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ELOSZO
Az évente megjelenô Krônikàban elsôsorban a Magyar Târsasàg

âltal megrendezett Magyar Kongresszuson elhangzott elôadâsokat
kôzôljûk, ugyanakkor néhâny olyan elôadâst, kôzleményt is
megjelentetûnk abban, amely nézetiink szerint magyarsâgunkat
érdekelheti.

Ebben a 2000. évi anyagot tôbbek kôzôtt a szeretet meghatârozâsa

is jellemzi, ezért engedjék meg, hogy ezzel a kérdéssel is
foglalkozhassak, de mâs megvilâgitâsban.
Mint aki a szâmok szerelmese, igy fogalmazhatnâm meg a kérdést:
az életunket egy pozitiv és egy negativ beâllitottsâg jellemezheti.

Kérdés,

melyik

van

bennûnk

életszemléletet a jôindulat,

jobban

kifejlôdve.

mâsok problémâja

segitôkész gondolkodâs, embertârsaink irânti szeretet
Ennek ellenkezôje egy negativ érzés - mondjuk

A

irânt

pozitiv

érdeklôdô,

jellemezheti.
irigy személy

gondolkozâsi beâllitottsâga, aki mindenben, elsôsorban embertârsâban
a rosszat lâtja, keresi, szinte irigyli, ha mâsnak valami jobban sikeriil,
ha a mâsik élete eredményesebb és nem mûkôdik a kôz érdekében, csak
kritizâl. Mindkét tipus kôzismert.

Most vetitsûk ezt a megâllapitâsunkat a Magyar Târsasâgra
vonatkozôan.

Vannak tények, amelyeket elôbb ismertetnem kell, hogy a kérdést

jobban megkôzelitsem. Kérem, ne vegyék az alâbbiakat dicsekvésnek,
csak mint szâraz tényt fogadjâk el.

A Magyar Târsasâgot emigrâciônk elsô éveiben dr. Nàdas Jànos
alapitotta meg, azzal a pozitiv meghatârozâssal - amikor is a
megalakulâskor kijelentette -, hogy "Uraim, most, hogy Hazânkat
elhagytuk és egyelôre meg nem hatârozhatô ideig tâvol lesziink
Hazânktôl, sziikségesnek tartom egy olyan szervezet létrehozâsât,

amelynek célja emigrâciôba kerult magyar véreink ôsszefogâsa, hogy
abban egymâst megsegitsûk. De megtiltom, hogy itt, kôzôttunk
politikai kérdéseket târgyaljanak és vitatkozzanak, hanem ha majd
egyszer hazatérûnk, ott folytathassâk a vitatkozâst". Szerintem, ebbena
kijelentésben beime van a szeretet gondolata, egy pozitiv ôsszefogâst
hirdetett meg.

A Magyar Târsasâg elôszôr Ausztriâban, Innsbruckban alakult
meg. Majd amikor sorsunk Amerikâba hozott, akkor itt, Clevelandben

ùjra alakultunk, ahol mâr egy sokkal nagyobb târsadalmi réteg
csatlakozott hozzânk. Ugyanakkor mâr jelentkeztek a negativ erôk is,
akiknek felfogâsa nem egyezett a mienkkei.
A kezdeti megélhetési nehézségek - az angol nyelv nem kellô

ismerete, kôzismerten, a mindennapi életszûkséglet kielégitése - arra
kényszeritették a magyarsâg legtôbbjét, hogy a leggyengébb fizikai
munkât vâllaljâk, amely természetesen a legalacsonyabb fizetést és

megélhetési lehetôséget biztositotta csupân. Ùjra megalakult a Magyar
Târsasâg s ez volt a szeretet elsô megnyilvànulâsa. A Târsasâgnak
vagyona nem volt, tehât szûkségszeruen a sajât keresetiinkbôi keilett a
kôltségeket elôteremteni. Az elindulâsnâl a sùly az alapitôkra hârult:
Jânos
bâtyâm
irânyitott,
szervezett,
Rôzsika
adminisztrâlt,
személyemben pedig ellâttam a fizikai munkât, amelyben egész
csalâdom is segitett. Ôrabérûnk 1 dollâr koriil volt, de a posta is csak
helyben 2 cent, vidékre 3 centbe keriilt. Vettem egy sokszorositô gépet,
majd késôbb egy cimirôgépet, még késôbb hajtogatô gépet. Tiz év alatti
gyermekeink lâttâk el a postâzâs munkâjât és tôbb szâz értelmiségi, de
gyâri munkâs tagjaink megelégedettek voltak - mi is. A Nâdas csalâd
soha pénzt nem kezelt, csak Jânos bâtyâm neve szerepelhetett, hogy
csôkkentsùk az irigység hangjait, akik csak kritizâltak, nem
csatlakoztak és nem segitettek az ôsszefogâsban.
Elsô bâlunkat egy lakewoodi szâlloda nagy termében tartottuk, 1

dollâr 50 cent belépôdijjal. Kedves asszonytârsainkkal kôzôsen adtuk dijmentesen - a bûfét, végiil is néhâny dollâr maradt, mint bevételi
tôbblet.

Pâr nappai késôbb egyik kedves barâtunk mâris elôjôtt a
javaslattal, mint aki semmi aktivitâst nem fejtett ki, de meg volt

elégedve az eredménnyel és javasolta, hogy hova ajândékozzuk el a
bevételt, mire Jânos bâtyâm kissé érdes hangon azt vâlaszolta: „Engedd
meg, hogy az hatârozzon a bevételi tôbblet sorsa felôl,
megdolgozott érte". (Ezt nevezhetem negativ tâmogatônak.)

aki

Ma - talân - a Magyar Târsasâg egyik legértékesebb, jôvônket
szolgâlô megnyilatkozâsa a
Ennek is megvan a tôrténete. Mint
emlitettem, a Nâdasok csak mint csendes résztvevôk szerepelhettek és
csalâdi beszélgetésûnk sorân azt javasoltam, hogy târgyalâsaink

eredményét (a Talâlkozô anyagât) jelentessiik meg kônyv formâjâban,
rôgzltsûk le az utôkor részére és vâllaltam az anyagi râfizetést.
Valôban, az elsô Krônika râfizetéssel meg is jelent. Rôzsika ezutân

kijelentette, hogy nekem csalâdom van, neki pedig jobb fizetése (a G.E.
fôkônyvtârosaként komoly fizetése volt.) és a tovâbbiakban ô fizette

meg a kiadâs tôbbletét, s talân csak a VI. Krônika megjelentetése volt
az, amikor és azutân, a Krônika kôltségei megtérûltek tagjaink

hozzâjârulâsa révén. Ezt is

odasorolhatnânk a szeretet megnyil-

vânulâsai kôzé, amirôl mi nem szoktunk dicsekedni, csak azért, hogy

elkeriiljuk az irigyek kritizâlâsi lehetôségét - nem volt sohasem célunk
a mellûnk veregetése.

Mùlt az idô, tagtârsaink lassan anyagilag rendbe jôttek, a Târsasâg

is takarékoskodott. Ôrômmel âllapithatom meg, hogy a szeretet anyagi
vonalon is megmutatkozott: aki tudott, segitett it is, ott is, tâmogatta
otthoni rokonait, és az egyhâzakat. Valamennyien személy szerint
kivettùk résziinket az otthoni szervezetek, csalâdtagok megsegélyezésében, ami a szeretet valôdi megnyiivânulâsât jelentette.

Ugyanakkor komolyabb esetekben, pl. ârvizkârosultakat a Magyar
Târsasâg jelentôs anyagi tâmogatâsban részesitett, de nem feledkezett
el a kezdeti anyagi nehézségekrôl sem és a kôzôs ôsszefogâs késôbbi

anyagi lehetôsége érdekében jôl takarékoskodott. Ma talân anyagilag a
legjobban megalapozott szervezet, amit - ismétlem - kôszônhetunk
barâtainknak és tagtârsainknak egyarânt, amire képletesen râ is

vagyunk szorulva, mert Kongresszusainkat csak azért tudjuk ônkôltség
alatti ârakon megrendezni, mert a tôke kamataibôl fedezetet nyer

(jelenleg) kiadâstôbbletûnk.
Ôsszefoglalva a fentieket, a jôindulatù ôsszefogâs - ami poziti'v
szeretet megnyilvânulâsa, segit bennûnket zâszlônk magasra
emelésében és figyelmen kivul hagyjuk az irigyek hadât, akik a mâsok
âltal megtakaritott pénzekbôl szeretnék vâgyâlmaikat kielégiteni.

Talân még gyermekkorâbôl mindenki ismeri a tûcsôk és a hangya
meséjét.

A szeretet tehât arra tanit bennûnket, hogy ôsszefogâsban van az
erô, és ki-ki a sajât hâza elôtt sepeijen.
Dr. Nâdas Gyula

A MAGYAR KONGRESSZUS
MEGNYITASA
A XL. Magyar Kongresszus / Magyar Talâlkozô ûnnepélyes
megnyitâsa 2000. november 24-én, pénteken délelôtt a Sheraton
Cleveland City Centre Hotelban fél 10 ôrai kezdettel tôrtént.
*

Ft. Antal Andràs fCleveland, Ohio), a Szent Erzsébet rômai
katolikus magyar egyhâzkôzség plébânosa felemelô imât mondott.

Dr. Nâdas Jânos, M.D.(Canton, Ohio):

MEGNYITÔ
Mélyen tiszteit Hôlgyeim és Uraim, kedves Barâtaim, magyar
Testvéreim!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. A nevem: Nâdas Jânos.
Szeretettel kôszôntôm Kongresszusunk elôadôit, a vilâg minden
részébôl megjelent tagjainkat, vendégeinket és mûvészeinket, akik
jelenlétùkkel bizonyitjâk, hogy nekik sem kôzômbôs a magyar mùlt és
jôvô.

Ez a 40. Kongresszus, amit a Magyar Tàrsasâg rendez
Clevelandben azért, hogy a kulfoldi és az otthoni magyarsâgnak legyen
egy fôruma eszmecserére. Ebben az évben ûnnepeljûk a Magyar
Târsasâgnak az 51. évét Amerikâban.

Hâlâs kôszônettel tartozunk a Magyar Târsasâgnak, az alapitôjânak, dr. Nâdas Jànosnak, a tb. ôrôkôs elnôknek, dr. Nâdas
Rôzsânak, és a mostani ûgyvezetô elnôknek, édesapâmnak, dr. Nâdas

Gyulânak, hogy ùjbôl itt lehetunk egyiitt. Nekik kôszônhetjùk, hogy az
évek folyamân ezt a végtelenûl értékes Kongresszust ôsszeâllitottâk és
levezették. Itt emlékeziink meg azokrôl a kedves barâtainkrôl, segitô
testvéreinkrôl és korâbbi Kongresszusaink résztvevôirôl, akik ma mâr
nem lehetnek kôztunk. Emlékiiket kegyelettel ôrizzûk.

Nagy biiszkeséggel jelentjûk, hogy a Magyar Târsasâg is belépett
a kôvetkezô millenniumba. Itt vagyunk mi, a kôvetkezô generàciô, akik
karôltve a mùlt évek vezetôivel prôbâljuk ugyanabban a megszokott
formâban megvalôsitani szûleink terveit és reményeit. A Magyar
Târsasâg és Kongresszus megadja nekûnk a lehetôséget, hogy magyar
kultùrânkat âpolhassuk és ami talân a legfontosabb, kôzôsségunk
lelkesit, hogy Magyarorszâgot mi is hazânknak tekintsùk. Felkérjûk
magyarsâgunk fiatalabb tagjait, hogy csatlakozzanak hozzânk, s hozzâk
magukkal tehetségeiket és érdeklôdésûket.
Néhâny kûlônbôzô témârôl lesz szô ezen a Kongresszuson.
Magyarorszâg mostani helyzete mindannyiimkat érdekel. Az elmùlt két
ezer év tôrténelmérôl emlékezûnk meg és a kôvetkezô ezer évet is

megtervezzûk. Ezenkiviil, meg kell alapoznunk az egész magyarsâg
folyamatos ôsszefogâsât.
Kérjûk kedves elôadôinkat, hogy elôadàsaik szôvegét az elôadàs
megtartàsàt kôvetôen adjàk le titkàrsàgunknàl, hogy azokat
Krônikànkban le tudjuk kôzôlni.

Mint tudjâk, kedves vendégeink, szabad forum vagyunk, az
elôadôk elôadâsait elôre nem cenzùrâzzuk, ezért mindenki maga felel
az elôadâsâban elhangzottakért. Kérjûk tehât: legyenek târgyilagosak és
ne térjenek el a tôrténelmi adatoktôl.
Kôszônôm szives turelmûket, a 40. Magyar Kongresszust ezennel
tisztelettel megnyitom.

A Titkarsag:
Lent balrôl Beodray Ferenc, Cathry Emilia, Alapi Endréné.
Kôzépen: dr. Somogyi Ferencné, Szabolcs Lâszlôné.
Felsô sorban: dr. Nâdas Jânos, dr. Nàdas Jànosnâ, Somogyi F. Lél
és Matavovszky Adàmné
(Somogyi Lél)

A JELENLEGIHAZAIHELYZET
Dr. Sasvàri Lâszlô (Lausanne, Svâjc):

TÔRTÈNELMI-JOGIKALEIDOSZKÔP
Idei elôadâsom rendhagyô, - amint cimébôl is kitunik, nem egy

meghatârozott témârôl kivânok beszélni. - A tôrténelmi részben egy
érdekes talâlkozâs emlékét, illetve anyagât akarom ismertetni, mâsrészt

egy olyan eseményrôl akarok beszâmoini, aminek a szerencsés véletlen
folytân egyedùli szem- és fultanùja voltam. A két tôrténet kivâlasztâsa
és egybevetése nem volt tudatos, csak par napja dôbbentem râ, hogy az
egyik millenniumi év kezdô évéhez, az 1000-hez kapcsolôdik, a mâsik
pedig 2000 nyarân tôrtént.
50 évvel ezelôtt, 1950 nyarân megismerkedtem egy fiatal férfival,
akit segitôùl osztottak be mellém. A beszélgetések sorân megtudtam,
hogy 3 gyermekét Csabânak, Csillânak és Tûndének nevezik. Ez
keltette fel az érdeklôdésemet. Par nap mùlva elârulta, hogy ez nem
volt véletlen. Azutân augusztus 20-a tâjân egy Szent Istvân érdemeit

dicsérô szavairnra vâratlanul igen élesen és ellenségesen reagâlt; a
nemzet legnagyobb ellenségének, kârtevôjének nevezte, aki az ôsi
ôrôklési rend megvâltoztatâsâval és a kereszténység felvételével véres
polgârhâborùba taszitotta az orszâgot, s elhagyva ôsei hitét, tôbb évszâzadra lelki vâlsâgba dôntôtte a nemzetet, s a keleti orientâciô helyett

az âtkos Nyugat mellett kôtelezte el magât. Szavaibôl a gyûlôlet
sugârzott.

Hiâba sorakoztattam fel a legnyomôsabb érveket a fentiek

megcâfolâsâra, nem lehetett ôt meggyôzni.
Ezért inkâbb arra koncentrâltam, hogy megtudjam, honnan, mibôl
fakad, tâplâlkozik ez a vad ellenségesség? Bûszkén vallotta be, hogy ô
ôspogâny, annak a 43 csalâdnak az egyike, akik ezer éve ôrzik ôsi
hitiiket, tâltosuk a budai hegyekben most is fehér lovât âldoz fel
idônként a hadùmak. Elmondta azt is, hogy 1934-ben a kisantant
âllamok a népszôvetséghez intézett beadvânyukban a 43 név kôzôtt az

ôvékét is felsoroltâk, elitélôen rôgzitve, hogy Magyarorszâgon ma is
vannak pogânyok.

s most lâtszôlagos kitérôként hadd idézzem fel az 1934-ben
tôrténteket. Vannak itt talân, akik emlékeznek râ, de sokak szàmâra

bizonyâra ùjdonsâgként hat majd a tôrténet.: 1934-ben, Marseiiles-ben
horvât usztasâk megôlték Sândor szerb kirâlyt, feieségét és Barthou
akkori francia kulûgyminisztert. A kisantant âilamok Magyarorszâgot
vâdoltâk a felbùjtâssal - azt âlHtottâk -, hogy az usztasâkat Jankapusztân horthysta tisztek képezték ki és készi'tették fel a merényletre. A

népszôvetségi vitâban Eckhardt Tibor, a magyar kûldôttség vezetôje,
brilliâns môdon védte meg az orszâg becsùletét s megcâfolta minden
kétséget kirâzôan az aljas vâdat. Ezzel kapcsolatos volt tehât az a
beadvâny, amire az illetô utalt.
Ezt a tôrténetet az elmùlt évtizedek sorân kétszer mâr elmondtam.

De hogy még egyszer felidézem, annak oka az a szâmomra
megdôbbentô tény, hogy a honfoglalâs 1100. évfdordulôja kapcsân egy
magyar ùjsâgban - egész oldalas tudôsltâsban - olvastam beszâmolôt
arrôl, hogy a budai hegyekben az ôsei hitéhez és szellemvilâgâhoz
ragaszkodô tôbb ezer magyar talâlkozott, hâlât adott a hadùrnak stb.
Tisztâban vagyok azzal, hogy mindig is voltak és lesznek „kùlônc"
emberek, akik legtôbbszôr elszigetelten élnek, nincs befolyâsuk széles
târsadalmi rétegekre. Az épltô jellegû kritika jogossâgât el kell
ismemûnk, hiszen tôkéletes, tévedhetetlen ember nincs. De az ô
esetûkben nem errôl van szô. Itt ôsi beidegzôdések, ideolôgiai
téveszmék ôrôklôdtek évszâzadokon ât és vâltak sùlyosan negativ
tartalmù fanatizmussâ, s emiatt képtelenek felfogni, hogy az lett volna

az igazi tragédia a magyarsâg szâmâra, ha Szent Istvân nem a
kereszténységet, és nem annak nyiigati formâjât vâlasztja.
A Szent Istvân-i életmû jogos és magasztalô értékelése mellett volt
egy-két parânyi kritika is. Pl. Jakubinyi gyulafehérvâri érsek - kb. 400
soros abszolût pozitiv hangù ûnnepi megemlékezésében —két sorban

azt irta, hogy a „gyenge az egynyelvu" orszâg tézisének évszâzadokon
tôrténô alkalmazâsa vezetett Trianonhoz. Czegô Zoltàn meg amiatt

sajnâlkozott, hogy milyen sok âldozattal jârt a kereszténység megszilârditâsa. De senki nem vitatta a fent emlitett nagy horderejû

dôntések helyességét. Az idô, a tôrténelem Szent Istvânt igazolta. - S
most ugoijunk ezer esztendôt.

