a genuine Hungarian song as being a
"gypsy song". This is as erroneous as if Italian songs played by German
ochestras vvould be declared to be „German songs." Gypsies have their
own songs and dances, which are entirely différent.
To clarify this misinterpretation, two world famous musicians,
Zoltàn Kodâly and Béla Bartok provided their greatest contribution to
Hungarian music by their joint effort of collecting and reviving genuine
folksongs preserved in their ancient purity and strength.
In connection with Hungarian music, some think of the
performances by gypsy orchestras (gypsy bands) insofar as they
embody the essence of Hungarian folksongs and popular artsongs. The
gypsy bands, however, are only the performers of Hungarian music
which shouldnot be confused with „gypsy music. "

This is not intended to underestimate the gypsy bands, which

possess great charm. The manner of their skilled musicians' playing is
itself a unique art form, particularly as entertainment in inns and
restaurants. There also are a considérable number of prominent gypsy
musicians, including Johann Bihari (1769-1827) who was a
distinguished violinist and composer.

Generally speaking, the gypsies, who are very musical people,
adom Hungarian music and play it with their own additions -

ornamentations similar to those found in the music of India. The gypsy
embroideries are no doubt quaint and fascinating at first, but their
musical value is not great. There are famous musicians, including

Reményi, who hold that the gypsies have spoiled Hungarian (magyar)
music by their lavish use of improvisation.

The mistake in confusing Hungarian music (which gypsy bands
play in Hungary) with „gypsy music" becomes apparent when we
mention that gypsies in other countries, where they have become more

or less acclimated, do not play the same music as in Hungary, but take
that of their adopted country, playing Andalusian music in Spain with
guitar and mandolin, Russian music in Russia, etc. The error also is

highlighted by the fact that the Hungarians are of Asiatic origin, while
the gypsies are of Indian origin. Historical research lias revealed
numerous references to the cultivation of music by the Hungarians and
their ancestors, in one case a thousand years before they came into
contact with the gypsies (See Mendel X, pp.392-3).

Figyelô:
" 1956 PRIVATIZALASA

Az a szô, hogy "privatizâciô" a legùjabbkori magyar tôrténelem
1989-98 éveit târgyalô lapjain vastag fekete betûkkel lesz feltuntetve.

A privatizâciô - mâs néwel magânositâs - az ùn. rendszervâltâst
(1990) kôzvetlenùl megelôzô és az azt kôvetô években egyet jelentett a
magyar dolgozôk âldozatos munkâjâval é\âizedek alatt megteremtett

âllami (nemzeti) vag>'on szemérmetlen elrablâsâval. 1988-al
kezdôdôen, miutân Mâltân eldôlt, hogy a „hideghâborù" a
kommunizmus vereségével végzôdôtt, megkezdôdôtt a régi
kommunista nômenklatùra âtmentése a gazdasâgi életbe. Az âllami
vâllalatok, mezôgazdasâgi tszcs-k vezetôi, pârttitkâra, fôkônyvelôi,
âgazatvezetôi stb. megkezdték az ùn. „spontân" privatizâciôt. Ennek

sorân az egyes iizemek jôl prosperâltak. A folyamat az elsô szabad

vâlasztâsok, 1990 utân felgyorsult és ekkor lépett szinre a kiilfôldi
rablôtôke. Hz megszimatolta az ùj piac, az olcsô munkaerô lehetôségeit
és a politikai életbôl kiszorulô, de kôzben meggazdagodô elvtârsakkai
az ôsszhangot. A dilettâns âllamvezetés a nyugati tôke beâramlâsânak

bûvôletében az orszâg legsikeresebb, legtôbb hasznot hozô âgazatait
nevetségesen olcsôn bocsâtotta ârùba, hogy a nyugati tôkések és az
elvtârsakbôl urakkâ vâltozott magyarorszâgi ùjgazdagok a maguk
részére privatizâljâk. Igy keriilt ebekharmincadjâra a cukoripar, tejipar,

elektronikai ipar, gyôgyszeripar, jârmûipar, tehât a nemzeti ipar
"sikerâgazatai".

A Horn kormâny négy éve alatt a privatizâciôs folyamat jôformân
befejezôdôtt és a "privatizâlôk" szemet vetettek az utolsô jelentôs
nemzeti vagyonra, a termôfôldre. Szerencsére a nemzeti erôk egységes
fellépése egyenlôre megakadâlyozta a termôfôld idegeneknek valô

eladâsât és van râ remény, hogy az ùj kormâny 1998 utân sem engedi
meg ezt a szégyent.

Az elôzôkben kitûnt, hogy a privatizâlâs végzô soron a

rablôkapitalizmus szâmâra nyitotta ki az orszâg gazdasâgi kapuit, ami
egyiitt

jârt

az

ipar

leziillesztésével

és

a

mezôgazdasâg

ellehetetlenitésével.

A gazdasâgi élet privatizâlâsâval egyutt elindult a politikâban is a
privatizâlâs, 1956 eszméinek, sikereinek és dicsôségének kisajâtitâsa.
1988-89-ben ugyanis minden part, forum, szôvetség 56-ra hivatkozva
vette fel a kuzdelmet a rendszervâltâsért. 1956 eszmei jelentôségének
nagysâgât elsôként a reformkommunistâk lovagoltâk meg. Az

ôsszeomlô pârtâllam mentôôvet làtott az 56-os reformkommunistâkban,
hogyha màr àt kell adni a hatalmat, akkor azoknak adjâk ét, akikben
biztositékot lâttak arra, hog>- nem lesz felelôsségrevonâs. Igy az 56-os
reformkommunistâkat tették meg a rendszerv'âltâs zâszlôvivôinek.
Ennek volt szerves része az 1989. jùnius 16-i Nagy Imre temetés, ami
nem volt mâs, mint ôt kommunista "szentté avatâsa". Ezt kôvetôen az

56-OS reformkommunistâk lettek 56 hôsei, és a maguk részére
privatizâltâk a forradalom minden eredményét és dicsôségét.
Amikor Pongràcz Gergely visszatért az emigrâciôbôl, célul tûzte
kl 56 igazsâgânak kivivâsât. Elsô lépésként létrehozta a "Pesti Srâc"
alapitvânyt, hogy anyagi alapot teremtsen az 56 igazsâgâért folyô
harchoz. Mivel ehhez a harchoz nyilvânosségra, sajtôra volt szûkség,

elhatârozta egy ùjsâg létrehozâsât. Ebben az idôben Pongràcz Gergely
szorgalmas munkatârsa és anyagi ùgyeinek intézôje volt Vodrôs Csaba,
akinek ôccse, Vodrôs Attila ùjsàgirô éppen ekkor vàlt munkanélkûlivé,
mivel a szerkesztésében megjelenô "Pest Megyei Hlrlap" szâlka volt a
hatalom szemében, és a lapot tônkretették. Jô gondolatnak làtszott,
hogy a Pesti Srâc alapitvâny pénzét, 56 eszmei hitelességét egy nemzeti

elkôtelezettségûnek ismert ùjsàgirô segitségével kamatoztassàk. Igy jôtt

létre az "Ûj Idôk", ami az 56-os Magyarok Vilàgszôvetsége lapjaként
vàlt ismertté és lassan népszerûvé. A lap fejlécén àllt: "A nemzet

megmentéséért alapitotta Pongràcz Gergely". Az impresszumban pedig
az, hogy Pongràcz Gergely megbizâsâbôl szerkeszti VôdrosAttila.
A lap, amely 90 dollàrban, a Pesti Sràcalapitvâny pénzéninduit be

és lassan vàlt ismertté és fôleg az emigràciôban élô 56-osok anyagi
segitségével, lassan ônellàtôvà vàlt. Ezt az alkalmat làtta alkalmasnak a

Vodrôs testvérpàr, hogy az 56-os Magyarok Vilàgszôvetségének lapjàt
privatizàljàk.