2000. jùnius 5-re volt meghirdetve a Parlamentben az ùj kôztârsasâgi elnôk személyének megvâlasztâsa. A koaliciô elôzetesen
megâllapodott az egyetlen jelôlt személyérôl az ellenzékkel: dr. Màdl
Ferenc professzorrôl. Az alkotmâny szerint az ùj elnôk megvâlasztâsâhoz az elsô fordulôban a leadott szavazatok kétharmada szûkséges.
A széles kôzvélemény meg volt gyôzôdve arrôl, hogy a fentiek alapjân

ez az elsô fordulôban valôban meg is tôrténik majd. Engem, mint a
SMESZ fôtitkârât, a miniszterelnôk meghîvott a mâjus 19-20-i
Magyarorszâg 2000 tanâcskozâsra, majd utâna részt vettem az MVSZ
âltal szervezett V. Magyar Vilâgtalâlkozôn. Azt kôvetôen néhâny napot

magânemberként tôltôttem Pesten. Ezt tudta egy képviselô barâtom, és
jùnius 1-én vidékrôl felhîvott, s megkérdezte, van-e kedvem jelen lenni
a jùnius 5-i parlamenti ûlésen. Boldogan igent mondtam, s megâllapodtunk abban, hogy 5-én
4-kor a VI. kapunâl talâlkozunk. 7-8
perccel elôbb ott voltam, s nagy szomorùsâgomra az ôr kôzôlte, hogy

nincs leadva részemre belépô. Vâmom kellet. îgy lâttam, amint serra
érkeznek elegânsan felôltôzôtt diplomatâk, egyhâzi méltôsâgok stb.
Maga a jelôlt is, csalâdjâval, 'A 4-kor megjôtt a barâtom, s az ôr feje
felett kiszôlt, hogy vidéki ûtja miatt csak most tudta meg, hogy a
hâzelnôk erre a napra megtiltotta, hogy a képviselôk vendéget vigyenek
be. De megprôbâlja elintézni. Igy tovâbbi hosszù perceket kellett a
kapuban, kôzvetlenùl az ôr môgôtt vâmom. (Itt most meg kell magyarâznom valamit: A VI-os kapun belûl van az irat, személy és csomag
ellenôrzés, âtvilâgitôkkal. Ha valakinél pl. egy kulcs miatt meg kell
ismételni, akkor torlôdâs keletkezik, s az ôrôk megâllitjâk a bemenetelt.
Ez tôrtént most is és ennek kôszônhetem azt az élményt, aminek

egyedûl vagyok âtélôje és koronatanûja.) A lezârt kapuhoz jôtt szembe
velem egy elegâns férfi (képviselô) a barâtjâval, akinek az arcât nem
lâttam, mert rôgtôn elém âllt, az ôr mellé. A barât hirtelen megkérdezte;
„Na, mi lesz ma?" A kérdezett arca lemerevedett, s szinte sziszegô

hangon mondta: „Ma, itt nem lesz semmi!" „Hogyhogy?" „Ma itt nem
lesz semmi, 100%-ig biztos", s a kezével egy hatârozott elutasitô

mozdulatot tett. Ebben a pillanatban kinyilott az ajtô és bementek.
Nekem a dôbbenettôl ôsszeszomlt a torkom, hiszen elôtte hosszù

perceken ât hallhattam az iitmapi készulôdés szavait. Egy perc mùlva
megjôtt a barâtom, boldogan lobogtatva a belépôt. Azonnal elmondtam
neki. Egy pillanatra elsâpadt, s ezt mondta: „Ûristen, hisz itt mindenki
az ùj elnôkkôszôntésére jôtt". Aztân erôt vett magân, s azt mondta: „Ez
lehetetlen, hisz megvan a pârtkôzi megegyezés. Nem tudod, ki volt az?
„Nem!"

Aztân 1/2 6 elôtt pâr perccel kôzôlték a negativ eredményt: 7
szavazat hiânyzott a megvâlasztâshoz, 90-en szavaztak ellene. Soha

nem felejtem el azt a halotti csendet, azt a dôbbenetet, ami ùrrâ lett az
embereken. Tétovasâg, tanâcstalansâg, ôriâsi csalôdâs. Majd jôval
késôbb a két tâbor egymâsra mutogatâsa és vâdolâsa. Izgatott, rôvid
nyilatkozatok, majd Dâvid Ibolya ig.min. véleménye: „Meg kellene
vâltoztatni a szavazâs môdjât, kulôn uma kellene a koaliciônak, s ktilôn

az ellenzéknek, rôgtôn tisztân lâtna mindenki". Forrâzva hagytâk el az

épûletet. Én persze, rôgtôn a % 4-kor hallottakra gondoltam, s vilâgossâ vâlt; elôre megîrt forgatôkônyv szerint tôrtént az orszâg
nemzetkôzi tekintélyének csorbitâsa, a koaliciô arculcsapâsa, az adott
szô durva megszegése és Màdl Ferenc megalâzâsa. S mindez folytatôdott mâsnap, a 2. fordulôi szavazàs is eredménytelen volt, s csak a 3.ban egyszeru szôtôbbséggel vâlasztottâk meg az ùj elnôkôt.

Amint kijôttem a Parlamentbôi, a sors megajândékozott még egy
vâratlan élmérmyel. Feiszâlltam a 2-es viliamosra (ami egy keskeny

jârmû, két szélén van 1-1 szék, kôzépen âllôhelyek. Âlltam. Hirtelen
arra lettem figyelmes, hogy valaki beszél. A hang irânyâba forduitam,
kb. 'A

méterre tôlem ùlt egy fiatalember, nyakâban kiilônbôzô

apparâtusok, a kezében mikrofon s mondja: „Pista, jôl Figyelj, olyant
diktâlok, amit csak nekem mondott a Horn. Mehet?" „Igen!" Tehât az E
hlrùgynôkségnek nyilatkozott az ûlés végén Hom Gyula: „A szavazàs
azért alakult Igy, mert a hâzelnôk Mâdl életrajzânak ismertetése utân
elkezdte ôt dicsémi, s ez a képviselôk jelentôs részét elriasztotta". Hât
nem ôrdôgi ez az egész, Hom pontosan ismerte a forgatôkônyvet, (mint
az én akaratlan véletlen informâtorom) - de kapôra jôtt neki ez a
kétségtelen hiba, s most erre akarta râfogni, mint spontân fejieményre a
tôrténteket.

Ezt a tôrténetet azért tartottam kôtelességemnek elmondani, hogy
egy kis kockâval hozzâjâruljak a tisztânlâtâshoz, a hazai, belpolitikai
helyzetet illetôen. A hazai ellenzék gâtlâstalanul mindent megtesz a
mostani kormânyzat lejâratâsâra, a féktelen hataloméhség kôvetkeztében. Befejezésùl egy nagy horderejû és az egyetemes magyarsâg
jôvôjét talân hosszù idôkre meghatârozô témâval szeretnék foglalkozni:

az âllampolgârsâg kérdésével. Ônôket itt Amerikâban talân kevésbé
érinti ez a probléma, de a kârpât-medencei magyarsâg szâmâra a
megoldâs mikéntje dôntô fontossâgù. S mivel a Clevelandi Magyar
Kongresszus mindig az egyetemes nemzetben valô gondolkodâst
hirdette és

tekintette kôtelességének,

ezért

bâtorkodom

ônôkkel

megosztani az alâbbi gondolatokat.

Én az 1993. évi LX. tc.-et, az ùj âllampolgârsâgi tôrvényt, az elsô
perctôl kezdve tâmadtam (itt is tartottam errôl elôadâst 1994. novem-

berében), mert sérelmeztem, hogy az elszakitott teriiletekrôl elmenekùlt
magyarok szâmâra a megszerzés elé ugyanolyan sùlyos feltételeket
szabott, mint az idegenek elé azzal, hogy az 1957. évi V. te. 7%-ânak
az eltôrlésével, ott lakâst, sok évi vârakozâst stb. irt elô. A Homkomâny hatalomra jutâsa utân, 4 évig nem volt lehetôség a sérelem
orvoslâsât kémi. De az Orbàn-kormànyt

kôszôntô SMESZ levélben

mâr kértem a tôrvény felûlvizsgâlatât és revîziôjât. A kérelmet 1999.

szeptember 1-i, a miniszterelnôkhôz intézett levélben ismét kértem, 10
nap mùlva kôzôlték, hogy a kérést âttették a belûgyminisztériumhoz.
2000 âprilisâban kaptam meg a BM vâlaszât: a kérést magukévâ tették
és bedolgoztâk a kormâny elé terjesztendô csomagba. Ezért utaztam
augusztusban ùjra Budapestre. Szakemberekkel (nem politikusokkal)
folytattam megbeszélést, ôk kôzôlték, hogy a kôzben beâllt
fejlemények miatt a reviziôra, ebben a szûk formâban, egyelôre nem
keriilhet

sor,

s

az

egész

kârpât-medencei

magyarsâgot

érintô

komplexumot kell kidolgozni, ami biztositja azt, hogy a hatârokon tùl
élô magyarsâg a szùlôfôldjén marad, de mentesùl a schengeni
egyezmény hâtrânyaitôl, s magyarsâgtudatânak az erôsftéséhez is
hozzâjârul. Rendkiviil bonyolult, ôsszetett, sokrétu feladat.
Sajnos, az utolsô néhâny évben hozzâ nem értô személyek (jôhiszemûen) kôvetelni kezdték az utôdâllamok teriiletén élô magyarok
szâmâra a kettôs âllampolgârsâgot, s ezzel indokolatlan, megalapozatlan reményeket ébresztettek a 80 éve kegyetlen megprôbâltatâsokat

âtélt magyarokban. Nem tudtâk, vagy nem gondoltak râ, hogy a
nemzetkôzi jogban ez nem âltalânosan elfogadott „intézmény". Ez 2
âllam szabad egyezkedésének târgya, az egyik âllam polgârainak

megadhatja, a mâsik âllamtôl megtagadhatja. Az Eurôpa Tanâcs
tagâllamai âltal 1997. november 7-én elfogadott Egyezmény az
âllampolgârsâgrôl (amit 41 âllam kôtôtt, de 2000. oktôber 7-ig csak 21
irt alâ és 3 ratifikâlt), a 15. cikkben kimondja:

„Ezen egyezmény rendelkezései nem korlâtozhatjâk a részes âllam
abbélijogât, hogy belsôjogâban meghatârozza: a.) azon âllampolgârai,
akik egy mâsik âllampolgârsâgot szereznek, megtarthatjâk-e, vagy
elveszitik-e âllampolgârsâgukat, b.) âllampolgârsâgânak megszerzéséhez, vagy megtartâsâhoz szukséges-e egy mâsik âllampolgârsâgrôl
valô lemondâs, vagy annak elvesztése .

A kormâny mindig ôva intett - a témâval kapcsolatosan - a derûlâtâstôl, de szeptember végén Orbàn miniszterelnôk kénytelen volt az
egyik kulfoldi lapban kijelenteni, hogy ez nem jârhatô ùt. Ekkor
dolgoztâk ki Patrubânyék a „kûlhoni âllampolgârsâgi javaslatot, ami
ùtlevelet adna, de âllampolgâri jogokat nem. A legnagyobb sajtô
nyilvânossâgot és elemzést, az ùn. stâtustôrvény tervezet kapta.
Mindhârom tâmasz kivânna lenni, fôleg az erdélyi magyarsâg szâmâra,
de az illetékes szakembereknek olyan komplikâlt jogi szôvevényen kell
âtkûzdeniûk magukat, ami még nagyon hosszù idôt vesz igénybe, s
ezért nyilatkozott oktôber 26-ân Dàvid Ibolya igazsâgugyminiszter

akként, hogy mind a 3 lehetôséget tovâbb kell tanulmânyozni, s ezért a
kormâny egy „kedvezményekrôl szôlô tôrvénytervezeten dolgozik".
A magyar aktualitâsokon tùl - de részben idevâgôn - szeretnék
még valamit idézni az Eurôpa Tanâcs fenti egyezménvéhôl:
A 7. cikk kimondja: „A részes âllam belsô jogâban nom, nem
rendelkezhet az âllampolgârsâgnak a tôrvénybôl adôdô, vagy a részes
âllam âltal kezdeményezett elvesztésérôl, kivéve az alâbbi eseteket:
a.) egy mâsik âllampolgârsâg ônkéntes felvétele, e.) a részes âllam
és tartôsan kùlfoldôn tartôzkodô âllampolgâra kôzôtti valôdi kapcsolat
hiânya.

Ez utôbbi teljes novum az âllampolgârsâggal kapcsolatos
jogszabâlyok terén, mert ez nem azonos a Monarchia idejében hozott
1878. évi V. tc.-nek azzal a rendelkezésével, hogy 10 évi tâvollét utân
az illetô elvesztette az âllampolgârsâgât.

Dr. Sasvàri Lâszlô (Lausanne, Svâjc) nemzetkôzi jogtanàcsos elôadâsât mondja
(Somogyi Lé!)

A szigoritâs még egy helyen megmutatkozik - a 18. cikkben —,

amely kimondja: „Âllamutôdlâs esetén, az âllampolgârsâg megadâsâra, vagy megôrzésére vonatkozô dôntések sorân minden érintett
részes âllam kûlônôsképpen figyelembe veszi az alâbbiakat: a.) az

érintett személy walôdi és hatékony kapcsolatât az âllammal,

b.) az

érintett személy âllandô szokâsos lakhelyét az âllamutôdlâs terén, c.)
az érintett személy akaratât, és szârmazâsi helyét".
A legfrisebb értesûlések szerint a kormâny a fent emlitett 3
lehetôséget és az ezek helyébe lépô kedvezménytervezetet a Magyar
Àllandô Èrtrekezlet decemberi ûlése elé terjeszti megvitatâs céljâbôl, s

az ott elfogadott hatârozatok alapjân fog majd neki a

tényleges

kodifikâlâsnak.

Adja Isten, hogy felelôs âllamfiaink megtalâljâk az

optimâlis

megoldâst.

Dr. Nàdas Jànosné (Canton, Ohio):

CAL VIN SYNOD SCHOOL

Âprily Lajos TETÔN versébôl részletek, amit Kôs Kârolynak
Erdélyelvesztése alkalmàval irt:
Ôsz nem sodor még annyi ârva lombot,

annyi riadt szôt: „Minden ôsszeomlott!"
Nappai kôszâltam, éjjel nempihentem,
vasâmap reggel a hegyekre mentem.

Ott lenn; sôtét kôdôt kavart a katlan.
Itt fenn: a vénhegy âllott mozdulatlan.
Tekintetem szâmyat repesve bontott,
âtôleltem a hullâm-horizontot.

S tetôit, tôbbet szâznâl és ezemél titokzatot szôt mondtam akkor
Erdély...

Ezzel a verssel kôszôntôtt engem Csiha piispôk, nyâri ottlétem

alatt, akârhânyszor az erdélyi tâj kitârult elôttunk. Elhittem, mert
Erdély titokzatos részemre. Itt Nyugaton szûlettem, az erdélyi haza
csak egy szomorù fogalom volt. Gyermekkoromban, mikor Csiha
Kâlmânt, nagymamâm unokaôccsét 10 évi bôrtônre itélték 56 utân
Erdély a szomorùsâgot jelképezte. Ijesztô helynek tûnt, ahol még a
hâborù utân nagyapâmat megverték és bôrtônbe tették. De szintén ez
volt az a hely, ahol az egész falù eljârt a bôrtônbe nagyapâmnak ruhât
és ennivalôt vinni. Csodâlatosnak tûnt mâr akkor az a kôzôsségi érzés,

ami Erdélybôl sugârzott. Ez volt az a hely, ahol az 1990-es vâltozâsok
utân Kolozsvârott ôsszefogtak az Erdélyi Reformâtus Egyhâz hivei és

otthonukba fogadtak tanulôkat, hogy azok az ûjonnan megalakult
Kolozsvàri Reformâtus Kollégiumba jârhassanak. Engem is vonzott az

erdélyi kôzôsség és azutân, miutân Csiha Kâlmânt megismertem.

elsodort, és magam sem tudom hogyan, - de mâr tiz év ôta - egyedùl
én vagyok az Erdélyi Egyhâzkeriilet iskolâinak amerikai gyûjtési koordinâtora. Az adomânyok hozzâm érkeznek, azokat kônyvclem, beosztom, megkôszônôm és a Calvin Synod pénztârosânak tovâbbitom. Ô
beteszi a bankba, aztân âtutalja a Reformâtus Egyhâzkeriiletnek.
Fontos volt részemre az, hogy adomânyaink egészbcn eijutnak
Erdélybe. Fontos volt, hogy adomânyaink azt a célt szolgâljâk, amire
gyûjtôttunk. Igy a gyûjtéssel jârô kôltségekct magam fedczcm, az
âtkiildôtt pénzrôl pedig elszâmolnak nekem az erdclyick, en meg az
adakozôknak.
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£>r. Nâdas Jànosné Gabriella az erdélyi Reformâtus Kollégitimokrol tartja elôadàsàt
(dr. Nâdas Jânos)

Ma gyûjtésûnk két részbôl âll: egyik az iskolai bentlakâsok épitését
tâmogatja, a mâsik kôzvetlenûl a diâkokat. Ezt jelképes ,,keresztsziilôi
akciô"-n?ik. nevezzâik. Egy 300 dollâros adomâny egy évre fedezi a
Kollégium bentlakâsi kôltségeit és van, amikor kônyvekre, vagy ruhâra
is telik belôle.