Pongràcz

jôhiszemûségét

kihasznâlva

-

aki

pénziigyekben teljesen szabadkezet adott Vôrôs Csabànak - a lapot
elôbb KFT-vé alapitottàk. Ettôl kezdve az ùjsàg egyre kevesebbet
foglalkozott 56-tal és lassan egy szûk kôrii csoportosulàs orgànumàvà
vàlt. Kezdetben tôbb oldal foglalkozott 56-os témàval. Késôbb ez a

teijedelem egy féloldalra, majd egy hasàbra csôkkent, az utôbbi idôben
pedig egyetlen sor semadott hirt az 56-os MVSz tôrténéseirôl. Tehàt a

Pesti Sràc alapitvâny pénzén beinditott 1956 szellemi hitelességén és az
56-OS emigrànsok pénzén megerôsôdôtt lap tôbb milliô forintos

kôltségvetéssel ûzemelt, mikôzben az 56-os Magyarok Vilàgszôvetsége
filières gondokkal kùzdôtt és probléma volt egy-egy levél postai
kôltségének elôteremtése. Az „Uj Idôk" szerkesztôsége és az 56-os

MVSz elnôksége kôzôtt egyre fesziiltebb lett a viszony, a Kft. végiil
privatizàlta, azaz eladta a lapot egyvàllalkozônak és most màr az 56-os

MVSz-nek semmi kôze nincs a laphoz. A Vôdrôs testvérpâr tehât

ugyanùgj' privatizâlta kicsiben az „Ùj Idôk"-et ésvele egyiitt 56 eszmei
hitelességét, mint ahogy a kommunista nômenklatùra privatizâlta
nagyban a magyar gazdasâgi életet. Szomorù, hogy mindezt
„tôn>ényesen" 56-ra hivatkozva Pongrâcz Gergely nevének
felhasznâlâsâval teszik és tehetik, mert a demokrâcia adta szabadsâg
mindenre lehetôséget ad.

Legyen elég a „privatizâciô"-nak nevezett szabadrablâsbôl akâr
nagyban, akâr kicsiben tôrténik, mert az ùj nemzeti kormâny, végsô
soron a nemzet jôvôje mùlik azon, hogy a hazugsâg helyett az

ôszinteség, az igazsâgossâg legyen a târsadalmi és a politikai élet
vezérlôelve.

Csurka Istvàn (Budapest);
DR. BÂRDOSSY LÂSZLÔ
Dancsecs Gyôrgy fôvârosi képviselô a fovârosi MIEP-fxakcio
jôvâhagyâsâval és a MIÉP elnôkségének, tagsâgânak és a
tôrténelemszemléletiink megtisztitâsâban mâr eddig is szerepet vâllalô
nemzeti nemzeti szellemû értelmiség helyeslésével nyilvânossâgra
hozta, hogy a fôvârosi képviselôcsoport kezdeményezi a
perùjrafelvételt a halâlra itélt és kivégzett volt magyar miniszterelnôk,
dr. Bàrdossy Làszlô iigyében. A kezdeményezést azonnal heves
tâmadâsok érték, elsôsorban a MSZP kiilonbôzô testiiletei és
személyiségei részérôl. Azonnal vilâgossâ lett, hogy ma is két front
van: az egyik oldalon azok âllnak és azok fenyegetôznek, akik a szoyjet
megszâllâs évei alatt kialakitottak és a magyar nemzetre erôszakoltak egy minden elemében hamis tôrténelemszemléletet -, és ahhoz ma is
ragaszkodnak, mert mai hatalmuk alapjât is ez képezi, a màsik oldalon
pedig a nemzet elnyomott, sokszor éppen az évtizedes hazug
beidegzôdések kôvetkeztében a tômeg kôzônyével is megkûzdeni
kénytelen része âll.

Bàrdossy Lâszlô bûnôssége mellett az MSZP-SZDSZ-kôxoV. hârom
érvet sorakoztatnak fel: miniszterelnôksége idején hoztâk meg a
harmadik zsidôtôrvényt, s ekkor uzentrink hadat a Szovjetuniônak,

majd Nagy-Britanniânak és az USA-nak. Ténybelileg és idôbelileg
mindhârom âllitâs megâll. Ugyanakkor tény az is, hogy a zsidôtôrvényt
az akkori, mâr titkos vâlasztôjog alapjân tôrvényesen megvâlasztott
Orszâggyûlés hozta meg, kétségteleniil a miniszterelnôk egyetértésével.
Bàrdossy bûnôssége mértékének megâllapitâsakor tehât nem

az az

elsôdieges, hogy egyetértett-e egy olyan tôrv énnyel, amivel ma mi sem
értunk egyet, mert semmilyen etnikai alapon valô kirekesztést, hâttérbe

szoritâst, korlâtozâst nem ismerunk el, s mindegyiket egyforma bûnnek
tartjuk, s ezen beliil természetesen a magyarnak szùletett emberek
semmilyen orszégban, semmilyen kôriilmények kôzôtti kirekesztését
sem fogadjuk el, hanem az, hogy az Orszâggyûlés elfogadott egy
tôrvényt, amelyet a kormânya teijesztett be. A tôrténelmi igazsâghoz

hozzatartozik az is, kùlônôsen a késôbbiek fényében, hogy a tôrvényt
kulsô nyomàsra, s az akkor mâr Eurôpa-szerte folyô zsidôùldôzések
kôzepette teijesztették elô és hoztâk meg, s hogy magânak Bardossynak
a német megszâllâs utén bekôvetkezett zsidôùldôzéshez, a
deportâlâshoz, s az életek kioltâsàhoz mâr nem volt kôze, nem lévén
akkor mâr hatalomban.