Tâmogatôink kôzôtt vannak volt kollégiumi diâkok, szôrvâny
lelkészek, reformâtusok és katolikusok, tôbb szervezet, és itt, Amerikâban élô magyar testvéreim, akiknek nem kôzômbôs az erdélyi
magyarok sorsa.

10 év alatt a „Calvin Synod Iskola Gyûjtési Akciô" ôsszesen
$467,895.71-et gyûjtôtt. A Kolozsvàri Reformàtus Kollégéium bentlakâsânak megépitésére $238,713.75-ôt fordîtottunk. 10 év alatt a
Kolozsvàri Reformàtus Gimnàziumbôl majdnem 2000 diâk érettségizett. Ezeknek 80%-a csak a jelképes „keresztszulôi akciô" âltal kapott
segéllyel tudott az iskolâba jâmi. 10 év alatt $177,838.00-t juttattunk el
diâkok segélyezésére. 1996 ôta gyûjtôk a Marosvàsàrhelyi Diakoniai
Kôzpontban levô diâk intemâtus részére. $51,442.96-ot gyûjtôttûnk.
Kùlfbldi magyar szervezetek nem szivesen szâmolnak el, mert az
az érzésûk, hogyha kitudôdik, mennyi pénzùk van, nem lesz tôbb
tâmogatôjuk. Igen ùgy tûnik, hogy vannak bôségesen adakozôink, de
szeretném megemliteni, hogy 1994-ben 135-en adakoztak $30,713.40,
most 2000-ben 53-an adakoztak $33,005.00.

Mostani adomânyaink

nagyobb ôsszegei hagyatéki adomânyok. Az ilyen adomânyokrôl
tâblâval emlékezûnk meg a bentlakâsi épùletekben. Pénzunk nincs, de

eredménye és lâtszata van az ôsszegyûjtôtt pénziinknek.
1992-ben egy volt clevelandi hâzaspâmak meghalt egyetlen
gyermeke. Az idôs szûlôk gyermekûk $150.000 dollâros hagyatékât a
kolozsvàri iskola bentlakâsânak megépitésére adomânyoztâk. Ezt tôbb
adomânnyal sikerult alâtâmasztani és lâm, itt a bizonyiték, hogy mi
kûlfôldi magyarok ôssze tudunk fogni és alkotni. Megépûlt a Bethlen
Kata Diakonissza Kôzpontban a Reformàtus Kollégium bentlakâssal.

Nagy a mi erônk. Az emigrâciô még most is jelentôs egység, amely
alkotni tud. Az emigrâciô nagy ereje az a lângolô hazaszeretet, amelyet
a tôbb évtizeden ât kûlfôldôn valô tartôzkodâs sem tudott letômi.

Most a nyâron voltam elôszôr 28 éve Erdélyben. Sikerult
elmenniink a Diakonissza Intézetbe, amelynek egyik szâmya a Refor
màtus Kollégium diâkjainak bentlakâsa. Székely Àrpàd igazgatô
kiséretében talâlkoztunk a még ott tartôzkodô érettségizô diâkokkal.

Egyik szobârôl a mâsikra jârtunk. Ahogy megtudtâk, hogy Amerikâbôl
jôttûnk, elkezdtek kérdezôskôdni tâmogatôjukrôl, mintha tâvoli rokonokrôl kérdeznének. A diâkok kôzvetlenek és kedvesek voltak.

Meglepett, hogy a kôzpontban két szâmitôgép terem is van.
Megôriiltem, hogy haladnak a korral. A bentlakâsban a tartôzkodâs kb.
30 dollâr havonta. Egy tanâri fïzetés kb. 50-75 dollâr havonta. Maga a

mindennapi megélhetés ezt felemészti. îgy még az a szùlôi pâr, aki
dolgozik, sem tudja legtôbbszôr gyerekének fedezni az iskolai kôltségeit.

A Kolozsvàri Kollégiumnak jô himeve van. A diâkok hetente 6

napot jâmak iskolâba. îgy a hétvégén nem utaznak, hanem ott a

kôzôsségben maradva t^ulnak, vagy résziikre rcndezctt programon

vesznek részt. Székely Ârpâd, az iskola igazgatôja mondta, hogy fél
kezén meg tudja szâmolni azokat, akik a Kollégiumban végeztek és
elhagytâk az orszâgot. Ez bizony nagyon fontos megâllapi'tâs, mert az
egyhâzkerûlet az év elején 27,531 lélekkel lett kevesebb, mint 10 évvel
ezelôtt.

Ma mâr az Erdélyi Reformâtus Egyhâzkerûlet hivatalos lélekszâma

391,940. A 10 év természetes apadâsânak okai a fôieg fiatal kivândorlôk, és részben a gyermekâldâs visszautasitâsânak a kôvetkezménye.
A megkereszteltek szâma majdnem fele az eltemetettek szâinânak.

Ezért is fontos egy jôl megalapozott keresztény hit életet adni az
erdélyi diâkoknak. A Kolozsvâri Reformâtus Kollégiumbôl tôbben
bejutottak mâr fôiskolâra. Milyen meglepetés volt szâmomra felismemi
egy édesanyâm âltal tâmogatott diâk nevét, aki ma mâr a Szinfôiskolân

egyetemi professzor asszisztens. 10 év ôta kb. 2000 diâk érettségizett a
Reformâtus Kollégiumbôl. Ma mâr a volt diâkok kôzûl 50 lelkész, 30
teolôgus és 3 egyetemi tanâr asszisztens van. A Kollégium volt diâkjai
értelmiséget kezdenek alkotni.

Ma 501 leikipâsztor van âllâsban az Erdélyi Egyhâzkerûletben;
107-tel tôbb, mint 1990-ben. De ez a statisztika tévesztô, mert arânylag
nagy létszâmù generâciôk mentek nyugdijba, igy arra a kôvetkeztetésre
juthatunk, hogy 10 év alatt sikerûlt ùj, fiatal lelkipâsztorokkal megerôsfteni az egyhâzat.

Idézek Csiha pûspôk jùniusi kôzgyûlési jelentésébôl: "/I Tanititézeteinkbôl évente félezer jôl felkèszult ijjû lép ki, hogy egyetemre
menjen, vagy munkât talâljon. Istennek hàla, felekezeti iskolàink
nyomân Erdély istenhivô értelmisége ùjra izmosodni kezd. Teleki
Sâmuel keserûen irta 1763-ban, hogy "Erdély a tudôsok sirja Mi azt
szeretnénk, hogy egyfelnôvekvô értelmiség bôlcsôje legyen
Az Erdélyi Egyhâzkerûlet iskolâi:
10 év alatt 6 reformâtus kollégiumot, 1 kântortanitô fôiskolât, 1

gyakorlati nyelviskolât és ezenkivûl tôbb ôvodât létesitettek. A
Tanintézetekben ôsszesen 260 tanâr tanit.

Ezenkivûl

felsôoktatâsi

intézményeik kôzé sorolhatjâk a Reformâtus Tanârképzô Fakultâst
Kolozsvârott,

ahol

fîlolôgia,

tôrténelem

és

szociâlis

munkâs

szakkiképzés folyik. Szintén felsôoktatâs nyùjt a két Diakoniai
Kôzpont, az egyik Kolozsvârott, a mâsik Marosvâsârhelyen.
Idâig majdnem minden adomânyunk a Kolozsvâri Reformâtus
Kollégiumhoz kerûlt. Az egy erôs iskola lett. Ebben az évben kiter-

jesztettem segélyiinket, viszont nagyon ûgyelnûnk kell, hogy ne
csôkkentsûk segélyiinket Kolozsvârra. Anyagilag Nagyenyeden, DélErdélyben van a legnagyobb szegénység. Ott megprôbâljuk bevezetni a
„keresztszulôi akciô"-t. Nagyenyeden a Bethlen Gàbor Kollégium bentlakâssal rendeikezik. Itt az âllam csak 4 osztâlyt engedélyezett.
Székelyudvarhelyre is adtunk segélyt. Itt is szintén 4 osztâly van, de
nincs bentlakâs. Kézdivâsârhelyen 5 osztâly induit tavaly és ott a
Holland Reformâtus Egyhâz épitett bentlakâst.

A Bethlen Kata Diakôniai Kôzponot Kolozsvàrotl

Marosvâsârhelyen volt alkalmam személyesen talâlkozni Bàlinth

Istvânnal, aki a Bolyai Farkas Kollégium igazgatôja. Ez âltalânos
iskola, amelyben 9 magyar osztâly és 5 român osztâly van, ôsszesen
1371 diâk. Magyar tankônyveik nincsenek, az épûlet mûszaki âllapota
le van rombolva, a tetôzet beâzik és mùlt âprilis ôta nincs âllami pénz
javitâsra. Az iskolâban 112 tanâr van. Viszont a nehézségek ellenére az
iskola nivôja felûlmùlja az âtlag iskolât. Kûlfbldi versenyekre beneveznek. Tavaly a hollandiai fizikai versenyen 1 és 3 helyezést értek el a
versenyzô diâkok. Itt a Bolyai Farkas Kollégiumban van otthona a
Reformâtus Egyhâz Diakonissza Kiképzôjének. A 90-es vâltozâsok
idején ugyanis a Bolyai Farkas kôzépiskolânak egyik szâmyâban levô
tantermek javitâsra szorultak, igy nem hasznâltâk. A reformâtusok
bekôltôztek és megnyitottâk a Reformâtus Bolyai Farkas Kollégiumot 4

osztâllyal és a Diakoniai Képzôt. A Diakoniai Képzô hivatalos neve:
,^eformàtus Egészségiigyi Fôiskola". Kezdetben az egyetemrôl
nyugalomba kényszeritett tanârok tanitottak. Dr. Nagy- Attila, nyugalmazott tudôgyôgyâsz fôorvos ma is irânyitja az oktatâst. Munkâja
ônkéntes, hiszen az âllamtôl havi 4 dollar fizetése megszûnt, mert
kôzpontilag egyetlen posztliceâlis iskolât sem tâmogatnak tovâbb. Az
iskolât nem adjâk fel. 8 év alatt 173-an végeztek és mind elhelyezkedtek marosvâsârhelyi egészségûgyi intézményekben. Az iskola az
utolsô ellenôrzés alkalmâval 312 pontet kapott (366-bôl), ami maros
vâsârhelyi szinten a legmagasabb ebben a szakban. A hiânyzô pontszâmok azért voltak, mert nem tudtak bentlakâst biztositani a hallgatôknak. Viszont ez a probléma is megszûnt. Egy délamerikai adakozô
adomânya megadta a lehetôséget, hogy egy bentlakô épùletet

épitsenek.Ûgy, mint Kolozsvâron, ennek az épùletnek egyik szâmyâban megépitették a Marosvâsârhelyi Bolyai Farkas Reforinâtus
Kollégium

bentlakâsât.

Az

épùletnek

november

25-én

volt

az

ûnnepélyes megnyitâsa. Ez is bizonyitéka annak, hogy mit tud a
kùlfbldi kôzôs tâmogatâs elémi.

Mi, itt kulfbldôn jelentôs kôzôsséget alkotunk. De nem csak egy
jelentôs kôzôsség vagyunk, hanem szavunkat mind nemzeti, mind

nemzetkôzi téren felemelhetjûk. És most van szûkség erre is. Mùlt
szeptemberben visszakapta az egyhâz a volt iskola épùleteit a Farkas
utcân. Telekkônyvileg az egyhâz tulajdona lett. A telken két épùlet âll.
A régebbit az 1800-as években épitették, az ùjabb iskolât pedig 1900
kôrùl. Mindkét épùlet a Gheorghe Sincai român iskolâé. De mivel nem

tudja az iskola megtôlteni diâkkal, a régi épùlet ki van adva bérbe egy
kereskedelmi magâniskolânak és egy sportklubnak. A român tanùgyminiszter intézkedésére 2000. augusztus 31-én a kolozsvâri tanfelù-

gyelôségen jegyzôkônyvet irt alâ az épùletet hasznâlô Gheorghe Sincai
liceum, a Viitorul sportklub, a tanfelùgyelôség és Reformâtus Kollé
gium vezetôsége, amelyben 13 tantermet âtadtak volna a 77-bôl a

Reformâtus Kollégium hasznâlatâra. Viszont szeptember 1-én, Funâr
polgârmester évnyitô beszédet tartott az iskolaépùletben, ahol arra
kényszeritette a fôinspektomôt, hogy semmissé nyilvânitsa az augusz

tus 31-én szùletett jegyzôkônyvet. A kormâny ugyanis egy sùrgôsségi
kormânyrendelet âltal (ez azt jelenti, hogy csak a komiâny vezetôi és
nem a képviselôi dôntôttek) az âllami iskolâkat a helyi hatôsâgoknak
visszaadta. Erre a rendeletre hivatkozott Funâr polgârmester, amely
szerint az épùlet vissza lett adva a Kolozsvâri Reformâtus
Kollégiumnak, ami az âllam âltal elismert iskola. Ezért az iskola az

âllam tulajdona és ezért rendelkezhetik felette. Itt a kisebbség

magântulajdon garanciâja

és az egyhâz szabadsâga van kétségbe

Mit lehet csinâlni? Az Amerikai Presbyterian US egyhâz levelet irt
Ion Iliescu elnôknek. Amerikai kôvetiinket Bukarestben értesitettem a

fejleményekrôl, és igérte, hogy még a vâltâs elôtt ir Iliescu elnôknek. A
HHRF intemet naplôjâban megirta angolul a fejleményeket. A Magyar
Amerikai Koaliciô, Lauer Edit személyében felszôlalt érdekiinkben.
Most tovâbbra is kutatom, milyen lehetôségek âllanak fenn, hogy ezt a
nemzetkôzi kôztudatba lehessen hozni.

Itt Nyugaton vigyâznunk kell, hogy mit, hogyan csinâlunk.
Vigyâznunk kell, hogy kit pârtfogolunk, milyen szervezeteket hivunk
meg magunk kôzé, mert a mi pârtfogâsunk bizonyos hitelesitést nyùjt
azoknak a szervezeteknek. Nem biztos, hogy ez a hitelesités akâr a
kisebbségek, akâr a magyarok javât szolgâlja. Ugyancsak vigyâznunk
kell, hogy milyen fôrum elé terjesztjûk kérelmeinket és azokat hogyan
fogalmazzuk meg.
Ezért én is csak kis lépésekben haladok elôre, mintha jégen
sétâlnék. Ovatosan igyekszem pàrtfogolni magyar testvéreinket, akik
bizony segitségiinkre szorulnak.

Dr. Nàdas Jànosné beszélget vàrakozàs kôzben (Somogyi Lél)

Abelovszky Erzsébet (Worthington, Ohio):

A KARÂCSONYI ÛZENET LÉNYEGE
A kôzel 2000 éve testet ôltô Szeretet egy helyen l'gy fogalmazta
meg misszioja lényegét: ,Azért jôttem, hogy életuk legyen és bôvôlkedjenek". Ha végignéziink a vilâgban, azt lâthatjuk, hogy az emberiség nagy része mâig sem fogta fel ennek a csodâlatos kùldetésnek
râvonatkozô âldâsait!

Mint egy âlom, ùgy repult el mâsfél év hazalâtogatâsom ôta. Itt is,
otthon is megvâltoztak utak, môdok, célok, személyek. Egy kicsit mas
lett a vilâg! Kôzben lezajlott egy félelmetessé is vâlhatô „mini" hâborù,

amelyet Magyarorszâg par hetes NATO tagsâggal harcolt meg. Akik
tudtak, hogy mennyit dolgoztam a „Partnership of Peace"-ért, ami a
Natoba vezetett, gyakran tették fel a kérdést (néha felclôsségre vonô
hangsùllyal!): Megérte?

Felétek is megismétiem a vâlaszt: „Igen, megérte"! A tagâllamoknak nem csak katonai, de erkôlcsi folénye is volt a „Balkâni
krizis" idején. Azonkivul, a tôrôkôk kiûzése ôta - tehât tobb, mint 300
éve - most voltunk elôszôr a gyôztesek oldalân. A fél évezredes

vesztett hâborûk keserû sorozata megtôrte a hôs magyar nép gerincét,
értelmetlen bûntudatot, alacsonyabb rendûségi érzést, testi-lelki elnyomâst, fizikai szegénységet okozott a magyar nemzettestben. Reméljûk, végre eljôtt a gyôgyulâs és a jôvâtétel ideje is. A balkâni
hâborût mi megnyerttik, a békét az ottlakô népeknek... tehât a magyaroknak isl... kell megnyemi - egymâs kôzôtt!

Hatârainkon belûl is gyôznùnk kell. Véget kell vetni a tôrténelem
tanitâsâban még mindig uralkodô „Bach-korszak"-nak. G. Krantz,

amerikai régész professzor szerint mi, magyarok, nem jôttunk sehonnan: a korai kôkorszak ôta élûnk a Kârpât-medencében és ott éltiik tùl a
legutolsô jégkorszakot is. S nem csak a trianoni utôdâllamok
keletkeztek belôlùnk, hanem a fél Eurôpa is!
Mi hazaszeretô magyarok - nyelvûnk és értékes tradiciôink ôrzése

kôzben - keressûk meg helyiinket és hasznos szerepunket az emberiség
nagy csalâdjâban, gondosan ûgyelve arra is, hogy ismét szinkronba
keruljûnk sajât tôrténelmûnkkel, ami egyben a mûvelt emberiség
tôrténelme is!

Kincseink megôrzése mellett forditsunk gondot az egészséges
rugalmassâg megszerzésére is, nem... „elvérezni egy gondolaton"!... A
hôsi halottak nimbuszânak âpolâsa mellett

az

amerikai

katonât

megtanitjâk az élvemaradâs mûvészetére is. A „yugo video game"

hâborù egyetlen hôsi halott nélkûl ért véget! A rugalmas politikânak

mâsik jele: az Egyesûlt Âllamokat eltemetni akarô Hruscsev fia, Sergei
Khruschev - amerikai âllampolgârsâgot kért és kapott.