A kôvetkezô MSZP-s vâd még gyengébb lâbakon âll. Hadat iizent

a Szovjetuniônak. Ebben az esetben nem az a kérdés, hogy milyen
felhatalmazâs âllt e môgôtt a lépés môgôtt, hanem az a tôrténelmi tény,
ami azôta, sajnos, beigazolôdott: a Szovjetuniô a Gonosz Màsik
Birodalma volt mâr akkor is, s ezt a haduzenetet, ennek erkôlcsi

tisztasâgât a politikai kényszeritô kôriilmények nélkiil mérlegelni 1956.
november 4., a gulâgon elpusztult emberek szâzmilliôi, az egész
gyilkos rendszer feltârulâsa utân és kiilônôsen azutân, hogy egy
tôrvényes magyar miniszterelnôkôt, aki râadâsul élete javât a Gonosz
Birodalomban élte le, pusztân azéri végeztek ki 1958. jùnius 16-ân,
mert Magyarorszâgot semleges orszâgnak jelentette ki, teljességgel
elfogadhatatlan. NagyImrének ma, nagyon helyesen, az Orszâg Hâzâra

mutatô szobra van, az emlékét tiszteljiik és âpoljuk, Bârdossynak a siija
helyét sem tudjuk, és hâborùs bûnôsként ma is megbélyegzett alakja
tôrténelmiinknek.

Ez az, ami elfogadhatatlan, s kùlônôsen az, ha olyanok akaijâk a
hamis megitélést fenntartani, akik tôbb, mint négy évtizedes uralmukat,

javaikat, egész vagyonukat és tekervényes karrierjùket a Szovjetuniô
âltal kétszer rânk erôszakolt rendszemek, népirtâsoknak, elnyomâsnak
kôszônhetik, s akik mai politikai hatalmukat, befolyâsukat is arra
hasznâljâk, hogy a magyarsâg ne jusson tiszta tôrténelmi tudathoz, ne

tôrténjék igazsâgtétel, s az igazsâgtalan tulajdonhoz jutâs visszaélései
ne legyenek feltârva és kiigazitva.
Bârdossy-kérdés

idôszerû.

mert

a

nemzet

tisztânlâtâsârôl
és
rendszeriink,
demokrâciânk
miKentjeroi,
nk
mikéntjérôl,
megùjulâsârôl szôl. Azok, akik Nagy Imre és ezemyi mârtirtârsânak,
kôztùk gyermekemberek kivégzésének pârtjâban, kormânyaiban,

mindenhatô
bizottsâgaiban,
hazugsâggyârtâsra
fenntartott
intézményeiben szerepet vâllaltak, s ebbôl kivételezésekhez jutottak,
ma legalâbb hallgassanak, amikor a nemzet jobbik része igazsâgos,
felelôs tôrténelmi ônvizsgâlatot kôvetel.

Az USA-nak kiildôtt Bârdossy-féle hadiizenetet pedig ma csak
azzal a tôrtetô serénykedéssel szabad ôsszevetni, amivel az MSZP
Magyarorszâg NATO-csatlakozésa mellett kiéllt, ùgy, hogy néhâny
éwel korébban még ugyanezeknek a politikusoknak kissé habzott a

szâjuk, amikor kiejtettéic az "amerikai imperialistâk" szôpârt, mint a
gonoszsâg megfelelôjét.

AK41ÉP tehât elkésziti a perùjrafelvétel jogi indokolâsât, és ezzel,
valamint mâs lépésekkel folytatja tôrténelmi lâtâsunk megtisztitâsât.
Kiilônôsen a XX. szâzadi ellentmondâsokat kell tisztâznui^. A
globalizmus kiszolgâlôitôl, akik annak idején szovjet zsoldban âlltak,
csak belsôleg szilard, ônlâbân âllô, ônérzetes nemzet védelmezheti meg
magât.

Bàrdossy nem volt bûnôs, mégis életévelfizetett. Mi, mai magyarok
sem vagvunk azok, nem akarunk életiinkkelfizetni. Magyarok vagyunk
és azok akarunk maradni!

Palotàs Pàl (Seattle):
ALLIANCE HONGROISE?

A Magyarok Vilégszôvetsége égisze alatt buijânzô irodalmi lâz
immâr jérvânyos méreteket ôlt. Szerencsémre a kulisszâk môgé nincs
belâtâsom, igy csak a bennfentesek Intemeten hosszù 1ère eresztett,
„szakértôi irodalmât" tudom kôvetni.

Lehet, hogy kancsalul, festett egekbe nézek, de a MVSz
célkitûzéseiben mégis csak jô szândékot vélek felfedezni. Hiszen
kevesen vagyunk, és tehetségeink jôrésze szétszôrtsâgban is rengeteget

segithetne az otthon sinylôdô nemzetnek. A diaszpôra elônyei
felmérhetetlenek. Mindnyajunk szent kôtelessége az orszâg szekerét
tolni, a legjobb tudâsunk és tehetségunk szerint. De elemi fontossâgù
kôvetelmény lenne, hogy egy irânyban ôsszegezôdnének az
igyekezetek. Ezt pedig csak egy legszélesebb alapù konszenzussal birô,
osztatlan kôztiszteletben âllô kôzponti intézmény teheti lehetôvé.
Gondolom, nem vagyok egyediil, aki a MVSz-ét tartom hivatottnak az
ôsszhang megteremtésére, és ezzel eimek a nemzetmentô feladatnak
végrehajtâsâra.

A Szôvetség vilâgszerte elismert autorités, azaz tekintélyre
alapitott felsôbbségnek kell lennie, amely a Kàrpât-medencében élô
egyetemes magyarsâg érdekeit van hivatva szolgâlni, képviselni.
Természetesen elengedhetetlen, hogy ennek a mag>'arsâgnak minden
becsiiletes tagja bizalommal is viseltessék az ôt képviselô MVSz irént.

Ez a demokratikus képviselet és a tekintélycn alapulô végrehajtô
hatalom ôsszhangjânak az egyediili jérhatô ùtja.
A bizalom elôfeltétele a meggyôzôdés, hogy a MVSz a valôs,

ôszinte, egyértelmû tôrténelmi igazsâgok szilàrd alapjâra épiti fel a
stratégiâjàt. Ebben rejlik az egész jôszândékkal indi'tott nemzetmentô
program sikere vagy bukâsa. Mert még az otthon maradt testvéreink
sem lâtjâk tisztân az évszàzad tôrténelmi eseményeit és azok hétterét.
Megi'télésem szerint a MVSz elsô és legfontosabb feladata lenne a

mùltunk becsiiletes, egyenes feltârésa és az eredménynek vilâgszerte
elfogadtatâsa.

Mert minden kiilorszâgban élô magyar, akâr iskolâzott értelmiségi,

akâr kétkézi munkâs szellemiségu legyen is, Magyarorszâgot képviseli
az idegenben. Magatartâsa, jelleme, feddhetetlensége mellett a magyar
mùlt,

a

tôrténelmi

szerepiink,

a

benniinket

sorozatosan

ért

igazsâgtalansâgok, jelenùnk és tôrekvéseink felôl nagy vonâsokban

tâjékozottnak kell lennie. Nagyon fontos azonban, mint ahogy az
orgona sipjai ôssze vannak hangolva, a hazânkrôl vélemény nyilvânitô
szôrvânymagyarsâgnak is egységes âllâspontot kellene vallania a

hamisitatlan, valôs tôrténelem megvilâgitâsâban - legalâbbis a nemzet
sorsdôntô kérdéseiben.

Mit gondolhat rôlunk egy gondolkodô kulfôldi, ha egyikûnk a
Habsburg uralom dicsôségérôl âradozik, mâsikunk pedig fél évezred
minden balsorsa kùtforrâsânak tartja az uralmukat? Vagy a mâsodik
vilâghâborùban részvételunket „igazsâgos" védekezésnek, a nyilas
puccsot nemzetmentô hôsiességnek hallja az egyik oldalrôl -, szemben
a szomorù igazsâggal?

A MVSz szervezetét, mint a franciâk vilâgszôvetségét tudnâm
elképzelni, az itteni seattlei tapasztalataim alapjân. Nem tudom, hogy
az illetékesek tâjékozottak-e az Alliance Française szervezete felôl. A

francia név vilâgszerte érthetô lenne, nemzetkôzi, nem angol-amerikai,
hanem semleges jellegû.
A Vilâgszôvetségnek tagja lenne mindenki, aki jôhiszemûen és

nem érdekbôl magyaraak tartja magât. Vallâsfelekezetre, nemre,
egykori és jelenlegi politikai pârtâllâsra, gazdasâgi helyzetre, mostani

lakhelyre és bârminemû egyesUlet tagsâgâra vagy vezetô tisztségére
valô tekintet nélkùl.. Egyénileg.

{Kétségek eloszlatàsàra: talàn istenfélelem vagy vallâserkôlcsi
nieggvôzôdés jobban iUenék meghatârozàsnak, mert tOrténelmi
egyhàzakon, felekezeten kiviili egyén is lehet jô magyar. Az izraelita
vallàsûak eleve hozzànk tartoznak, kivéve természetesen, ha azt nyiltan
megtagadjâk.

A titkos tàrsasàgok tagjainak a nemzethûségében szerintem nem
lehet megbizni.

Egykori politikai pàrttagsâg egyedul nem lehet kizàrô ok. A
tlzparancsolat megszegôi viszont, még ha pàrttagsâg oltalma alatt is
vétkeztek, nem lehetnek tagok.)

A Duna-medencének az orszâghatârokon kîviil élô magyaijai
egyénileg, ônként jelentkezéssel vâlnânak tagokkâ, akâr kôzvetleniil
keriilnének magyarorszâgi kôzponti nyilvântartâsba, akâr a kiilorszâg
magyar egyesuletein keresztul, de akkor is egyéni tagként. Tagsâgi dij
ônként felajânlott minimâlis ôsszeg lenne, illetve teljes mentesség a
râszomlôknak és valamennyi gyereknek. A tagok helyi egyesiiletekbe
tômôriilhetnek, amelyek azonban pârttevékenységet nem folytathatnak.
A MVSz tagsâg nemzetkôzi tôrvények oltalma alatt allô emberi jogok
érvényesitésén alapszik, és kinosan elkeriili az âllampolgâri
kôtelezettségek megsértésének a lâtszatât is.

Elképzelésem szerint a MVSz alapszabâlyaiban fektetné le a
politikai célkitûzéseit és azokat vilâgszerte, a legszélesebb
nyilvânossâg elôtt fel is tâmâ. A kisebbségben élô magyarsâgot a

nemzet legértékesebb kapcsolatainak nyilvânitja a szomszédos âllamok
felé, hiszen a megbékélésnek ôk a tolmâcsai, akik mindkét nemzet
gondjait-bajait, kôzôs érdekeit és kxilônbôzôségét a legjobban ismerik.
Az elvâlasztô hatârok nyomasztô gyilkos terhe helyett azok
kiterjesztésének kellene lennie a célnak. Zsolnârôl az Adriâig,
Beogrâdrôl Gyôrig, Kaposvârrôl Constantâig szabadon lehessen utazni,
ùzletet kôtni, lâtogatni.

Hunyadi Mâtyâs kirâlyunk egy cseppet se veszit a magyar
tôrténelem aranylapjain ôrzôtt nagysâgâbôl, ha a românok is
magiikénak valljâk.

Trianoni, szâzszorosan indokolt sérelmeinket nem szabad
elfelejtenunk és elfelejtetniink. De 80 éves megcsonkitâsunkért hiâba
vârunk jôvâtételt a hôhérainktôl. Azt azonban elérhetjtik, hogy
megértetjiik a szomszédainkkal âllâspontunkat; belâtjuk azt, hogy a

mâsébôl

bôkezûen

ajândékozô

mag>'arlakta terûleteket is,

és

nagyhatalmaktôl
-

akàr azért,

elfogadtâk

mert

a

érezték az

igazsâgtalansâgot, akâr nem - annal gôrcsôsebben ragaszkodtak az
ajândékba kapott teriiletekhez.

Valôjéban, teljes objektivitâssal mériegelve a tôrténelmi tényeket;
Trianonért a bosszùtôl lihegô g>'ôztesek feleiôsek. Nagyhatalmi céljaik
biztositâsa érdekében szabad folyâst engedtek a Dunavôlgye népeinek
évszâzados, az uraikodôhâz âltal szîtott gyulôietének - amibôl
kulônben mi is kivettiik részùnket az iiresfejû dzsentri hivatalnokaink
felsôbbrendûskôdésével.

Bârhogyan is volt: a mùlt ellentéteit le kell zâmunk és pozitiv
irânyban kell megkôzelitenûnk a hatarontùli magyarsag problémàit. A
régi emlékeinkbôl azonban soha ne felejtsûk el, hogy az istenadta nép,
bârmely nemzetiségû volt is, ha nem hergelték fel a bujtogatôk,
mindenutt békésen megfért egymâs mellett a Kârpét-medencében. Erre
kell tôrekednunk, mert egymâs megértése, tiszteletben tartâsa és
segitése mindnyâjunk szâmâra élet és halâl kérdése.

Ahogy megirtam a kônyvemnek a Kârpât-medence iflùségânak
ajânlâsâban: „Tôretlen a hitem, hogy a jôzan ész legyôzi benntik a sok

évszâzados

uszitâs

becsontosodott gyûlôletét

és

megtalàljàk

boldogulâsukhoz az egyeduli utat: egymâs megértését a békés,
eredményes egyuttmûkodéshez ezen az âldott fôldôn: Eurâzsia
kulcspontjân
Szomszédainkkal meg kell egyeznunk. Ezt kell mindenekelôtt

elôsegitenie a MVSz-nek is. Mâs môd nincs arra, hogy a forrongâsban
levô vilâgpolitika vârhatô viharait ât tudja vészelni a Kârpât-medence
ôsszes

nemzete.