Kôzôljûk, ahol erre alkalom nyilik, hogy az 1100 éves Magyarorszâg nem csak politikai egység volt ezer évig, hanem geolôgiai és
gazdasâgi egység is évezredeken ât, és ebbe a tôkéletes „echo system"be vâgott bele az elvakult bosszùâllâs. Trianon mâr MitterandGorbacsov-Reagan szerint is veszélyes tévedés volt. A civilizâlt csehek
békésen lerâztâk ezt a kétes ajândékot, a szerbek talân bele-

pusztulnak!?
Krisztus ûzenete: „Ne féljetek"! Mert az ôrômhirt hozô Szeretet, az

igért bôvôlkôdés, csak félelem nélkiili âllapotokban mûkôdik. S ez a
félelem nélkûliség és lelki szabadsâg - a karâcsonyi iizenet lényege!

III.

MAGYARSÂGUNK
SORSKÉRDÉSEI
Dr. Nàdas Gyula (Lakewood, OH):

EGYKEÉS HA TÀSA,
CSALÂDVÉDELEM OKOS, ELÔRELÀTÔ TELEPÎTÈS
(Magyarorszâg legfontosabb sorskérdése a magyar nép âllandô, erôs
fogyâsa Dr. Nàdas Gyula doktori témâja az egyke kérdcsénck tanulmânyozâsa
volt az 1928-1929-es években, amelynek kivonatât egy izbcn màr a Kj-ônikâban

lekôzôltuk. A kérdés életfontossâga miatt ez alkalommal megismételjiik ezt
mindenkinek azzal, hogy aki magyar és szereti szùlôhazâjât, kôtelessége
seglteni Hazànkat ebben is.)

Ha végiglapozzuk szùlôhazânk,

Magyarorszâg

tôrténelmének

sârgulô lapjait, akkor bùszkeség, ôrôm tôlti el keblûnket, mert a vilâg
egyik legrégibb népének vagyunk tagjai, amely annyi dicsôséget
szerzett.

Ha ellenben a vilâgtôrténelmet tanulmânyozzuk, akkor nagy
sajnâlattal kell megâllapîtanunk erôs iemaradottsâgunkat a népek
versenyében nem erkôlcsi és kôzmûvelôdési vonatkozâsban, hanem -

éppen a

magasabb

kultùrâjû

emberekre

jellemzô

ellanyhulâs

kôvetkeztében. A népek, nemzetek harcâban egyre jobban lemaradunk.
Ha elfogadjuk ôseinknek a sumerokat, akkor az ôrôkôs vândorlâs,
amelynek elindltô oka a Mu kontinens tenger alâ sûllyedése lehetett,

egyre esôkkentette népûnk lélekszâmât. Amikor pedig mintegy 11 00

éwel ezelôtt, Ârpâd fejedelemsége idején, a mai Magyarorszâgban
letelepedett, olyan teruletet foglalt el, amely a népek kôzlekedésének
gôcpontja volt. Hazânk megvédése tovâbbra is csak âllandô

vérâldozatok ârân sikeriilt. Kôztudomâsù,

hogy

Mâtyàs

kirâly

uralkodâsa idején Magyarorszâg lakossâga meghaladta az akkori

Anglia lakôinak szâmât. Ha tehât ezt a szâmot sikeriilt volna megtartani
és Magyarorszâg hasonlô fejlôdésérôl gondoskodni, akkor Hazânk
lélekszâma még 50 milliô is lehetett volna, ami egyben minden

bizonnyal kizârta volna Trianon lehetôségét, vagy azt, hogy mâs
nemzetek érdekkôrébe tartozzunk.

Ma mâr senki elôtt sem vitâs, hogy a nemzetnek lélekszàmban is

nagynak, erôsnek kell lennie, ha a tôbbi nemzet szoritô hatâsât
ellensùlyozni akarja. Vizsgâlnunk kell tehât azokat az okokat, amelyek
erôs kihatâssal vannak nemzetunk lélekszâmâra és keresnûnk azokat a

lehetôségeket, amelyek biztosithatjâk az utôkor magyarsâgânak erôsebb
szaporodâsât, hogy a magyarsâg ne fogyjon, hanem erôsen nôjjôn. Igy
kerûl elôtérbe az egyke kérdése, amely a nemzetvédelmi kérdésnek is
része lehet.

A XX. szâzad ôriâsi âtalakulâst hozott magâval. Az elsô vilâghâborù utân a vesztes nemzetekhez tartoztunk. Ennek egyik kôvet-

kezménye lett Trianon, amikor orszàgunk kétharmada teriiletét is
elvesztettuk. Az elsô vilâghâborù utân nemzetunk kivâlô vezetôi
mindent elkôvettek, hogy orszàgunk ki tudja hevemi a sorozatos

sorscsapâsokat. Egyik igen fontos ténykedésûnk volt a
Kôzgazdasàgtudomànyi Kar megszervezése és felâllitâsa, hogy az
elméleti szaktudâst minden vonalra kiteijessze és a legjobb
szakembereket képezze ki mind a kiilùgyi és mezôgazdasâgi

kôzigazgatâs vonalân, mind kereskedelmi téren. Céljuk az volt, hogy
versenyképességûnket kifelé biztositsuk s ugyanakkor népûnk ûgyeit
arra alkalmas személyek szolgâljâk. Csak tisztelettel, szeretettel és igaz

megbecsûléssel emlékezhetem meg professzorainkrôl, akik kôzôtt ott
volt Teleki Pàl, Czettler Jenô, Steinecker Ferenc, Fellner Frigyes,
Kuncz Ôdôn, az idôs Kmetty Kàroly, aztân Schandl Jôzsef, ErôdyHarrach Béla (liogy csak pârat emlitsek). Ezek élvonalbeli tudâsukat

nyùjtottâk a jogi, kôzgazdasâgi, szoeiâlpolitikai, mezôgazdasâgi
szaktudomânyok terén és olyan kiképzést adtak hallgatôiknak, hogy az
egyetemen végzett tagjai fokozatosan mind vezetô âllami âllâsokba
jutottak.

Amikor tôbb, mint hatvan éwel ezelôtt egyetemi tanulmânyaim
befejezése utân ,^z egyke szociâlis hatàsa Magyarorszàgon " cimû
târgykôrt vâlasztottam doktori értekezésem târgyâul, és egy éven ât
kizârôlag ennek a kérdésnek tanulmânyozâsâval foglalkoztam,
râdôbbentem ennek a kérdésnek — akkori szemléletében is —

életfontossâgù voltâra. Magyarorszâg mintegy 400 éven ât lényegében
osztrâk uralom alatt âllott. Az osztrâk âllamférfiak igyekeztek
hazânkban magyarsâgunk erejét ùn. nemzetiségi csoportokkal
ellensùlyozni. Tudjuk jôl, hogy az egész vilâgon nehéz volt a
megélhetés, kûlônôsen Magyarorszàgon is, ahol a népesség tûlnyomô
része fëldmûvelô volt és tômegével vândoroltak ki Amerikâba

„szerencsét prôbâlni", helyiiket pedig nemzetiségek foglaltâk el. A

nehéz megélhetés ellensùlyozâsâra pedig mâr jôval ezt megelôzôen
egyes teruleteken divatba jôtt az egyke.

Mit is jelent az egyke szô? A népbetegségck egyik Icgsùlyosabb
fajtâjât! Fertôzést a nemzet testén, amely sajât fajtâjât pusztitja.
Kôztudomâsù, hogy Magyarorszâgon az ôrôkôsôdési jog szerint az
elhunyt személy vagyonâbôl annak fele a gyemickcket illeti, ami

egyébként is egész természetes életfelfogâs. A régi viiâgban egy-egy
csalâdban - kiilônôsen a falusi lakossâgnâl - sok gycrmck szûletett. Ha
tehât a lânyokat ki is hâzasitottâk, tehât ingôsâgokkal kârtalanitottâk is,
a fbldet fel kellett osztani a fiù ôrôkôsôk kôzôtt, aminck kôvetkeztében

évszâzadok sorân mindig kisebb és kisebb fold jutott cgy-egy csalâd
részére. És mert a fbld minôsége nem egyforma, mindcn tolddarabot el
kellett osztani. Szalagfôldek keletkeztek, amelyeknek megmunkâlâsa
sem volt elônyôs. Miutân a falusiak fbldet vâsârolni nem tudtak, a
csalâdok lassan elszegényedtek. (Ezeken a problémâkon kivânt részben
segiteni a „tagositàsi tôrvény", amelynek târgyalâsa nem tartozik
elôadâsunk keretébe.)

Évszâzadok sorân az emberek râjôttek, hogyha egy csalâdban csak
egy gyermek szûletik, akkor nem kell szétosztani a fbldet, sot ha az
utôd olyannal kbt hâzassâgot, aboi szintén csak egy gyennek brbkôl,
akkor a fbldvagyon még meg is nbvekedhetik. Divatba jbtt tehât az

egykézés, amelynek két sùlyos kbvetkezménye mutatkozott: az egykés
csalâdok

ugyanabbôl

a

falubôl

vâlasztottak

hâzastârsat,

tehât

„beltenyésztés kôvetkeztében" a falvak lakôi degenerâlôdtak.
Ugyanakkor a nemzet részére is felmérhetetlen kârként jelentkezett az a
tény, hogy egyes teruleteken a lakossâg szâma erôsen csbkkent, s a
megûresedett telkekre idegen nyelvûek, nagy részében németek
telepedtek be zârt kbzbsségben. Ezek anyanyelvùket megtartottâk. A
fôhatalom szivesen segitségukre sietett.

Amikor az egyke kérdését tanulmânyoztam, arra a megâllapitâsra
jutottam, hogy a kbzismert magyarorszâgi 7 egykés vidéken még mâs
emberi kbzbsségeket is szâmitâsba kell vennûnk. Elsôsorban a vârosi

lakossâgbôl a kis keresetûeket, kûlbnbsen a kis âllami és kbzigazgatâsi
tisztviselôket, akiknek keresete szinte megakadâlyozta, hogy csalâdot
alapithassanak és ha mégis hâzassâgot kbtbttek hasonlôan kis
jbvedelmû személlyel, akkor — minthogy mindketten dolgoztak kbriilményeik nem tették lehetôvé, hogy nagyobb csalâdot neveljenek
fel. Igy nagy âltalânossâgban a kbzalkalmazottak, tehât a tanultak
csoportja, utôdok szempontjâbôl lényegesen hâttérbe kerult.

Az „egyke " - s ezzel kapcsolatban az "egy se " - vizsgâlatân kivûl
mâsik jelentôs népbetegségrôl is meg kell emlékeznûnk: a nemi
betegségrôl, a vérbajrôl, amely korâbban nem volt gyôgyîthatô és
sùlyosabb fajtâja kizârta annak lehetôségét, hogy utôd legyen. Csak
tâjékoztatâsul megemlitem, hogy vilâgviszonylatban a legrosszabb
szûletési szâma az elsô vilâghâborù elôtti idôben Hamburgnak volt,

aboi - mintegy a vilâgkereskedelem kôzpontjâban - szinte âtjârô
hâzban éltek az emberek. A betelepiilôk a legkulônfélébb betegségeket

terjesztették és annak ellenére, hogy mindig ùjabb tômegek telepûltek
le, a sziiletési arâny folyton csak csôkkent. Erôs figyelmeztetés lenne ez

Budapestnek is, ha tôrôdnének vele, mert ma Budapest a legjobb
eurôpai nyaralô kôzpontnak szâmlt, ahol évenként milliôs tômegek
fordulnak meg. A mai "sex-vilâgban" ezért a nemzetnek magas ârat
kell fizetnie.

Népességûnk szaporulatânak csôkkenéséhez idôkôzben egyéb
kûlsô kôrûlmények - pl. a màsodik vilâghâborù tragédiâja - is hozzâ

jârultak. Az elsô vilâghâborù utân, amikor Trianonban elvették
orszâgunk kétharmadât, a megszâllt terûletekrôl tômegek menekiiltek
el, vagonokban laktak, éheztek, munkanélkûliek voltak, - sokan
kûlfôldre kôltôztek. Mindez nem volt alkalmas arra, hogy nagyobb

csalâdokat neveljenek. S mire a csalâdok valahogy elhelyezkedtek,
mâris belekeriiltiink a mâsodik vilâghâborù vérzivatarâba.

A mâsodik vilâghâborù sorân és utâna még nagyobb vérveszte-

séget szenvedtùnk, kûlônôsen a csalâdalapitâsra alkalmas férfiak
tômeges elpusztulâsâval. Ismeijûk a doni harcok vérâldozatait, majd a
hâborù elvesztése utân azt az irânyzatot, hogy az értelmiséget ki kell

irtani. Tômegeket gyilkoltak meg vagy Szibériâba hurcoltak el,
mesterséges, koholt vâdakkal kitelepitettek mindenkit, aki a rendszer
részére ârtalmasnak lâtszott. Az âllandô félelemben élés nem volt

alkalmas

talaj

nagyobb

csalâdok felneveléséhez.

A mâsodik

vilâghâborù kôvetkeztében sokan ugyan még idôben hagytâk el
hazânkat, de ez is az orszâgra nézve âllandô, erôs vérveszteséget
jelentett.

Amint lâtjuk, Magyarorszâgot békében az egyke gyengitette, a
hâborùban az erôs vérveszteség, utâna pedig a rendszer szândékos

pusztitô irânyzata, ami hazânknak ùjabb âllandô, folyamatos
vérveszteséget jelentett. Természetesen nem âllhatunk meg a kâros
tények rôgzitésénél, hanem fel kell tennùnk a kérdést, hogyha az, amit
elmondtunk, egyenlô hazânk elsorvadâsâval, akkor miként volna
lehetôség arra, hogy hazânk népessége létszâmilag megerôsôdjék.

Vagyis milyen intézkedésekre volna sziikség, hogy megfelelô
csalàdvédelem mellett magyarsâgunk létszâmilag nôvekedjck?
A kérdés megoldâsâhoz egyrészt akarat, mâsrcszt -

mint min-

denhez - pénz szukséges. Nézzuk az amerikai âllapotokat, amelyekbôl
sok kôvetkeztetést vonhatunk le. Mit lâtunk lit? Tùlzottan segitjûk a
„szegényeket", a gyermek-anyâkat, a homosexuàli.sokat, az otthon
nélkulieket, a kisebbségeket csak azért, mert féiùnk tôlûk, s talân azért

is, mert a szavazatokat reméljùk tôlûk. „Kenyeret es cirkuszt a népnek
s akkor uralkodhatunk rajta" - mondtâk a rômaiak. Itt ugyanaz a
helyzet. Magyarorszâgon mâr a huszas években, tehcit inondjuk 70-80
éwel ezelôtt pl. élelmiszeriparban nem doigozhatott olyan .személy, aki
fertôzô betegségben szenvedett. Itt
az „cnds"-tt% gyermekeket
râkényszeritik az egészséges emberek gyennekeire. Miért nem lehet
ezeket kirekeszteni a tàrsadalombôl?

Mindenhez pénz szukséges. Vezessunk be olyan adùzàsi politikât,
amely ôsztônzôleg bat a gyermekek szûletésére. - A mâsodik
vilâghâborù utân par évet Innsbruckban tôltôttem, mint a francia

megszâllôk alkalmazottja. Az egyik tiszt elmesélte, hogy
Franciaorszâgban igen komoly problémât okozott az egyke kérdése, az
asszonyok nem akartak gyermekeket vilâgra hozni. Végûl is
Franciaorszâgban ùj csalàdi pôtlékrendszert vezettek be: igen magasan
âllapitottâk meg a csalâdi pôtlékot. Az egyik ott mûkôdô francia tiszt
tôbb, mint kétszeresét kapta a fizetésének, mert bat gyermeke volt.
Tanuljunk tôlûk.

A fizetési rendszert ottbon ùgy âllapitanâm meg, bogy nôtlen
dolgozô még jobban szûkôlkôdjék a javakban, mint most, de ba

megnôsûl, mâr lényegesen jobb életkôrûlmények kôzé keriiljôn és ez
fokozôdjék gyermekei szâmânak nôvekedésével. Ha a kôzalkalmazott

fïzetése kétszeresére emelkedik a nôtlen alkalmazott fizetésébez képest
(ugyanolyan rangban stb.), akkor ba felesége és 3 gyermeke van, az
emberek majd szivesen nôsûlnek és nevelnek gyermekeket.
A fentieken tulmenôen „szociâlis" âllamrendszert vezetnék be. Azt

mondanâm pl.: akinek 100.000 $-nâl tôbb az évi jôvedelme, az 100%os adôt fizet. Az adôbôl levonbatnâk a személyzeti és egyéb bâztartâsi
kiadâsokat, tebât a kényelmûket biztositanâm, de nem tenném lebetôvé,
bogy korlâtlan vagyonok gyûjtésével a kisebbség uralkodjék a tôbbség
felett. Ezt analôg formâban ottbon is szûkségesnek tartanâm bevezetni
legalâbb is addig, amig az âllamnak kûlfëldi adôssâga van.

Âllîtom: ha az âllam anyagilag biztositja a nagyobb csalâdok
részére a viszonylagos jobb életszinvonalat, akkor megoldottuk a
kérdést.