Magyarorszâg

van

kulcshelyzetben,

a

mi

kôtelességiink és felelôsségiink, hogy mindent elkôvessùnk a hatârok
jelentôségének megsziintetése érdekében. Szomszédaink rânk lesznek
utalva, ha évtizedek mùlva a vilâg hatalmi sùlypontja a tâvolkelet felé
siklik ât. Ez a folyamat ma mâr elismerten feltartôztathatatlan. De ne
bocsâtkozzunk jôslâsokba.
A szomszédokkal kiegyezés elsôsorban anyagiak kérdése. Ezt a
hitelezô nemzetkôzi bankjaink jobban tudjâk, mint mi. Azért tartanak

az adôssâg farkasvermében. Anyagi vonatkozâsban azonban a „szabad
vilâg" magyaijai rengeteget segithetnek a hatârokon tùli testvéreinknek.

És segitenek is, amirôl személyesen is meggyôzôdhettem. De
tisztességes megélhetésre van sziikség, nem alkalomszerii alamizsnâra.

Felelôs, lelkiismeretes, becsiiletes nemzetgazdâszaink véleménye

szerint kûlfôldi adôssâgunktôl tôrténô megszabadulâs és pénz-

rendszeriink sajât àllami feliigyeletébe vonàsa megoldanâ Magyarorszâg fmancialis problémâit. A pénziigyi egyensùly, az életmvô
elviselhetô szintre valô emelése, megnyitnâ a hatârokat és mâgnesként
vonzanâ barâti kôriinkbe szomszédainkat. Ezért a MVSz szabad

vilâgban élô aktiv tagjai sziviigyének kell lennie a kormâny tâmogatâsa
az adôssâgcsapda felszâmolâséban. Ezekrôl a szabad vilâgban élô
MVSz tagokrôl lenne néhâny gondolatom.

Azt hiszem, elfogadhatô az a megâllapitâsom, hogy valamennyien,
akik kint éliink, jobb életkôriilményeknek ôrvendiink, mint az
otthoniak. Amivé kint lettùnk, amibôl kiindultunk, azt ottlionrôl hoztuk

magunkkal. Gyermekeinket is az otthonrôl hozott szellemi értékek,
adottsâgok birtokâban neveltiik fel és adtuk ât (sajnos) a mâsodik
hazânknak.

Mi otthonrôl csak kaptunk - hazulrôl semnu kôvetelésunk,
vâmivalônk nincs és nem lehet. Akâr kényszerbôl, akâr sajât
elhatârozâsbôl tetttik, de elhagytuk hazânkat. A nemzet viszont otthon
maradt és sajât hibâjân kiviil keriilt a kriminâlisan nyomorùsâgos
helyzetbe.

A hangsùly a „sajât hibâjân kiviil" megdônthetetlen igazsâgon van.

Most, és itt, ne keressûk, hogy a kint élôk kôziil kik, hânyan, és
mennyiben

tekinthetôk

felelôsnek

az

otthon

bekôvetkezett

szerencsétlenségek sorozatâért. Mindenkinek megvan a sajât
lelkiismerete.

A tartozik-kôvetel âllapot értelemszerûen vonatkozik a MVSz-re
is. Ûgy érzem, hogy a kiilfoldôn élô magyarsâg szégyene lenne, ha
elvârnânk, hogy a Szôvetség fenntartâsât a nyomorùsâgos, kifosztott
nemzetgazdasâg approximâciôs alapjâbôl fedezzék.

A Nyugaton élô felnôtt magyarok egyéni tagdija lenne hivatya
fedezni a MVSz kiadâsait. Itt az USA-ban havi 10 dollâr alsô hat^
méltânyosnak itélnék meg keresô vagy nyugdijas egyének tagsâgi
dijaként. De a befizetések gyûjtése akâr kôzvetlenûl, akâr
egyesiileteken keresztiil, kôzôs magyar probléma volt mindig és marad
is a jôvôben. (Mi csak az életûnket és vériinket adjuk szivesen...)

Elképzelésem szerint a MVSz legfontosabb feladata a Kârpâtmedence magyarjainak megsegitése. Politikailag s gazdasâgpolitikailag
pontosan ôsszehangolt lobbizâssal, PR rendszerrel, tiltakozô vagy

tâmogatô tùntetésekkel. Ennek érdekében parancsolô kôvetelmény,
hogy az idegenben élô magyarsâg a maga teljességében (vallâsra,
nemre stb. tekintet nélkùl) képviselve legyen az aktiv szervezetekben.
Fontos lenne a veliink egyiitt kint élô szomszédos nemzetek

szôn'ânyaival is ôsszhangba hozni a ténykedéseket.
sziikséges, hogy a tagok tâjékozva legyenek az akciôkrôl.

Amellett

A Kârpât-medence békéjét szolgâlné, ha az otthon mâr évek ôta

megrendezett iQùsâgi tâborokba a hatàrontùli fiatalok magukkai
vihetnék a horvét, roman, szlovék, szerb barâtaikat is.

A MVSz kedvezményezett csoportja természetesen a magyar
nemzet, vagyis a Kârpâtok koszorùjân belul élô magyar anyanyelvûek
ôsszessége. Tehât nem a kormâny, pârtok, érdekkôzôsségek vagy
holdkôros gyâszmagyar „legitimistâk". Kiilôn is ki kell emelni, hogy a
jelenlegi értelmiséget a paraszti és munkâs csalâdok tehetséges
gyermekeinek a kiapadhatatlan tômegei lesznek hivatva felvâltani. Ez a
târsadalom egészséges fejlôdésének az alapja és nem a sziiletési

elôjogok szelleme, ami az olyan gyakori balsorsaink legfôbb okozôja
volt.

Hadd ismételjem meg: a MVSz elsô és legfontosabb feladata lenne
az utolsô évszâzad magyar tôrténelmének tisztâzâsa, kôzôs nevezôre

hozésa a nemzet sorsa, érdekeinek szem elôtt tartâsâval. Vagyis a
kérlelhetetlen, rideg vaiôsâgoknak megfelelôen, amiért annak idején
Màlnàsi Ôdônt foghâzbiintetésre itéiték. —A Szent Korona nevében...

A jelenre vonatkozôlag célszerû lenne, ha a kûlorszâgok
gittegyesiileteinek
fellengzôsen
kritizâlô
vezérképviselôi
beszàmolnânak a sajât pâtriéjukban kifejtett tevékenységiikrôl. Hogy
magyar honfitàrsaik teljes spektrumânak a bizalmât biijâk-e vagy csak
a „keresztény-nemzeti" 44-eseket és a hozzâjuk asszimilâlôdott 56-

osokat képviselik? Mert nehézelképzelni, hogy a vilàg magyarsàgânak
ôsszefogâsâhoz
sziikséges
mentalitâssal
és
perspektivâval
rendelkeznének azok, akik fél évszâzad alatt sem tudtak akâr csak

beszélô viszonyt is kialakitani mâs vallâsù, magyar érzésû
honfitârsaikkal. Ismerek amerikai egyesùletet, ahol a felvétel egyik
kôvetelménye, valamely keresztény felekezethez tartozés igazolâsa.
Ausztrâliârôl 17 éves tapasztalataim vannak. Hadd emlitsek csak egyet.
Sydney egyik legelôkelôbb vacsorâzô helye Vauclouse festôi
negyedében volt. Magyar cigânyzenekar muzsikâlt esténként. A banda
kôzelében ôsszetolt asztaloknâl tiz-tizenkét fôs târsasâg vacsorâzott.
Tôbb mint két ôrân ât huzattâ a legjobb nôtâkat: „Felszântom a csâszâr

udvarât", „Ôszi harmat utân", a „Kossuth nôtâ"-t, „Nagymajtényi sikon
letôrôtt a zâszlô", amelyeket a târsasâg egyutt énekelt. Kôztiik volt
Ausztrâlia egyik leggazdagabb embere.
Magyarok voltak. Zsidô magyarok, akikkel „semmit sem lehet
kezdeni " egy csûcsvezetô szerint.

Az 1944 ôszén elkezdett kôtelezô kiûritéssel csaknem valamennyi

németbarâtsâggal fertôzôtt értelmiségi elhagyta az orszâgot. A
tôrzstisztekkel, vezérkariakkal, tâbomokokkal a Dunât lehetett volna

elrekeszteni a nyugati végeken, hasonlôképpen hemzsegtek ott a civil
kôzalkalmazottak. A nyilas puces lehetôvé tette a kiiirités tervszerû
folytatâsat a m.kir. honvédség ôufelaldozô fedezésével, a fél orszâg és
Budapest teljes pusztulàsânak az ârân. A harcot a meghanusitott
hadparanccsal bepalizott szerencsétlen honvédekre biztâk, ôk maguk a
nyugati hatalmak megszâllâsi zônâjâba menekiiltek.
Ez az emberileg indokolhatô menekulô tômeg aikotta az

emigrâciôba kényszeriiltek magjât. Aki csak tehette kôziiliik,
elszegôdôtt a gyôztesekhez, kémszolgâlatot szervezett azotthonmaradt
nemzet ellen. A nemzet ugyan idegenek kormânyzata alatt âllt, de a
korményzat a gyôztesek konszenzusâval voit birtokon beltii. A
szerencsétlen „kémek" (meg az othoni kapcsolataik) a KatPol cellâit
toltôtték fel, az emigrâciôs megbizôik pedig felvették a dollâijaikat.
A hideghâborù csillapodâsâval keriilt sor a kimenekultek

dnigazolésâra. A nyilas puces a nemzet hôsies ellenâllâsâvâ, a
menekiilés pedig az igazi nemzet kimentésévé alakult ât. Mert a
vezetésre alkalmas keresztény-nemzeti magyarsâg ôbenniik oltôtt teste
- ôk voltak a nemzetjôvôjének a letéteményesei.
A tôrténelem hamisitàsa a 90-es évek elejére sikeresen meg is

honosodott. Az egyeduli vesztes a nemzet maradt, mert elloptàk,
eltuntették a tôrténelmûnkbôl azt a 25 évet, ami fél ezredéviinkbôl

egyediil volt magyarnak tekinthetô ésami az elért eredményeivelpélda
nélkul âll tôrténelmûnkben.

Jellemzô Horthy szerepének megitélése a szélsôségek
szemszôgébôl. A szocialista bolsevista, majd reformkommunista és a
torzszûlôtt liberâlis-szocialista szâmy vâltozatlanul „feszitsd meg -et
kôvetel. a kiilfôldrôl bûntetleniil visszaszivârgô, immâr kormânyszinten

is szalonképessé kérikâlmânozott nyilasok pedig szintén vâltozatlanul
nem kivânatosnak (vagy „még nem idôszerûnek") bélyegzik meg és teljes egyetértésben a baloldallal - a feledés és elhallgatâs leplét
boritjâk Horthy orszâglâsâra. Szerintiik a Monarchia felszâmolâsa utâni

Jogfolytonossâg Szàlasi nemzetmentô hôsi âldozatâban nyilvânult meg,
majd csak 1992-tôl folytatôdhatott, amikor a nyilas honfoglalôk
meghamisitott tôrténelme mér kormânyszinten is elismerést nyert.
Horthyra hâritjâk azonban a hâborù inditâsânak és viselésének minden
felelôsségét.

Ezt a vilâgszerte egyedùlâllô prima facie tôrténelemhamisitâst
kellene a MVSz plénumânak teljesen felszâmolnia.

Mert Horthy Miklôs orszaglâsânak a méltô megbecsiilése, a
tôrténelem valôs felfedése nélkiil hiâbavalô szalmacséplés a vilâg
magyarsâga osszehangolâsânak minden kîsérlete.

Poôr Kàroly (Budapest):

z4Z ÈLETADÔ SZÔLÔ DIADALÛTJA
Tobb, Magyarorszégon jôl termô szôlôfajta is enyhiti a reuma

fâjdalmait, sot egy idôre el is mulasztja azokat. Nem kell dràga
orvossàg! Mivel ma mâr mindegyik szôlôfajtât lehet tartôsitani, a
szûreti idény meghosszabbithatô és a fogyasztôk arânylag olcsôn, 80120 FtAg. âron juthatnak a nagy tâpértékû gyiimôlcshôz. A szôlôt
legkevesebb egy évig lehet tartôsitani. Mint felfedezôje, ezt
tapasztalatbôl tudom.

Aszôlôben van az igazsàg: ajôzanul is vidâmitô szer, a sok értékes
vitamin, a szellemi és a fizikai munkâhoz szûkséges szôlôcukor,
âsvâny, és mind a kilenc nélkulûzhetetlen aminôsav is. A szôlô valôdi
csodagyumôlcs!

Eddig csak azért nem érezhettiik a gyôgyhatâsât, mert nem tudtuk
tartôsitani. Az idei szurettôl kezdve azonban az év minden napjàn

unnepelhetiink fmom szôlôvel és acélos magyar bùzàbôl késziilt izletes
kenyérrel. Lesz jôkedv, dal és tânc, mûvelt emberekhez méltô
szôrakozâs, amelyben mindenki résztvehet. Mulassunk jôzanul, mert
csak igy nem kell félni attôl, hogy kôdôs aggyal botrànyt, esetleg
halâlos balesetet okozunk. Ez az igazi szôrakozâs és mulatsâg, mert a

vitaminokat és az életerôt elrablô szesztôl végre megszabadulunk. A
szôlôtôl nem lesz rozoga a térd, zavaros a lâtâs, kôdôs az agy. Nem
okoz agyfogyatkozâst sem, amely sajnos, ma még àllandô magyar

tùnemény. Ha lesz fmom szôlô egész évben, ez a csapâs is megszûnik.
Jôhet a magyar aranykor!