Most térjûnk râ a kisebbség védelmére. Milyen elônyt adjunk a
hazânkban élô ùn. kisebbségeknek? Mindent megadnék nekik, amit

megadnak a szomszéd utôdâllamok a magyaroknak, de egy %-kal sem
tôbbet. Semmi esetre se nyomnâm el ôket, éljenek kultùrâjuk szerint, ha

az jô nekik, âlHtsanak fel iskolâkat, de ne az àllam Jïzesse a kisebbségi
iskolàkat. Lehetôvé termém, hogy magyar iskolâkban megtanuljâk a

befogadô haza nyelvét. Egy példâval ez is érthetôbbé vâlik. A mâsodik
vilâghâborù elôtt, amikor bizonyos teriileteket visszafoglaltunk, a
Délvidéken Ôrszàllàs kôzségbe vonultunk be. Alakulatom
parancsnokâval egyûtt német ôzvegyasszonynâl kaptunk szobât, aki
barâti beszélgetés sorân elmondta, hogy ô nagyon sajnâlja, hogy nem
tud magyarul, de a nemzetiségek elve mindig az volt, hogy az
âllamhatalom nyelvét kell az iskolâkban megtanulni, hogy szûkség
esetén érdekeiket a hivatalokban megfelelôen elô tudjâk adni és
ugyanakkor anyanyelvûket otthon gyakoroljâk. Igy az ô szulei még
magyarul és németiil beszéltek. A kôvetkezô nemzedék mâr szerbùl
tanult az iskolâkban és németiil beszélt otthon. Ha tehât valaki

"menekiilt stâtussal" érkezik Magyarorszâgba, akkor nem a kisebbség

tomegében kell elhelyezni az illetôt, hanem egyéb teriileten, ahol a
magyarsâg abszolùt tôbbségében magâhoz tudja kapcsolni a
menekiilteket. - Kell az nekûnk, magyaroknak, hogy megnyissuk a
hatârokat és az olâhok tomegesen letelepedjenek a Tiszântùlon és

néhâny év mùlva megszavazzâk, hogy Româniâhoz akamak tartozni?
Megismétlôdjék az erdélyi kérdés, amikor a regâti olâh bankok a
pôpâkon keresztûl nagy kôlesônôket adtak az erdélyi szegény
olâhoknak, akik mâr az elsô vilâghâborù elôtt felvâ.sâroltâk az erdélyi

ingatlanokat? - Miutân az olâhok a legnagyobb veszélyt jelentik
Magyarorszâgra nézve, nem engednék ônâllô telepûlést részùkre,
széttelepiteném ôket, lehetôvé termém, hogy jôlétben éljenek, de
korlâtoznâm nemzetiségi politkâjukat, amely ellenséges irânyù
hazànkkal szemben. Természetesen szùkségesnek tartom a hatârzârlatot

Erdély felôl és românokat nem engednék be Magyarorszâgba, csak
indokolt esetekben, amikor pl. valakinek a csalâdja mâr
Magyarorszâgon él.

Vegyiik a kôvetkezô problémât:

Azt mondjâk, hogy Magyarorszâgnak "vîzfeje" van. Fôvârosâban,
Budapesten, az orszâg egész lakossâgânak mintegy 20 %-a él. Ennél

egészségtelenebb âllapotot el sem tudok képzelni. Meg tudom érteni,
hogy ott jobb a megélhetési lehetôség, de ha az egészségtelen âllapot,
akkor azt ùgy kell megszûntetni, hogy lehetôvé tesszûk mâs
vârosokban ugyanezt az életszi'nvonalat, vagy jobbat lehessen elémi.
Mint mndig, itt is az adôpolitika adja meg erre a helyes vàlaszt. A
nagyvâllalatokat ki kell telepiteni vidéki vârosokba. Budapesten fel kell
emelni a vâllalatok adôkulcsât, vidéken kedvezményt biztositani.

A statisztika szerint a Tiszântùlon négyszetkilométerenként 6 (bat)
személy él, tehât mindôssze egy-egy csalâd és ha tudjuk, hogy egy
négyzetkilométer egyenlô 174 katasztrâlis holddal (232 magyar
holddal), akkor ezt a tényt annyival is inkâbb kârosnak tartjuk, mert ez
a terulet hatâros Erdéllyel, tehât ott a lakossâg létszâmât fel kell
fokozni. Tiszântùlra tôbb kis vâros telepi'tését tartom szûkségesnek,
elsôsorban mezôgazdasâgi vagy ipari kisvârosokat, modem vârosokat

felépiteni, de oda csak azokat a magyarokat szabad beengedni, akik
nagyobb csalâdok felnevelését vâllaljâk.

Hibât kôvetnénk el, ha a kisebbségi kérdés târgyalâsânâl a cigâny
kérdésrôl nem beszélnénk. Ez vonatkozik a tôbbi nemzetiségre is.
Véleményem szerint, aki igazolja, hogy ô vagy szûlei 1920-ban
Magyarorszâgon éltek, mint magyar âllampolgârok, azoknak joguk van
ott élni ezentùl is. Ismétlem, minden megkùlônbôztetés nélkùl, fajra
vagy vallâsra valô tekintet nélkul. Mindazok, akik 1920 utân jôttek be
az orszâgba, nem tekinteném magyar âllampolgâroknak. Félreértés ne

legyen, az ezeréves Magyarorszâg hatârain belûli
âllampolgârokrôl beszélek, tehât pl. az erdélyi is

magyar
magyar

âllampolgâmak szâmit.

Ugyanakkor ezeknek az ùn. kisebbségeknek nem adnâm meg a
lehetôséget arra, hogy titkos vagy nyilvânos szervezkedéssel
(tômôruléssel) a magyarsâg érdekeit akâr gazdasâgi vonalon is sértsék,
amire a mùltban is sok példa akadt.

Tisztelettel kérek tehât mindenkit, ne értse félre szavaimat, nem
tâmadâsrôl van szô, amikor farkast kell kiâltani, hanem a nemzet

védekezô intézkedésérôl, amelyet bizonyâra mindazok a nemzetiségek
is helyesnek tartanak, amelyek a magyar nemzettel évszâzadokon
keresztûl békességben egyiitt éltek.
Meg kell talâlni a môdjât annak, hogy az âllami fôhatalom a
târsadalommal ôsszefogva a népesség szaporodâsa érdekében

megfelelô intézkedéseket hozzon, amivel nemzetùnket lélekszâmban is
felerôsîti.

Végûl megeinlitek tôbb olyan teriiletet, ahol csalàdvédelem
szempontjàbôl célszeru intézkedéssel igen jelentôs eredmény varhatô.
Valamennyi irânyban dolgozni kell, de ha csak egynél is aktivitâsba
lenduluiik, maris eredményes lehet munkânk.
Elôszôr is a Tiszântùlon tôbb - mint elôbb mâr érintettem - kisebb

modem ipari és mezôgazdasâgi vârost kell létesiteni. Akâr a Tiszâhoz,
akâr mâs folyôhoz kôzel ùn. bolgâr rendszent
ôntôzéses
kertgazdasâgokat, ezzel pârhuzamosan téli foglalkoztatâs céljâbôl hàzi
szôvôipart kell létre hozni, amihez sok munkaidô szukséges és aminek
plaça szinte korlâtlan.

Ônkéntes alapon tennelô és fogyasztàsi szôvekezeteket kell léte
siteni. Vagyis pl. olyan kertvârosban, ahol a mezôgazdasâg, a gyrimôlcstemelés a fô mûkôdési terûlet, ott ônkéntes szôvetkezetbe valô

tômôrûléssel a kész termékeket ôssze kell gyûjteni, minôségileg
osztâlyozni és egységesen piaera vinni vagy kûlfôldre eladni. Egy
ember erre nem képes, de a vâros mâr mint nagy termelô eredményesen
mûkôdhetik.
Ugyanakkor ez bevâsârlâsi szôvetkezetként is
tevékenykedhetik, amikor kôzôsen beszerzi a gazdâk sziikségleteit.
Egész természetes, hogy sok olyan âllarai vâllalat volt, amely
veszteségesen mûkôdôtt. Ezeket fel kell szâmolni, illetve âtadni olyan
egyéneknek, akik azt kifizetôdô vâllalkozâssâ tehetik. A nagyobb
csalâdùakat mindig elônyben kell részesiteni.

Szukséges a kôzhangulat kellô alâtâmasztâsa is. Ezért a cenzùrât
ebben az irânyban fenntartanâm. Azt a sajtôterméket, râdiôadâst vagy
tévé programot, amely az erkôlcs lazulâsât mozditja elô, egyszeruen
kitiltanâm. A magyarsâgnak nincs sziiksége erkôlesi zûllésre.
Ellenkezôleg, erôsebb erkôlesi nevelés szukséges. Magzatelhajtàs —
tilosl A tômegsportot fokozni, a cserkészetet erôsiteni kell, iQùsâgi
sporttâborok létesitése kivânatos. A dohânyzâst csôkkenteni kell, az
alkoholfogyasztâst pedig erôs adôzâssal terhelni. Ezzel szemben a
dolgozô munkâssâg részére nyaralâst, pihenést kell lehetôvé tenni. Tele
vagyunk a kûlfôldiek részére szâmtalan ûdiilôhellyel, szezon elôtt és
utân jôl ki lehet ezeket a helyeket hasznâlni. Az 1950-es években a
balatonalmâdi Pannonia szâlloda a postatakarékpénztâr tulajdona volt.
A postatakarékiak szezon elôtt két héttel mehettek szinte ônkôltségi
âron nyaralni, ugyanigy a szezon utân. A személyzetet korâbban al-

kalmaztâk, szezon utân pedig még ott tartottâk, tehât a legolcsôbban
lehetett megoldani a nyaralâst, amely igen sok élményt jelentett.
*

Iskolareform kell. A magyar népet jobban râ kell nevelni a
mezôgazdasâgi és kereskedelmi pâlyâkra. Tôbb szakemberre van
szùkség.

Kfertôzô betegeket el kell tâvolitani a târsadalombôl. A szâllodai
nôi személyzetet âllandôan orvosi ellenôrzés alatt kell tartani.

A kiilfoldi diâkokat, akik Magyarorszâgon kivânnak tanulni,
megérkezésiik alkalmâval egészségiigyi vizsgàlatnak kell alâvetni.

Természetesen vigyâzni kell arra, hogy a szociàlis segitség épitô,
termelô hatâsù legyen; nem lehet azt tùlzâsba vinni.

Még egy figyelmeztetô példa, amiért nekûnk, magyaroknak
kétszeresen aggôdnunk kell.

1928-ban a statisztikai adatok azt

mutattâk, hogy amîg bizonyos szâmù nôre Franciaorszâgban 1 gyermek
szuletése esett, addig ez a szâmarâny a magyaroknâl 3 volt, a
szlâvsâgnâl pedig 7. Egy 1944-ben megjelent szakfolyôiratban azt

jôsoltâk,

hogy az

1970-es években

a szlâvsâg szaporodâsa

kôvetkeztében eléri az eurôpai lakossâg 51 %-ât.

A magyarsâg, Magyarorszâg fenntartâsâra tehât csak egy megoldâs
lehetséges: magyarsàgunk szaporodàsàt lélekszâm szerint minden
erônkbôl biztositani kell. A Magyar Hirek 1990. évi 17. szâmâban

olvastam, hogy dr. Csehàk Judit miniszter minisztertanâcsi rendeletben
liberalizâlta
a magzatelhajtâsi rendeletet. A cikkirô kritizâlta a
rendeletet és tôbb szabadsâg engedélyezését kivânta biztositani a nôk

részére. Ugyanakkor a katolikus egyhâz tiltô rendelkezéseit is kifogâs
târgyâvâ tette. Meg kell ismételnem, hogy elsôsorban a magyar nemzet
érdekeit kell szem elôtt tartani magasabb nézô szempontbôl.

Fûggetleniil attôl, hogy a cikk tovâbbi részét fërtelmesnek tartom, meg
kell értenûnk, hogy a magyar nôknek nem szerelmi oktatâsra van

sziikségûk. Az ilyen cikkeknek nem szabad megjelenniûk, s ha
megjeleimek, akkor a bfrôsâgnak el kell tiltania annak irôjât évekre az
irâstôl. Ne engedjûk megmérgezni a magyar anyâk lelkét.

Természetesen a lakâskérdést is meg kell javltani, elsôsorban ùj
telepûlések létesitésével, mâsodsorban az Igy felszabadulô lakâsok
révén.

A pénz sok helyen halmozôdik s azzal ki lehet vâsârolni
jogaikbôl a magyarokat. Figyelmeztetjiik tehât az otthoniakat, hogy

Magyarorszàg nem eladô! Sermni pénzért sem! Nincs szûkségùnk
idegen betelepitésekre magyarsâgunk rovâsâra. Semmi pénzért sem!
Remélem, az illetékesek megértik ûzenetemet; otthon élô véreink pedig
nem felejtik el, hogy egyszer az egri nôk védték meg Egert a
tôrôkôkkel szemben. Legyenek ismét ôk nemzetûnk hôsei. Orszâgunk
nem eladô!

De fel kell hivnom azok figyelmét, akik a politikai kérdések
bârmelyik fajtâjâval foglalkoznak: tudomâsul kell venniûk, hogy a nagy
vilâgban nem az erkôlcs és nem a jog iiralkodik, hanem a pénz! Es ha
valamit nem lehet pénzen megvâsârolni, akkor biztosan talâlkozunk az
erôszakkal.

Dr. Papp Gàbor és dr. Nàdas Gyula elôadâsa utân
(Somogyi Lél)

Magyarorszàg jovôje szempontjâbôl tehât az elsô legsûrgôsebb
tennivalô a csalàdvédelem, amelynek alapja az egyes csalâdok anyagi
megélhetésének biztositâsa, megfelelô lakâsok épltése, az orszâg
lakossâgânak egészségesen âttelepitése (retour a la terre) és
gondoskodâs arrôl is, hogy aki nem érti meg ezt a problémât, azt az
âllamvezetésbôl félre kell âllitani.

Mint mâr bevezetômben emlitettem, a Kôzgazdasâgi Kar létrehozâsa azért volt idôszerû és fontes, mert a gazdasâgi élet fejlôdésével
és alakulésâval pârhuzamosan gondoskodni kellett olyan vezetô réteg
felnevelésérôl, amelynek gyakorlatilag is kellô tâjékozottsâggal kell
rendelkeznie nemzetunk égetô, megoldâsra vârô problémâirôl, mert
csak ez biztosithatja a kivànt eredmény eiérését.

Egészen természetes, hogy Magyarorszàg ûjjàépitéséhez nem
elegendô csak az egy irânyban valô ténykedés. Ez ôsszetett feladat-

csoportot jelent, amelynek csak kis része a csalàdvédelem. A legsùrgôsebb feladatnak tartom, hogy azt igyekezzûnk megoldani.

Stirling Gyôrgy (Eger, Magyarorszàg):

ÈV VÉGI SZÂMVETÉS
Az idei Szilveszterrel nemcsak egy esztendôt, hanem egy egész
évszâzadot, sot évezredet zârtunk le, amikor most bùcsùt intûnk 2000-

nek, egyben a huszadik szâzadot is bùcsùztatjuk. Az évszâzad, amelyet
magunk môgôtt hagyunk, sok bajt, fâjdalmat és szenvedést hozott rânk,

ezért egy kônnyet sem ejtùnk érte és inkâbb elôre tekintiink: vajon mit
tartogat szâmunkra a jôvô és hogyan tudjuk helyrehozni azt a szâmtalan
hibât, amelyet az emberiség a most lezârult évezredben elkôvetett?... Ez

meglehetôsen reménytelen vâllaikozâs lerme, ezért maradjunk a
realitâsok talajân és elérkezve az ôév utolsô napjaihoz, tekintsûnk
vissza az elmùlt tizenkét hônap fôbb eseményeire, idézzùk fel, mi is
tôrtént a vilâgban és sziilôhazânkban az elmùlt idôszakban. Arrôl se
feledkezzûnk meg, hogy milyen tanulsâgokat vonhatunk le mindebbôl a

jôvôre. Készitsùnk szâmvetést, ahogyan az ùj év kezdetén âltalâban
mindenfelé szokâsos.

Tizenkét hônap suhant el felettiink, tizenkét munkâs hônap,
amelyekben ôrômôk vâltogattâk egymâst szomorù ôrâkkal, hiszen —

mint minden esztendô - 2000 is hozott szâmunkra szép és kellemes
idôszakokat éppùgy, mint nehéz periôdusokat. De ezeket is tùléltûk:

tapasztalatokkal felvértezve kezdjûk az ùj évet, amellyel egyben megkezdjùk a harmadik évezredet is. Az elmùlt év nem volt jobb, de talân
rosszabb sem az âtlagnâl. Olyan volt, mint a tôbbi, katasztrôfâkkal és

természeti csapâsokkal, jârvânyokkal, betegségekkel, kormânyvâlsâgokkal, politikai ârmânykodâssal és korrupciôs botrânyokkal terhes, no
meg elvétve tartogatott szâmunkra némi ôrômet és kisebb-nagyobb
sikereket is. Mert hiszen azok nélkûl el sem lehetne viselni a fôldi
létet...

Ahogy elgondolkozom azon, hogy milyen eseményeket lehetne
kiragadni a mùlt év folyamân tôrténtekbôl, illetve mi volt az, ami
emlitésreméltô és vilâgviszonylatban jelentôs, sokat talâlok, de ki kell
szûmi a legfontosabbakat. Hogy kronolôgikus sorrendet tartsak,
mindjârt meg kell emliteni az év eleji oroszorszâgi hatalomvâltâst,
Jelcin lemondésât és Piityin uralomra keriilését. A par év alatt fizikailag
és szellemileg leépûltJelcin visszavonulâsa meglepte a vilâgot, de még
nagyobb meglepetést okozott az utôd személye. A volt KGB-s kémet
bizalmatlanul fogadta a vilâg és senki sem talâlt magyarâzatot iistô-

kôsszeru pâlyafutâsâra. És Putyin még okozhat meglepetéseket. Most a
jobbik arcât mutatja, mert szùksége van a Nyugat gazdasâgi
segitségére, âm ha Oroszorszâg megerôsôdôtt, aligha vârhat tôle jôt a
vilâg.

Az elmùlt év elsô felének eseményeihez tartozik az Elian-ùgy. A
menekûlés kôzben hajôtôréstôl megmenekûlt kubai kisgyerek sorsa

hônapokon ât foglalkoztatta az amerikai kôzvéleményt és a sajtôt.
Végûl ùgy oldôdott meg az ûgy, hogy azzal csak Castro lehetett
elégedett.

Még nem volt vége a nyâmak, amikor felborult a kôzelkeleti béke
és ùjabb viharos korszak kôszôntôtt Izraelre, s ez még ma is tart.
Hosszabb szûnet utân ùjabb ellenségeskedések robbantak ki a palesztinek és a zsidôk kôzôtt. A négy éwel ezelôtt biztatôn induit béke-

folyamat zâtonyra futott. A mindkét oldalon elszabadult indulatok oda
vezettek, hogy mâig mâr tôbb, mint 300 âldozata van az ôsszecsa-

pâsoknak és az izraeli vârosok utcâi hônapok ôta hadszintér képét
mutatjâk. Megbékélésre egyelôre semmi remény. Barak politikâja
zsâkutcâba futott, decemberi lemondâsâval ezt ô is elismerte.

Ôsszel a nemzetkôzi politika nagy meglepetése volt Milosevics
szerb diktâtor vâlasztâsi bukâsa és letûnése a kôzéleti porondrôl. A
helyét elfoglalô Vojislav Kostunica pillanatnyi megoldâst jelent a
zavaros balkâni helyzetben, bar az ùj szerb elnôkkel szemben nem art

az ôvatossâg, mert ô is szerb nacionalista és a Nyugat csak azért
fogadta el, mert Milosevicsnél azért még mindig jobb. De a
jugoszlâviai viszonyok konszolidâlâsâhoz és a demokratikus
âtalakulâshoz még nagyon sok idô kell.

Szeptemberben az egész vilâg a televiziôkészulékek elôtt ûlt.
Sidneyben mérték ôssze erejûket a vilâg sportolôi s a minden eddiginél
nagyobb és népesebb olimpia gazdag lâtnivalôval szolgâlt. És azatlétâk
nemes vetélkedése kôzelebb hozta egymâshoz a népeket. (Ez a kôzeledés Korea esetében mâr a megvalôsulâs stâdiumâban van: a ma még

kettéosztott Korea déli és északi felének versenyzôi elôszôr az olimpia
megnyitâsân talâlkoztak békés kôriilmények kôzôtt és ezzel megtôrt a
jég. A Sidneyben megkezdôdôtt sportbarâtkozâstôl mostanra mâr

eljutottunk a két orszâgrész hivatalosainak târgyalâsâig. S ezt a
folyamatot mâr nem lehet visszaforditani.)

November 8-ân szavazott az Egyesûlt Âllamok népe arrôl, hogy ki
legyen az ùj elnôk, ki legyen Clinton utôda a Fehér Hâzban? Az orszâg
tôrténetében még sohasem volt ilyen szoros vâiasztâsi eredmény és
Bush is, Gare is magât tartotta gyôztesnek. A kûzdôtér ezutân mâr az

ûgyvédeké és a birâké lett. Végûl is nem a vâiasztôk, hanem a jogâszok
mondtâk ki az ûgyben az utoisô szôt: az Egyesûlt Âllamok ùj elnôke
George W. Bush. Al Gore gentlemanlike viselkedett és a dôntést

tudomâsul véve bûcsùzott. Otheti példâtlan huzavona utân az ûgy
lezârult és van gazdâja a Fehér Hâznak.

Az év legvégén a 150 emberéletet kôvetelô ausztriai sivonat bal-

esete és a roman vâlasztâs eredménye kavarta fel a kedélyeket. Ez
utôbbi esemény ismét râirânyitotta a figyelmet az erdélyi magyarok

sorsâra, amellyel még foglalkozni kell. S ezzel maris a magyarorszâgi
tôrténések szukebb koréhez érkeztûnk. Mikôzben azon gondolkoztam,
hogy ezek kôzùl melyikek voltak az emlftést érdemlô legfontosabbak,
elôkerestem az 1999-rôl irt tavalyi ôsszefoglalômat. S ahogy beleol-

vastam, ûgy talâltam, hogy amiket egy évvel ezelôtt Magyarorszâgrôl
irtam, tôbbé-kevésbé râillenek a most lezârult évre is. Egy év alatt nem
sokat vâltozott az orszâg helyzete.

Mire is gondolok? Arra, hogy még az elmùlt év sem hozta meg a
magyar nép szâmâra azt a minôségi javulâst, amelyet a rendszervâltâs
utân remélt. A demokrâcia politikailag még tâvol âll a megvalôsulâstôl,

a gazdasâg pedig a vadkapitalizmusra emlékeztet. Az orszâgos
termelési mutatôk ugyan emelkedést mutattak, de a gazdasâg javulâsa
még nem jutott el a hâztartâsokig és az âtlagpolgârok (a nyugdijasok)
pénztârcâjâig. A harâcsolâs, a tôrvénytelen (vagy legalâbbis morâlis)
eszkôzôkkel

valô

meggazdagodâs,

az

ôsszefonôdâsokbôl

adôdô

elônyszerzés és a korrupciô volt jellemzô a mai magyar târsadalomra.

Sajnos, még éveknek kell eltelnie - a pesszimistâk szerint egy ùj
generâciônak kell felnônie - ahhoz, hogy a kommunista korszak bûnei

végképp eltunjenek és a lakossâg gondolkodâsmôdjânak megvâltozâsâval az âltalânos életszinvonal is érezhetôen emelkedjék.
Mindennek ellenére a magyar nép mâr nem armyira pesszimista,
mint a mùltban volt és bizik a jôvôben. Reméljûk, nem alaptalanul!
Kétségtelen az, hogy az elmùlt évben mâr megkezdôdôtt a javulâs és az

orszâg emelkedô âgba keriilt. Nagy biztatâst jelent, hogy a december
kôzepén tartott nizzai EU-csùcskonferencia végre egyértelmû
hatârozatot hozott: 2003. januâr 1-én megkezdôdik az ùj tagok
felvétele. A magyar kormâny eddig ugyan korâbbi idôpontot remélt, de

jobb késôn, mint soha. És az Eurôpai Uniôs csatlakozâs elônyôs
vâltozâsokat hozhat az orszâg életében.

A mùlt év krônikâjâhoz hozzâtartozik még az âllamfôvâltâs: Gôncz

Àrpàd kôztârsasâgi elnôk mâsodik hivatali ideje is lejârt a tavaly s
utôdjâul Màdl Ferenc professzort vâlasztotta meg az orszâggyulés.
Igy fest a mai magyar valôsâg, ha az ùjév kezdetén visszaidézzûk a
most bùcsùzô esztendô legfontosabb eseményeit. A mérleg alapjâban
véve kedvezô és amikor az ùj évszâzad s egy ûj évezred kapujâban âll a
magyarsâg, deriilâtôn nézhetunk a jôvôbe. Ha a magyar târsadalom
ôsszefog, elérheti azokat a célokat, amelyeket az elmûlt évben maga elé
tûzôtt. Ûgy legyen!

Hetyey Sàndor (Melboume, Australia):

2001 HAJNALÀN HIRDETJÛK
A MAGYAR FELTÀMADÀST!
Par nap mùlva rânk virrad 2001, Szent Istvân kirâlyunk megkoronâzâsânak a millenniuma. Ezer esztendô suhant el felettunk, tele

bajjal, bânattal. Ôtszâz ezekbôl râadâsul, tele vereséggel, vérâldozattal,
belsô széthùzâssal és viszâllyal.

2001 hajnalân ilyen gondolatok viharzanak ât fâradt és fàsult
agyunkon. Hiszen szuletésùnk ôta ver bennûnket a sors, két vilâghâborûval, Trianonnal, elvesztett szabadsâgharccal, idegen megszâllâssal,
nemzetunk lassù pusztulâsâval, majd hazâtlansâggal.
Az ùj esztendô kezdetén, minden helyi problémânk ellenére,
hazaszâll a lelkiink abba a Hazâba, aboi olyan dùsan nô a bùzavirâg s

ahol a sârgarigô fiittyére ébrednek az emberek. S elfojtott mélabùval
kérdezziik ônmagunktôl: „Hova mész Magyarorszâg?" - „Quo vadis
Hungaria?" Vâlaszt nem talâlunk, akârhogy is kinoz a kétség. Nem
tudjuk...

Vezetô politikusaink biztositékai ûresen konganak. „Bemegyunk
Eurôpâba" - mondjâk, de mindegyik adôs marad a vâlasszal: „S
azutân?"

„Légiesednek a hatârok!" - mondjâk biztatôlag. Aztân majd
megindul a „bevândorlâs!" Tôtok, râcok és olâhok, meg minden egyéb

nemzetség elôzônli majd a Nagy-Alfold termékeny rônâit s otA^en év
mùlva, nem beszél ott senki tôbbé magyarul!... Idézhetjûk majd a
Biblia szavait: „BeteIjesedett!"

Aki sajtôban, vagy a képemyôn figyelemmel kiséri a nemzetkôzi

politika fejleményeit, annak lâtnia kell, hogy az Egyesult Eurôpa
angolja, franciâja, németje mindig megmarad angolnak, franciânak,
németnek. De ugyanakkor parancsolgatnak Ausztriânak, Dâniânak,
meg a tôbbi aprô âllamnak. Ez lesz az „egyesùlés" szelleme?
A gazdag, iparosodott âllamok lesznek az urak, a tôbbi marad az
engedelmesek

kôzôtt,

mert

kûlônben

ôrâk

alatt

tônkreteszik

a

nemzetkôzi piacokon és tôzsdéken. Tankok helyett ott lesznek a
bankok, semmivel sem veszélytelenebbek az eisônél.

Aztân, nézzuk csak a NATO kôzôsséget. Hazânk immâr tagja lett...
A Szerbia elleni hadjârat utân visszatért a Délvidék? Tôrténik valami a

trianoni gazsâg orvoslâsâra? Leszerelik még a maradék honvédséget is!
Amerika hâborùzik majd talân a magyar érdekekért? Ebbe csak a
nagyon hiszékeny és nagyon balga emberek biznak...
Tépelôdve, mardosô kétségek kôzôtt, tanâcstalanul âllunk. Mi bât a
kivezetô ùt?

Ha megprôbâlunk megszabadulni az utolsô ôt évszâzad
csalôdâsaitôl és keseruségeitôl, megtalâljuk a vâlaszt Szent Istvân

uralkodâsâban, aki a Lech-mezei vereség utân, Koppâny, Ajtony és a
tôbbiek lâzadozâsai ellenére erôs orszâgot teremtett. Megtalâljuk a
vâlaszt Mâtyâs kirâly „eurôpai" orszâglâsâban, aki kemény kézzel
csinâlt rendet a pârtoskodô Cilleiek és Garaiak kôzôtt és „fekete
serege" elôtt eltôrpûlt a szultân, meg Bées hatalma...

Minden vajùdô kérdésre vâlasz és minden bajra orvossâg: a
nemzeti megùjhodâs! A lelki és erkôlcsi megùjulâst bizton kôveti majd
a gazdasâgi fellendûlés, amelynek természetes kôvetkezménye az
egészséges szaporulat.

Jô ùton jârunk, amikor a magyar râdiôt és televiziôt eljuttatjuk az
egész Kârpât-medencébe... Hadd halljâk a magyarok a széles, ôsi
Magyarorszâg minden sarkâban a fejlôdés hireit! Lâssâk és érezzék, az
orszâg minden zugâban a magyar ôsszetartâs és a magyar élniakarâs

hangjait! Halljâk mindenùtt az emberek a lângleikû Bàlint JôzsefAtya
imâra hîvâsât és lélekemelô hitét!

A helyes és teljesen âtformâlt nemzeti nevelés nemzeti gondolkodâst és biiszkeséget eredményez, amelyek kulcsai lehetnek a
fennmaradâsnak és az ùjabb ezredévnek.

Meg kell értenûnk, hogy tôrténelmunk nagyjai - egytôl egyig mélyen vallâsos emberek voltak. Szent Istvàn, Szent Làszlô, Nagy
Lajos, Màtyàs, Bethlen Gàbor, Ràkôczi Ferenc, meg a tôbbiek.
Nândorfehérvâr és Mohâcs hôsei „Jézus!" kiâltâssal vetették magukat a
tôrôkre.

Vissza kell hozni az iskolâkba a kôtelezô vallâsoktatâst! Az

elemitôl az egyetemig!

Ugyancsak kôtelezôvé kell tenni a tôrténelem tanitâsât, minden
fokozaton! Vissza kell hozni a levente intézményt, amelynek nem lehet
felmémi nemzetnevelô hatâsât.

Igazuk volt a rômaiaknak a hires „Mens sana in corpore sano",
azaz „ép testben ép lélek" mondâssal.

1933-ban, otthon, végignéztem néhâny katonai parâdét. Simi
tudtam volna a vézna, nyâpic legények lâttân. A magyar olympiai
sikereknek egyik legfontosabb elôfeltétele volt a kôtelezô testnevelés.

Ûgy érezzûk, hogy ideje lenne otthon bevezetni az ônkéntes
szôvetkezetek hâlôzatât. Itt nem gondolunk a lélekrombolô kolhozokra!
Termelô, értékesitô, hâzkôlcsôn, hitel és sok mâsféle szôvetkezet

meghonositâsa, gazdasâgi értéke mellett, nevelô hatâsù is; élô bizonyiték arra, hogy a magyar népnek igenis, van ûzleti érzéke és ezen a
téren nem szorul behozatalra.

Vannak az életben dolgok, amelyek erôskezû megoldâst igényelnek. Ilyen a bevândorlâs korlâtozâsa, és az idegen „globâlis" gazdasâgi
kiârùsitâs. Nemzeti termelés és termelô eszkôzôk nélkiil nem lehet erôs

nemzeti gazdasâgi A kiârùsitott termelési eszkôzôket vissza kell
szerezni, ha mâsképpen nem, hât âllamositâssal. A tejgazdasâgnak, az
olajtermelésnek, a hortobâgyi âllattenyésztésnek, a tokaji szôlônek
vissza kell keriilnie nemzeti kézbel

A mai magyar kormâny dicséretes kezdeményezésbe kezdett a
népszaporulat terén. Csak tovâbb, ebben az irânyban!
Tudjuk, hogy a kormâny keze kôtve van a „kétharmados"
tôrvényhozâssal. Engedtessék meg, erre is ajânlani orvossâgot: adjanak
szavazati jogot a nyugati magyarsâgnak! Lesz akkor „négyôtôdôs
tôbbség" - biztosan.

Vérzô sziwel emlékezûnk a huszas és harmincas évek magyar

kormânyaira. A Klebelsberg-féle „kulturfolény" megalapozâsâra, a
kôtelezô munkâsbiztositâsra, az iskolâk szâzaira, a gyâripar
megteremtésére, a tiidôvész elleni kûzdelemre, a falvakra kihelyezett
„zôldkeresztes nôvérekre" stb. Ez volt a kezdet. Aztân jôtt a céltudatos

kûlpolitika: barâtsâg a lengyelekkel, a tôrôkôkkel, az olaszokkal, a

„kisantant" elleni szôvetkezés... Az eredmény: négyszeri terulet gyarapodâs.

Mindez céltudatos kormânymunka eredménye volt. Az Endresz

magyar ôceânrepùlés a „Justice for Hungary" elnevezésû gépen, az
angol lordok magyarorszâgi meghîvâsai, az âllamfôi lâtogatâsok, mind,
mind elôre megfontolt lépések voltak, a magyar nemzeti érdekek
védelmére. Méghozzâ: alapszerzôdések néikûi!

1940-ben, a Tumu-Severin-i târgyaiâsok nem vezettek eredményre
és a magyar kormâny mozgôsitott. Az olâhok kérték a II. bécsi dôntést!

Igazuk volt, mert az akkori - a hatâron felsorakozott - honvédség az
olâhokat a Fekete-tengerbe szoritotta volna. Ott voltam, lâttam azt a

magyar leikesedést. Ott âlltam Nagyvâradon, par méterre a konnânyzô
di'szpâholyâtôl. 60 év kôdébôl dicsôségesen tôr elô ma is ez az emlék...

Ilyenkor, az év végén, barâtok és rokonok Imak egymâsnak és
szerencsés, boldog ùjévet kivânnak... Mi is ezt szeretnénk tenni ma, a
2000. év végén. Mi is kivânunk minden magyar testvérûnknek otthon, a
megszâllt teriileteken és Nyugaton, minden fbldi szépet és jôt!

Igazi, szerencsés és boldog magyar ùj esztendôt, jô egészségben,
boldog csalâdi kôrben és sokkai jobb anyagi kôriilmények kôzôtt!
Fel a fejjel! Minden jôra fordul, ha igazân erôsen akarjuk azt!

Innen, a messze Ausztrâliâbôl emelt fôvel és hittel - hirdetjiik a
magyarfeltàmadàst!!!

Magyarôdy Szabolcs:

HUNYADI MÀTYÂS ÔCS. MUNKAKÔZÔSSÉG
Angol nyelvû Kônyvakciônkjelentése
Simon Andrâs: "Made in Hungary. Hungarian Contributions to
Universal Culture

Kapronczay Kâroly: ^''Refugees in Hungary " és
Balogh Sândor: "Autonomy and the New World Order" cimû
kônyvek postâzâsa folyik.

Châszâr Ede: ''The International Problem of National Minorities "
cimû kônyvének III. kiadâsa és

Vékony Gâbor "Dàcians, Romans, Romanians" cimû munkâja
elkészûlt. Postâzâsuk kulôn csomagban rôvidesen elkezdôdik.

A négy etnikai nyelven irot tôrténelmi zsebkônyv kôziil a szerb
nyelvû: Szilâgyi Kâroly: ''Dobri susedi, losi susedi?" elkészûlt és a
Délvidékre tôrténô âtszâllîtâsa elkezdôdôtt. Hâlâs kôszônet D.Sc. Pecze

Ferenc budapesti és dr. Sava Baie belgrâdi egyetemi tanâroknak, akik
tanâcsaikkal szavatoltâk a kônyv târgyilagossâgât. A Seselj-féléknek

nyiivân nem tetszik majd, de reméljûk, a mérsékelt szerbek elfogadjâk
tôrténelmûk sallang és mitosz nélkûli alapjânak.
A szlovâk és roman vâltozatok hatârideje mâjus végére csùszott.

magyarok ellen elkôvetett atrocitàsok" cîmû kônyv szerb, orosz

(Kârpâtalja) és a roman részének fordîtâsa készen van. A francia
hadifogolytâborokrôl îrt fejezetet, az idôkôzben elôkerûlt adatok
alapjân kissé ki kell egésziteniink. A cseh/szlovâk atrocitàsok
tôrténetéhez is talâltunk ùjabb adatokat.