Jelenleg még dollàrmilliôkat dobunk ki, a szôlô legértékesebb
részét!

Egy karâcsonyi ùnnepségen berûgott rendôr agyonlôtte a tàrsàt!
Koccintgatâssal kezdôdôtt...

hx ittassâg âllapotâban elkôvetett gyilkossâgokrôl, verekedésekrôl,
hâzastârsak és gyermekek bântalmazâsârôl, ûtlegelésérôl, kôzùti

balesetekrôl. sot ittas sebészek allai végrehajtott, néha halâlos
kimenetelû operâciôkrôl szôlô cikkek, jelentések és statisztikâk egymâs
niellé rakva tôbb tiz kilométer hosszùra nyùlnânak. Hallgassunk ajôzan
esziinkre. amig jôzanok vagyunk, és utasitsunk vissza minden kinâlt
szeszesitalt. Tisztelnek niajd érte, bar sokszor csak titokban, mert ôriâsi
a târsadalmi nyomâs és a nemtôrôdômség, hogy mi lesz azokkal, akiket

elkap az italozàs ôrvénye, amelybôl csak nagyon kevesen tudnak
kiszabadulni. Azoknak, akik ma elkezdenének inni, âtlagban 15
szâzalékuk vâlna alkoholistâvâ, s ma tlzezer kozul jô, ha 100 ki tud
szabadulni az ôrvénybôl! Senki sem tudhatja elôre, hogy elkapja-e az
alkohol mèly ôrvénye, ha egyszer csak a szélére is merészkedik egy

pohàr itallal, mert ez nem tôle ftigg, hanem a génjeitôl. Ezért senki se
dicsekedjen beképzelten ésfelelôtlentil, hogy là/n, ô birfa. Idôvel az ô
szerx'eit is megrongàlja az alkohol és korai sirba viszi!

Igazi baràtok sohasem kinàlnak egy méreggel, amely niâr eddig
tôbb szàz milliô àldozatot szedett. Sem a nikotinnal és rengeteg màs
méreggel teli cigarettà\>al, sem részegitô itallal.
Nag>' segitség a rendes emberek târsasâga. Minél tôbb rendes
emberrel târsalgunk, annal nagyobb a valôszinûsége annak, hogy
szimpatikus egyéneket talâlunk. Minden igazi baràtsâg gazdagit

minket is lelkileg. Minden megprôbâltatâst kônnyebb elviselni, ha jô
barâtaink vannak. Potenciàlis baràtok, kedves emberek az orszàg

minden részében élnek, csak meg kell talàlni ôket. Ha megtalâljnk ôket
vagy ôk minket, gazdagabbnak érezziik magunkat, mint a
dollârmilliomosok, akiknek inkâbb csak érdekbaràtaik vannak.

Mivel csakjôzanul lehet igazân megismerni valakit, és csak azt, aki
szintén jôzan, keresstink vidàmsâgot és egészséget a finom magyar

szôlôben, mert igazi Jôkedvre hangol és sohasem lesz tôle kôdôs az
agyunk. A vidâm és jôzan embert mindenki szereti, viszont egy

durvâskodô részegest legszivesebben mindenki messzire elkeriil, ami
nem is csoda.

A depressziô roppant veszélyes testi-lelki àllapot, amely kônnyen

àtragad màsokra is. Mint minden mâs betegséget, ezt is legjobb
megelôzni. Nem alkohollal, amely még sùlyosbitja a bûskomorsàgot.
Aki egész évben sok szôlôt ehetik, mert olcsô, testileg-lelkileg
megerôsôdik, s derûlàtôbb lesz.

A szôlô értékes gyiimôlcs! Szinte tôkéletes tâplâlék. Ne pazaroljuk
el az értékeit. Nézziik meg, mit veszitûnk, amikor alkoholos bort
készittink belôle. Lâm, a bor nem is olyan nagylegény. Rozoga térdeket

ad. A borbôl a szôlôben niés meslevô ôsszes nélkulôzhetetlen aniinôsav

hiânyzik.
Ha az elsô keresztények az Urvacsora emlékére alkoholos bort
ittak, akkor Timôtheus is. Viszont ha ott nem bort ittak, hanem

tartôsitott, ill. mazsolàbôl készitett szôlôlét, akkor érthetjûk meg Pâl
apostol kivételes engedélyét. De akkor miért hasznàl tôbb nagy egyhàz
is még mindig részegitô, alkoholos bort, amit pedig minden helven tilt

mind az O-, mind az Ùjszovetség?!
Az alkohol agysejt-ôlô kàbitôszer! Kàromkodtat is. Kl van
môgôtte?
A szeszes italok vitaminhiânyt okoznak, ami kiilônbôzô
betegségekhez vezet. Azok az agysejtek, amelyekbe nagyobb
mennyiségû alkohol keriil, vizhiâny miatt elpusztulnak. Az
agyfogyatkozâs mértéke az elfogyasztott szesz mennyiségétôl fiigg.

Isten tiltja a részegséget. A részegesek kizàrjàk magukat az ôrOk
életbôl. Galata 5:19-21.

Krisztus megvâltôi vérének még a szimbôlwna sem lehet részegitô
ital (misebor, ùrvacsorai bor).

Miért hallgatja el tôbb egyhàz a Galata 5:19-21. verseiben foglalt
intést?

Milliôk szenvednek màr e vilâgon pokoli kinokat, mert kiilônôsen a
nagy egyhàzak mohôn ragadjâk meg a borospoharat az 1. Timôtheus

5:21 verse alapjàn.

Szomorù a kôvetkezmény. Félreértett Ige -

elrontott életek, tragédiàk!

Vajon helyesen értelmezik a Szentirâst? Helyesen tanitjâk? Az
életiik mutatja.

Az Oszôvetség szerint alkoholt tartalmazô bor csûfolôdôvà tesz.
Példabeszédek 20:1. Vajon az Ur Jézus ilyen részegitô bort ivott az
Utolsô Vacsorân tanitvânyaival?
Lehet részegitô bor az O szent vérének a szimbôluma?

A Szentirâs minden helyen elltéli a részegitô italokat, ahol csak
megemlitôdnek. Ma màr tapasztalatbôl tudjuk, hogy igen helyesen,

hiszen a részegitô italok tôbb szâz milliô embert ôltek màr meg. Ilyen

gyilkos italok nem lesznek az Ûjfôldôn. Ott nem lesz senki és semmi
elàtkozott. A szeszt pedig màr milliôk elâtkoztâk, mert vagy ôket,
szeretteiket vagy barâtaikat tette tônkre, ill. vitte sirba.