Magyarorszâgon mâig sem sikerult komolyabb kormânytâmogatâst kapnunk. amiôta megalakult az „Orszâgimâzs Kôzpont", minden
eddigi - igen gyér - forras eldugult. Az a kifogâs, hogy „azoknak sok
pénzûk van, kérjûnk tôlûk". Igy adôdott, hogy az elmùlt mâsfél év alatt
felhasznâlt otthoni, forditâsra kapott, kb. 1.800 dollârral szemben tôbb,

mint 6.000 dollârt kôltôttiink Magyarorszâgon. Jô tudni, hogy
pénzûnknek legnagyobb részét Eszak-Amerika magyar kisnyugdijasai
adjâk ôssze, igen gyakran a szâjuktôl megvonva a falatot.

Az „Orszâgimâzs Kôzpont"-tal tartott megbeszélések nem vezettek
eredményre egyelôre. A hivatal csak az év elejétôl szervezkedik, s
személyzete gyakorlatlan és tâjékozatlan. A kulfôldi magyar lobbyk-rôl
és a magyarsâg érdekében tôbb szervezetûnk âltal kifejtett idegen
nyelvu munkâssâgrôl nem tudnak, ha igen, nem tulajdonitanak neki
nagy fontossâgot. Az elôre âtadott tâjékoztatô jellegû irâsokat nem,
vagy csak felûletesen olvastâk el. Ilyen kôriilmények kôzôtt értelmetien
volt a kapcsolat felvételi kisérlet. Kâr, hogy még nem kértek
tâjékoztatâst a washingtoni kôvetiiktôl, Jeszenszky Géza professzortôl,
aki ismeri azokat, akikkel egyuttmûkôdniûk kellene.

Régi barâtunkkal, Németh Zsolttal sem sikerult talâlkoznom a
kôzel két hônap alatt.

Tavaly még reméltûk, hogy a szâzmilliârdos bankmentések és a
szokszâzmilliôs tocsikolâsok utân egy par milliô talân a kulfôldi
hirverésre is eljut majd. Ennek érdekében, januâr 31-én a Duna tv.

reggeli mûsorâban kb. tizperces és mârcius 12-én reggel a Kossuth

Râdiô, Vasâmapi Ùjsâg mûsorâban kb. 12 perces interviewban
prôbâltam felhivni a kôzvélemény és az illetékesek figyelmét a kulfôldi

magyar felvilâgositô szolgâlat fontossâgâra. Hâlâs kôszônet Mucsânyi
Jànos és Lakatos Pàl mûsorvezetôknek.

Februâr 5-én a Rév-Komâromban az elitképzéssel foglalkozô
Selye Jânos Kollégiumba hivtak meg elôadônak. A kb. 30-35 egyetemistâbôl és tùtorbôl allô hallgatôsâgnâl jobbat el sem lehetett volna

képzelni. A kapcsolat pillanatok alatt megkôtôdôtt és ennek nyomân jôl
sikeriilt az elôadâs. Annak sikerét nemcsak a hallgatôsâg figyelme és
tapsa adja meg, hanem elsôsorban a kérdések minôsége. Arra sem volt

panasz - a kérdésekbôl kitûnt -, hogy alaposan figyeltek az elhangzottakra. Igazi sikerélmény volt. Mivel a felvidéki magyarsâg vezetôinek nagyrésze valôszinûleg az itteni hallgatôk sorâbôl keriil majd ki,
a Kollégium minden tâmogatâst megérdemel. Erre még visszatériink!
Bôvebb tâjékoztatâst a „Hollô" kôvetkezô szâmâban olvashatnak
tâmogatôink. - Jô munkât!

Dr. Vàrdy Béla (Pittsburgh, PA):

A MAGYARSÂGKÈP ALAKULÂSA
ÈS JELENLEGI ÀLLÀSA AMERIKÂBAN
Jelen tanulmânyom célja, hogy rôviden megrajzoljam a magyarsâgkép alakulâsât Amerikâban a Kossuth-Qm\grkc'\àl6\ egészen a
kommunizmus bukâsâig. S tegyem ezt annak ellenére, hogy egyes
esetekben ez a megrajzolt kép nem mindenben fedi az amerikai

magyarsâgnak ônmagârôl alkotott képét. Erre a legkirivôbb példa az
1989-ben kivitelezett és 1991-ben publikâlt szociolôgiai fôlmérés,
amely az amerikai magyarsâgot - sajnos- lényegesen az ônmaga âltal
elképzelt szint alâ helyezte!

Egyes nemzetek és egyének magukrôl alkotott képe (ônimàzsa)
kôzôtt mindig jelentôs kûlônbségek voltak és vannak. Kevés kivételtôl

eltekintve ugyanis egy egyén és egy nemzet mindig magasabbra
értékeli ônmagât, mint egy mâsik egyén vagy nemzet. Ennek egyik
kôzelmùltbeli jeles példâja a szerbek esete, akik ônmagukat a
keresztény civilizâciô élharcosainak és mârtirjainak, a nyugati vilàg
viszont vad tômeggyilkosoknak és nemzetirtôknak tart. Ez a kettôsség
az

Amerikâban

megtelepedett

nemzetiségekre,

illetve

etnikai

csoportokra, kôztiik a magyarokra is vonatkozik.
Az is kôzismert, hogy egy egyén ônmagârôl és nemzetérôl alkotott

képe âllandô vâltozâsban van, és ez a vâltozâs âltalâban az illetô egyén
vagy etnikai csoport hosszùtâvù eredményeivel, illetve pillanatnyi

sikereivel van kapcsolatban. Ez âll az amerikai magyarsâgra is,
amelynek âltalânos nemzetképe Amerikâban az elmùlt mâsfél évszâzad
folyamân igen jelentôs vâltozâsokon esett ât, és ezek a vâltozâsok még
a napjainkban is folyamatban varmak.

Kôzismert, hogy a magyarsâgrôl alkotott pozitiv amerikai kép, a
XIX. szâzad kôzepén az 1848-as forradalom és az azt kôvetô amerikai
Kossuth-làz kôvetkeztében érte el a tetôpontjât. Az 1850-es évek
folyamân a magyarsâg mint egy szabadsâgszeretô, az emberi
szabadsâgért hareolô „nemesi nemzet" lett elkônyvelve. Ezt a

magasztos képet fél évszâzaddal késôbb az irâsudatlan paraszti
népségrôl alkotott kép - hunky - vâltotta fel, amely a magyarsâgot
ôsszemosta a kezdetleges anyagi és szellemi nivôn élô kelet- és
délkelet-eurôpai népekkel.
Ez a negativ imâzs mintegy fél évszâzadon keresztul erôsen tartotta
magât, és csak a mâsodik vilâghâborù utân kezdett lassan pozitiv
irânyba fordulni. Tôrtént ez pedig a harmincas évek végén és
negyvenes évek elején Amerikâba érkezett nemzetkôzileg elismert
magyar tudôsok, mûvészek és egyéb szellemi emberek, valamint a
vilâghâborùt kôvetô tanultabb egyénekbôl âllô menekiilt hullâmok
megjelenése kôvetkeztében. Ezek kôzul az elsôk a Horthy-târsadalom
elitjét jelentô dipik (displaced persons) vagy "negyvenôtôsôk" voltak.
Ugyancsak jelentôs szerepe volt ebben a presztizsemelkedésben az
1956-os forradalomnak, az azzal kapcsolatos "szabadsâgharcosok"ként elkônyvelt menekûltek megjelenésének, s bizonyos fokig még az
1970-es és 1980-as évek folyamân kifejlôdôtt magyarorszâgi „gulyâskommunizmus"-nak is.

A fentiek alapjân az amerikai magyar nemzetrôl alkotott kép a
mâsodik vilâghâborùt kôvetôen lassan megemelkedett. Ez az

emelkedés azonban sokkal jelentôsebb volt a magyarsâg ônimàzsa
teruletén, aboi az amerikai magyarsâg jelentôs része az elmùlt hârom-

négy évtized folyamân a magyarsâgot minden gondolkodâs nélkiil az

Egyesûlt Âllamokban élô nemzetiségek legfelsôbb rétegeibe helyezte.
Ez az igen pozitiv ônarckép azonban - sokunk megrôkônyôdésére nem felel meg a valôsâgnak. Legalâbb is nem a fent emlitett széles-

kôrii szociolôgiai felmérés szerint, amelynek ôsszegezett eredményét a
New York Times 1992. januâr 8-i szâma is lehozta.
Ebben a harminchét csoportot - kôztuk harminckét etnikai, két

vallâsi, két âltalânos, és egy regionâlis kategôriât - tartalmazô
felsorolâsban a magyarok a huszonhetedik helyet foglaljâk el - kôzvetlenûl a kinaiak és a csehek kôzôtt, és igen messze az angolok (3),
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franciâk (6), irek (7), osztrâkok (10), németek (14), olaszok (16) és

japânok (19) alatt. És mindez az elmùlt fél évszâzad jelentôs magyar
eredményei - a dipi kivândorlôk tanultsâg, az ôtvenhatos forradalom
hôsiessége, a sok tehetséget tartalmazô „szabadsâgharcosok"
megjelenése, valamint a gulyâskommunizmus âltalânos népszerûsége ellenére.

Mi lehet ennek az igen sok csalôdâst okozô alacsony szintû
besorolâsnak az oka? Minden bizonnyal az, hogy a magyarsâg szâzadfordulôs presztizsvesztése olyan jelentôs volt, oiy mélyre vitte le a
magyarsâgrôl alkotott képet, hogy abbôl a mélységbôl az 1850-es év
szintjére felemelkedni mâr-mâr szinte lehetetlen. Ha pedig lehetséges,
akkor csak hosszù évtizedek rendszeres és kitartô munkâssâgânak
eredményei alapjân lehet. Mindezt csak a magyarsâg mâsfélszâzados
amerikai jelenlétének, illetve az egyes kivândorlôhullâmok târsadalmi

hâtterének és mûveltségének az ismeretében érthetjùk meg.
A negyvennyolcasok szerepe Amerikâban
A magyarsâg amerikai Jelenléte egészen Budai Pannenius IsP'àn
1853-as partraszâllâsâig nyùlik vissza. Jelentôsebb szâmban azonban

csak a magyar szabadsâgharc leverését kôvetôen jelentek meg az Ûjvilâgban. Ennek kôvetkeztében 1848 elôtt a magyarsâgnak egyâltalân
nem volt sem pozitiv, sem negativ imâzsa Amerikâban. Egy âtlag
amerikai egyszerûen nem tudott semmit Magyarorszàgrôl és a magyarokrôl. Ha pedig tudott, akkor az elôbbit csak az Osztrâk Birodalom

egyik tartomânyaként, s az utôbbit pedig a Birodalom egyik jelentôsebb
népcsoportjaként értékelte.

Mindez az 1848-as forradalom és szabadsâgharc kôvetkeztében
teljesen megvâltozott. A korabeli amerikai lapok a magyar forradalmat
szinte azonnal a hét évtizeddel korâbban lezajlott sajât amerikai
szabadsâgharcukhoz hasonlftottâk, s a magyarsâgot pedig az emberi
szabadsâgért kûzdô és nemes ideâloktôl futôtt nemzetként értékelték.

Hz az értékelés aztân tovâbi pozitiv tôltetet kapott a "negyvennyol
casok" 1849. évi megjelenésével, akiket Amerika ôriâsi szimpâtiâval és
lelkes ûnnepléssel fogadott.

A 48-asok megjelenése alakitotta ki tehât azt a "nemes magyar
nemzet" képet, amely a XIX. szâzad harmadik negyedében, s részben

még azt kôvetôen is jellemezte a magyarsâgot Amerikâban. Ez pedig
jôl meghatârozhatô két tényezônek volt a kôvetkezménye: ùm. a
"nemesnek" vélt magyar szabadsâgharc mibenléte, valamint a 48-asok
târsadalmi ôsszetétele eredményeként. Az Egyesûlt Âllamokba keriilt.
negyvennyolcasok ôriâsi tôbbsége ugyanis a dzsentrinek nevezett

kôznemesség és "honorâcior" (a nemesi ranggal nem rendelkezô
értelmiségiek) osztâly, kisebbik része pedig az arisztokrâcia és a
bocskoros nemesség soraibôl keriilt ki. A rangokat és cimeket nem
ismerô amerikai târsadalomban ezek a kategôriâk mind ôsszemosôdtak,
s a 48-asok mindegyike "nemes" emberként jelent meg, még pedig a
nemességnek a korabeli amerikai értelmezésében.

Igy tudnunk kell ugyanis, hogy a nemesi hagyomânyokkal nem
rendelkezô, tehât a feudâlis (hûbéri) osztâlytârsadalmat nem ismerô
Amerikâban, a nemesség fogalma mindig a cimekkel, rangokkal,
fôidbirtokkal és jelentôs hatalommal feiruhâzott fônemesség fogalmâval volt egyenlô. A negyvennyolcasok viszonylagos tanultsâga,
csiszolt târsadalmi viselkedési formâja, és "nemesi" tartâsa igen nagy
hatâssal volt az ilyen jelenségeket nem ismerô âtlag amerikaiakra,
akiknek ôriâsi tôbbsége - a kimûvelt Boston-i, Philadelphia-i és New
York-i vezetô osztâlyok kivételével - az amerikai vadnyugati szellem
âltal erôsen befolyâsolt self-made-man-ek soraiba tartozott. Ezek mind
bûszkék voltak arra, hogy ôseik sikeres forradalma kiszabaditotta ôket
a kirâlyokkal és fônemesekkel teledûzdelt feudâlis angol osztâlytârsadalom karmai kôziil. Ugyanakkor azonban mindig hiânyoltâk azokat
a târsadalmi „hôsôk"-et, akikre felnézhettek volna. Ennek az ûmek a
betôltésére alkottâk sajât nemzeti hôseiket, um. Washingtont, Franklint
és Jeffersont, s késôbb Lincolnt, Rooseveltet és Kennedyt. Ezek az

amerikai hôsôk azonban mégsem rendelkeztek az eurôpai arisztokrâcia
cimeivel, viselkedési formâival, és misztikumâval, akiket az âtlag
amerikai mindig nagy adulâciôval (hizelgéssel) fogadott. Tehât a

lengyel Kosciuszko és Pulaski, a francia Lafayette, valamint a magyar
Kossuth nemcsak azéri kaptak oly nagy lelkesedéssel telitett fogadtatâst
Amerikâban, meri szabadsâghôsôkként jelentek meg, hanem azéri is,

meri az Ùjvilâg szâmâra ôk a titokban mindig irigyelt eurôpai

nemességet, illetve az Ôvilâg târsadalmi elitjét képviselték. Eimek
kôvetkeztében aztân Amerikâba érkeztiiket kôvetôen még olyan mûvelt
eurôpaiak is nemesi rangokkal lettek felruhâzva, akik erre az
elôléptetésre egyâltalân nem tariottak igényt.

Példa erre a Kossuthot végig kisérô Pulszky Ferenc ("1814-1897;
esete, akit megérkezése utân New York vârosâban azonnal grôfi
cimmel ajândékoztak meg. Mint iija, sokat idézett emlékirataiban,

szivélyes beszélgetés kôzben „A mayor (polgârmester) hozzâm is
fordult, s tâbomoknak cimzett - megjegyeztem, hogy nem vagyok
tâbomok. - Tehât ezredes ùr. - Az sem vagyok, nem voltam soha
katona. - Tehât kedves Count Pulszky... - Az sem vagyok, nem egyéb,
mint Mr. Pulszky, sem tôbb, sem kevesebb. - Mâr ez lehetetlen, olyan

férfi, akinek nevét itt Amerikâban mâr hallottuk, nem lehet egyszenien
mister. Bârhogy szabadkozzék, addig, amig Amerikâban van, Count
Pulszky lesz a mi szâmunkra. — S csakugyan ùgy volt... „Nem
tiltakoztam tehât tôbbé a cim ellen, olyan orszâgban, ahol a
kôztârsasâgi eszmék mellett minden embemek cime van".

Pulszky leirâsa alapjân nyilvânvalô, hogy az ô korâban az
amerikaiak szinte minden mûvelt eurôpaiban nemes embert lâttak, és

azonnal râ is aggattâk a véleményuknek megfelelô cimet és rangot.
Legtôbb eurôpai persze nem is igen tiltakozott az ilyen elôléptetés
ellen, hisz az sok ajtôt nyitott ki szâmukra. Ha viszont Amerikâban

maradtak, akkor még valamennyire meg is kônnyitette a kûlônben igen
nehéz emigrâns életiiket.
Az amerikaiak arisztokrata-imàdatànak okairôl

Mi lehet az oka annak, hogy a „demokrâcia hazâjânak" kikiâltott
mùlt szâzadbeli Amerikâban oly nagy sikere volt az arisztokratâknak,
illetve még az ônmagukat arisztokratâknak kiadô kôzônséges kalandoroknak is? Ez a jelenség egyrészt a korabeli âtlag amerikai
gyermekded naivitâsânak, mâsrészt az egalitâriânus târsadalom
hiânyérzetének az eredménye. Tehât armak a ténynek, hogy az amerikai
târsadalomban nincsenek ôrôkletes rangokat és cimeket viselô arisz-

tokratâk. „Hôsôkre" viszont minden târsadalomnak szùksége van. Az
ôrôkletes felsôosztâly hiânyâban szenvedô tômegtârsadalmak ezért
vagy ùj hôsôket gyârtanak ônmaguk hasznâlatâra, vagy pedig mâs

târsadalmak elismert egyedeit tiintetik ki figyelmukkel és ùnnepelgetik,
amint erre alkalmuk adôdik.