Mit ir Pal apostol a korinthoszi gyulekezetnek irt elsô levelében?
Olvassuk csak el az 5. rész 11. versét. Miért hallgatjâk el ezt is a borivô
egyhâzak? Aztân ail. rész 17-30. verseit. A gazdag egyhâztagok mâr

akkor hamiskodtak. Késôbb pedig az Ùrvacsora alkotôelemeit a lehetô
legkisebb. hiànyos minimumra csôkkentették le, hogy ne kelljen egy
teljes Ûrvacsorât megosztani a szegény lelki testvéreikkel. A
korinthosziakhoz irt levél fent emlitett versei alapjân vajon mit

mondana Pâl apostol tôbb nagy egyhâz vezetôinek? Nem nehéz
elképzelni... Aki még a feleslegébôl sem ad a szegényeknek, sôt a

bériiiket is megrôviditi, az a bibliai gazdag ember sorsâra jut, aki

fôsvénysége miatt a pokolba keriilt. Kâr. Sosem érezte az adakozâs és a
hâla csodélatos ôrômét.

Abelovszky Erzsébet (Worthington, OH):
NÉHÀNYSZÔA

„ THEROAD TO THEDICTA TED PEAGE "
C. KÔNYVMARGÔJÂRA
Az Àrpàd Kônyvkiadô Vâllalat gondozâsâban nagyszerû kônyv
jelent meg 1999 ôszén, angol nyelven. A cime „The Road to the
Dictated Peace". A szerzô, Botos Làszlô, komoly munkâval és
tudomànyos igényességgel gyûjtôtte ôssze azokat az adatokat,
amelyeket az elmùlt szézadok tôrténészei, krônikâsai jegyeztek fel
velùnk kapcsolatban, - vilâgszerte! Azonban, a kutatâsi eredmények
nagy része sohasem jutott el a magyar néphez, mert a hozzàférhetoseg
magasabb szakmai tudâst vagy poziciôt igényelt. Mâsik ok: az elmùlt
500 évben, néhâny évtizedet kivéve, - hazânknak magyarellenes
kormânya volt! Ezért nem volt sem igény, sem lehetôség ilyen remekiil
dokumentâlt kônyv megirasâra.

A trianoni békeparancs elsôsorban a magyar népet sùjtotta, de
Kôzép-Eurôpa népessége mâig sem heverte ki annak gazdasâgi es
milliôkat megnyomoritô geopolitikai kôvetkezményeit.

A szerzô gyakran évezredeket megy vissza az idôben, aimak
érdekében, hogy a magyarsâg létét, jogât, mûveltségét és humânus
politikai âllamrendszerét hitelt érdemlôen bizonyitsa. De szô szerint
idéz olyanokat is, akik szândékosan elhallgatott tények vagy a
meghamisitott tôrténelem segftségével prôbâltâk igazolni a
szégyenletes trianoni békediktâtumot.

Adatok tômegével bizonyitja, hogy szkita, pârtus, sumir, szabir,
kelta, kus, hun, avar stb. népek - akiket egyre tôbb kutatô „magyar fajù

népeknek" nevez, s nyehàik csak tâjszôlàsban kùlônbôzôtt egymâstôl évezredek ôta élnek Eurôpàban. Urâltôl az Atlanti-ôceânig, tômegesen
fôleg a Karpat-medencében.
Nem érzem magamat elég nag> nak ahhoz. hogy a szerzôt „vâllon
veregessem", mégis leirom, hogy a magyar nép hâlâs lehet ezért a
nagyszerû alkotâsért! Ez a kônyv nagy segftség lesz tudomânyosan és

nemzettudat szempontjâbôl is a magyarul mâr alig tudô „gyôkérkeresôknek Igen hasznos lenne az angolul tanulô hazai iQùsâgnak is
kezébe adni, akiknek az elmùlt 50 év politikai irânyzata miatt,
tôrténelmi ismerete gyakran nem is nulla, hanem minusz!

Kitûnô forrasmunka lehet amerikai tôrvényhozôk szâmâra is, ha
ismét nélkiilûnk kivânnak sorsunkrôl dônteni ! - A szerzô idézi Grover

Krantz amerikai professzomak az elmùlt évtizedekben leirt kutatâsi

eredményeit, tôbbek kôzôtt ezt is: „A magyar nyelv a legôsibb
Eurôpàban és a Kârpât-medence népeinek eredeti nyelve (native
language)".

Ilyen nagyszerû kônyvrôl, amely ôsi mùltrôl, jogrôl, mûveltségrôl
beszél, nehéz szâraz, târgyilagos ismertetést irni, hiszen majdnem
hihetetlennek tûnik: az egykor hatalmas orszâg népe majdnem
rezervâtumban él ma! Pl. ôsrégi nyugati hatârunk emléke, az „oberEnns", csakaz Ôperenciâs-tenger meséiben létezik!
Az eltorzitott szavak, vâros és tâjnevek — a Trianonban
ôsszezsugoritott hatârok, megtépâzott ismeretek - mint letôrt bilincsek,
hullanak le azokrôl, akik ezt a kônyvetvégigolvassàk!
Kaphatô: 1450 Grâce Ave., Cleveland, OH 44107. Ara: $30.00 és a szerzô cimén: Botos
Lâszlô, 201 Bastian Rd., Rochester, NY 14623

PALYAZATI FELHIVAS
Az Amerikaban, Cleveland vârosàban mûkôdô

Magyar Tàrsasâg
az alâbbi szûlési segélyt hirdeti meg a tôrténelmi Magyarorszàg
teruletén élô magyar anyàk részére:

Figyelemmel arra, hogy Magyarorszàg jôvôjét csak
a magyar anyàk tudjàk biztositani,
a Magyar Tàrsasàg sziilési segély ùtjàn valô tàmogatàst
hatàrozott el az alàbbi feltételek szerint:

Bàrki, aki magyar szàrmazàsù és legalàbb 2 élô gyermeke van,
kérhet szulési segél>1;,
ha 2000. november I-e utàn gyermeke szûletik.
Mit kérimk igazolni?

1.) Mindkét hâzasfél magyar szàrmazàsât (elegendô, ha
egyhâzânak papja ezt pâr sorban igazolja).

2.) Ha van mâr 2 élô gyermeke (tehàt a tôbbgyermekes
anyàkat kivànjuk tâmogatni), amit a szûletési
bizonyitvànyaikkai igazol.

3.)

Sziiletési bizonyîtvâny màsolatot a megszûletett
cseesemôrôl.

Az egyszeri segély ôsszege egyszàz dollàr (azaz jelenleg
kb. 25.000 forint) az elsô 100 személy részére. (A
sorrendet a postabélyegzô kelte bizonyitja.)
A szulési segélyre ôsszesen 10.000 USA dollàr àll
rendelkezésre.

Kériink mindenkit, aki errôl a felhivàsrôl értesul, hogy

erre barâtai, ismerôsei fïgyelmét hivja fel, mind CsonkaMagyarorszàgon, mind a megszàllt teriileten élô
magyaroknak.
Erôsen hissziik és reméljiik, hogy mire a most sziiletô
gyermekek felnônek, a vilàg megvàltozik, béke lesz és
mindenki megtalàlja boldogulâsât.
Magyar Tàrsasàg
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