Az elôbbi jelenségre éppen elég példa van a kôzelmùltban lebukott
kommunista orszâgokban, illetve szocialista târsadalmakban, ahol a
târsadalom mélyeibôl feltôrt ùj vezetô réteg tagjai kilo szâmra
osztogattâk egymâsnak a kûlônbôzô dijakat és érmeket. Ennek eredmé-

nyeként aztân az ilyen ùjonnan életrehivott „szocialista hôsôk" olykorolykor alig lâtszottak ki a mellùkre aggatott érmek és egyéb kitiintetések halmaza alôl.

Az utôbbira, vagyis mâs târsadalmak elôkelôinek naiv ûnneplésére viszont, ott van az amerikai példa. A be nem vallott, de armâl
inkâbb gyakorolt arisztokrata-imâdatukban ugyanis az amerikaiak

messze tùlmennek az ôrôkletes felsôosztâlyokkal rendelkezô eurôpai
târsadalmakon. Az angolok pl. kôzel sincsenek olyannyira meghatva a
kirâlyi csalâd egyes tagjainak jelenlététôl, mint a monarchiât és a
kirâlyokat nem ismerô ùjvilâgiak.

Magyar viszonylatban ezt a jelenséget a kôzelmùltban elhùnyt
James McGuire texasi tôrténész igy fogalmazta meg: „Jônéhâny mûvelt
és kifinomult magyar azonnal nemessé, sot fôrangùvâ lett, amint az

Ûjvilâgban partot ért. Ûn. bârôk, grôfok és hercegek egymâssal
versengve kûzdôttek a hiszékeny pionirok vendégszeretetéért, akik
viszont minden tovâbbi nélkul elfogadtâk emezek ùjonnan szerzett
rangjait. Ugyanakkor mas magyarok szerényen csak a 'de' vagy 'von'

elôragokat ragasztottâk nevûkhôz, ezzel mintegy lemondva a fôrangùsâgrôl, de egyben kimutatva nemesi szârmazâsukat is.

Ôn-nemesitések és ôn-elôlèptetèsek az emigrâciôban
Az emigrâns élet egyik velejârôja az, hogy a hazâjât elhagyô egyén
tâvol kerûl az ôt jôl ismerô kôzegtôl és egy teljesen ùj târsadalomban

talâlja ônmagât. Ùj helyzetében nem ismer senkit, és ôt sem ismerik.
Sem tekintélye, sem befolyâsa, sem erkôlcsi sùlya, de ugyanakkor
„mùlt"-ja sincs. Egyszôval, emigrâlâsâval maga môgôtt hagyja nem
csak hazâjât, csalâdjât, és ismert kômyezetét, de erkôlcsi és anyagi
botiâsainak szinhelyét és megnyilvânulâsait is. Mùltjât a „megszépitô
messzeség" homâlya fedi. Jelenét a bizonytalansâg âmyékolja be.
Jôvôjét pedig ebbôl a bizonytalansâgbôl valô szabadulâs vâgya és az
izgatô lehetôségek reménye teszi kivânatossâ.

Az ôt kôrûlvevô nagy idegenségben az emigrâns elôszôr igen
félénk és bizonytalan. Eppen ezért szinte minden mankôként felhasz-

nâlhatô szalmaszâlba belekapaszkodik, hogy ùj életének anyagi és
târsadalmi felemeikedését elôsegitse. Az ilyen „szalmaszâlnak" a
legegyszerûbb formâja az ellenôrizhetetlen „hâryjânoskodâs", vagyis az
igyekezet, hogy mùltjât kiszépitve, sajât és csalâdja helyzetét felnagyitva târja az ùj kômyezete elé. Ennek az igyekezetnek eredménye-

ként lettek és lesznek fôldônfùtô szegényekbôl „gazdag csalâdok
sarjai", kulvârosi iparosokbôl és zajos kispolgârokbôl „elôkelô dzsentri
ivadékok", nemtelen tômeg-emberekbôl „elôkelô nemesek", és âtlag
kôznemesekbôl „fôrangù arisztokratâk". Tehât mindenki elôlépteti

ônmagât egy kicsit. S teszi ezt részben a szûkség és a kônnyu
lehetôség, részben a mâremlitett „megszépitô messzeség" hatâsa alatt.
A XIX. szâzadban, sôt még szâzadunk elsô felében is, ez a jelen-

ség igen gyakori volt. Szinte alig akadt olyan emigrâlâsra kényszerûlt
tanultabb eurôpai, aki Amerikâban ne vedlett volna ât nemessé, és még
kevésbé akadt olyan nemes ember, aki néhâny hét utân ne ôltôtt volna

magâra valamilyen jôlhangzô fônemesi rangot. Ez kiilônôsen
vonatkozott a nem-angolszâsz és nem-germân kôzép- és kelet-eurôpai
nemzetek fiaira, akik a nyugat-eurôpaiaknâl sokkal nagyobb kôznemesi

osztâllyal rendelkeztek, s akiknek nyugat-eurôpaitôl eltérô nyelve és
kultùrâja jobban megengedhette nekik a valôtlansâg âlcâzâsât és a
hâryj ânoskodâst.

Nemesi szânnazàsù és kalandor àl-grôfok Amerikàban

Ez a jelenség mâr a szabadsâgharc elôtt kivândorolt Haraszthy
Agoston (1812-1869) és csalâdja esetében is megfigyelhetô volt, akik

kitelepedésûk utân felvették a „grôfi" cîmet, s Haraszthy még az
ezredesi rangot is. A késôbb utâna jôtt édesapja pedig - feltehetôen

korâra valô tekintettel - mâr csak mint „tâbornok" szerepelt.
Haraszthyék légbôl kapott grôfi rangja és egyéb cimei annyira
meggyôkeresedtek Amerikàban, hogy még ma, halâla utân mintegy 130
éwel is csak „grôf Haraszthy"-ként (Count Haraszthy), illetve
„Haraszthy ezredes-"-ként (Colonel Haraszthy) emlegetik. Az észak-

kalifomiai NapaVôlgyében (Napa Valley) talâlhatô volt Haraszthy-féle
borospince kiâllitâsi termeiben a csalâd egyes tagjai is ilyen rangban
szerepelnek - annk ellenére, hogy Buena Vista (Széptâj) nevû birtoka
ma mâr német tulajdonban van.

Kissé hasonlô târsadalmi elôléptetést tapasztalhatunk mind Ùjhàzi
Làszlônàl, mind pedig Madaràsz Làszlônak Amerikàban szuletett

unokâja, a kùlônc természetû és eredetileg szintén Làszlônak keresztelt

Madaràsz Louis (1859-1910) ezetében. Az lowa âllambeli Ûj-Budât

alapitô ÛJhâzi Làszlô Texasba tôrtént kôltôzése idejére (1853) mâr

„grôf' lett, s râadâsul még „kormânyzô" is. Ezek a rangok aztân rajta is
maradtak egész életében, hisz még halâlakor is igy bùcsùztattâk a helyi
ùjsâgok.

A fentiekkel ellentétben, a „gyémântos minisztemek" csùfolt

Madaràsz Lâszlô sohasem adta ki magât arisztokratânak. Louis (Lajos)
nevû unokâja azonban mâr „Udz bârôjâvâ" (Baron of Udz) és egyben
Kossuth „hadùgyminiszterévé" léptette elô szerény kôznemesi
szârmazâsù atyai nagyapjât. Ez a Madaràsz Lajos kûlônben a
„gyémântos miniszter"hasznavehetetlen Vilmos nevû fiânak, valamint

Ûj-Budârôl megszôktetett Ùjhâzi Ilkânak volt a gyermeke. Ugyanakkor
- anyai nagyanyja, Ùjhâziné, Vârady-Szakmâry Teréz révén - még a
nagy kalandorként ismert Benyovszky Môric grôfhak is ûkunokâja volt.
A szépirâs (kalligrâfia) egyik legnagyobb mestere lévén - amikor

nem kôborolt - a mûvészileg tehetséges Madaràsz Lajos vagy tanitott
vagy okmânyok és diplomâk készitésével foglalkozott. Az Ohio

âllambeli Columbusban levô volt rajziskolâja, Lajos halâla utân egy
éwel jelenttette meg a Madaràsz kônyv (The Madaràsz Book) néven
ismert emlékkônyvet, amely egy rôvid életrajz kiséretében hetven

nagyméretû oldalon mutatja be Madarâsz Lajos remek kalligrafiai
mûvészetét. Ez az életrajz ugyancsak „Udz bârôjânak" nevezi
nagyatyjât, Kossuth egykori rendôrminiszterét.
Ilyen és hasonlô jelenségeket tucatjâval lehetne emliteni. De

Haraszthyék, Ùjhâziék, és Madarâszék esetében legalâbb egy-egy
valôban magyar nemesi csalâdrôl volt szô. Mâs volt a helyzet olyan
kalandorok esetében, mint az a bizonyos „grôf Zondogi" (Count
Zondogi), aki 1845-ben lâtogatta meg Texas virânyait és élvezte a nalv
texasiak vendégszeretetét. A hiszékeny vadnyugati piom'rok nagy
ovâciôval fogadtâk ezt az ônmagât arisztokratânak kiadô magyar
kalandort, aki kitételei alapjân minden bizonnyal egy angol vagy
francia politikai ûgynôk volt, akit azzal a céllal kûldtek ki megbizôi,
hogy minden eszkôzzel igyekezzék megakadâlyozni a Mexikôtôl 1835-

ben elszakadt fuggetlen Texasnak az Egyesûlt Âllamok âltal tervezett
bekebelezését. Ez a „nemes fejtartâsù arisztokrata" ùgy cipeltette kôrbe
magât a hatârvidék mûveletlen telepeseivel, mintha legalâbb is egy
kisebb eurôpai uralkodô lett volna. A hiszékeny telepesek pedig
mindenùtt megvendégelték, ûnnepelték, sot még egy bôlényvadâszatra
is elvitték, amelynek eredményeként „a kôzép-texasi bôlénycsorda
mintegy ôtven fôvel megfogyatkozott". Ezzel aztân be is fejezôdôtt az
egész Zondogi-epizôd, mivel ezt kôvetôen a „nemes grôf ' ùgy eltûnt,
mintha a fôld nyelte volna el.

Az ùj tipiisù kivàndorlôk és a „hunky " imàzs létrejôtte
A nemesektôl és nemességtôl „âjulô" XIX. szâzadi Amerikâban a

magyarsâg presztizse Kossuth Lajos 1851-1852-es „diadalùtnak"
nevezett amerikai kôrùtja alkalmâval érte el tetôfokât. Ezt a Kossuth-

emigrâciô âltal kivivott tekintélyét aztân meg is tartotta az amerikai

polgârhâborû évein keresztùl egészen a magyarorszâgi gazdasâgi
kivàndorlôk 1880-as években tôrtént megjelenéséig. Ez a kivândorlâsi
hullâm teljesen ûj embertipust vetett Amerika partjaira, amely lényegesen kiilônbôzôtt mind a magyar szabadsâgharc, mind pedig az azt
kôvetô politikai abszolutizmus menekûltjeitôl.

Az elsô idôben fôleg a magyarorszâgi târsadalom legalsôbb rétegeit képviselô szlovâkokbôl és ruszinokbôl âllt, akik magyar âllampolgârsâguk kôvetkeztében Amerikâban szintén magyarokként
(Hungarian-ként) lettek elkônyvelve. A valôdi magyarok tulajdonképpen csak a 90-es években jelentek meg szâmottevô mennyiségben,
azonban ôk is elsôsorban a parasztsâg, a fôldnélkûli agrârproletârsâg,
valamint a néhâny évvel korâbban vârosba szakadt képzetlen
munkâssâg és cselédség soraibôl kerultek ki. Mindent ôsszevetve, ezek

az igen nagy szâmban megjelent kivândorlôk teljesen mâs képet festettek, mint a 48-as idôk dzsentri kivândorlôi. Ennek kôvetkeztében

aztân Amerika magyarsâgképe is gyôkeresen megvâltozott. Grôf
Benyovszky Môric-îéle. elegâns kalandorok, Kovàts Mihàly-szem
vândorharcosok, Bôlôni Farkas Sândor-ïé\Q értelmiségi utazôk, Ùjhàzi
Lâszlô-szeru 48-az szabadsâgharcosok, valamint maga Kossuth âltal
felépitett arisztokratikus emberti'pus, illetve a szabadsâgért kuzdô
bûszke dzsentri-képet a Gore Gâborosan bomfordi, nagyrészt l'râstudatlan, félszeg, és gondozatlan kelet-eurôpai paraszt karikatùrâja - az
ùn. „hunky" képe - foglalta el.

Ez a képvâltozâs magyar szempontbôl nagyon szomorù eredményekkel jârt, de ugyanakkor elkerûlhetetlen volt. Az ùj kivândorlôk
ôriâsi tôbbsége ugyanis valôban a szegény paraszt! tomegek, a
pârholdas kisgaszdâk és fbldnélkûli zsellérek, valamint a paraszt!
mùltjuktôl még alig-alig elszakadt kisiparosok, vârosi munkâsok és

cselédek soraibôl keriilt ki. Ezek a szerencsétlenek igen tâvol âlltak a
korâbbi kivândorlôk eurôpai tanultsâgot és nemesi eleganciât ârasztô

vilâgâtôl. Kizârôlag csak gazdasâgi okoktôl hajtva, az egész orszâgban
szétterpeszkedô nyomortôl menekûlve, s az amerika! bérektôl és

munkalehetôségektôl vonzva hagytâk ott hazâjukat, hogy szâmos
sorstârsukkal egyetemben szerencsét prôbâljanak az Ùjvilâg sokat igérô
partjain.

A harmincas évek kivàndoroltjai
Az elsô vilâghâborù, valamint a huszas

évek

bevândorlâsi

tôrvényei lényegében véget vetettek a tômeges magyar bevândorlâsnak
Amerikâba. A hâborù alatt az interkontinentâlis vândorlâs szinte

teljesen leâllt, mig az 1921-es, s fôleg az 1924-es kvôta tôrvények
kôvetkeztében pedig a magyar kvôta évi ezer fô alâ szorult. Az 1929-es

gazdasâgi vâlsâg beûtése kôvetkeztében a harmincas évek folyamân
még ez az igen limitâlt bevândorlâs folyamat is leâllt, hisz akkor
milliôk voltak âllâs nélkiil még az egykor irigyelt Amerikâban is. Hitler

hatalomra jutâsa és Amerika hâborùba keveredése kôzti idôpontban
(1933-1941) csupân a nâcizmus elôl menekûlô szellemi emberek
kisebb-nagyobb csoportja telepedett ât Amerikâba.

A politikai menekultként kikeriilt nemzetkôzi hiru tudôsok azonnal

a legjelesebb amerika! egyetemek és tudomânyos intézetek kereteibe

kerultek, amelynek kôvetkeztében gyorsan beleintegrâlôdtak az angolszâsz amerikai târsadalomba. Az amerikai-magyar kôzpontokkal s azok
szôszôlôival csak véletlenûl és csak esetlegesen kerultek kapcsolatba.
Ez a beintegrâlôdâs persze sokkal kônnyebben ment a természet-

tudôsok és mémôkôk, mint a humân szakokban mûkôdôk és jogâszok
esetében. Az utôbbiaknak kulônôsen nehéz helyzetiik volt, mivel a

Magyarorszâgon oly nagy népszerûségnek ôrvendô jogvégzettség
Amerikâban
teljesen
hasznavehetetlennek
bizonyult.
Ennek
kôvetkeztében aztân, ha csak râ nem szânta magât a kivândorlô az
amerikai jog elvégzésére, legfeljebb csak utazâsi ûgynôknek vagy
magyar ùjsâgîrônak mehetett el Amerikâban.
Talân még csak annyit, hogy minden elônyûk ellenére is a
harmincas években még a nemzetkôzi hiru tudôsok târsadalmi beintegrâlôdâsa sem ment teljesen zôkkenésmentesen. Hz egyenes kôvetkezménye volt annak a ténynek, hogy a korabeli amerikai târsadalom

még viszonylag sokkal kevésbé értékelte a szellemi embereket, sot még
a szellemi kivâlôsâgokat is, mint az eurôpai târsadalom. Ugyancsak
hiânyzott nekik az eurôpai szellemi és kulturâlis élet, valamint a
kûlônleges helyzetiikbôl fakadô megfelelô târsadalmi elismerés. A
,^elf-made-man "-ek szellemiségével âtitatott amerikai târsadalomban
- ahol még egy Nobel-dijas is csak egyike a soknak, és még a leg-

egyszerûbb polgâr is ùgy véli, hogy ô éppen olyan ember, mint akârki
mâs - mindez az elismerés egyszerre elpârolgott.
Ezt a mindegyikûket sujtô helyezetvâltozâst igen nehéz volt
elviselniûk. Kulônôsen keményen sujtotta ez a helyzet azoknak a
szellemi embereknek tâborât, akiknek léte még az âltalânosnâl is
alacsonyabb szellemi és kulturâlis szinten mozgô magyar gettôk
vilâgâra szûkult le. Ezeknek egyrésze igen csalôdott és elkeseredett
emberré vâlt, amely csalôdâst a hazai târsadalmi helyzetiik arânytalan
felnagyitâsâval igyekeztek kompenzâlni. Ennek legegyszerubb formâja
a 48-asok âltal mâr jôl kiprôbâlt âllitôlagos vagy valôdi magyar nemesi
mivoltuk kihangsùlyozâsa volt, amely egyes esetekben még a német
„von", vagy a latin „de" elôragoknak a nevûk elé biggyesztésében is

megnyilvânult. Ùgy vélték, hogy ily môdon presztizsiÙc lesz a valôdi
amerikaiak elôtt. Az utôbbiak ugyanis, erôsen kihangsùlyozott
demokratikus elkôtelezettségûk ellenére is, mindig a hibâsan „royalty"nak nevezett eurôpai nemesség igézetében éltek, amit aztân - mint fent

lâthattuk —igen sok eurôpai kalandor ki is hasznâlt. Ez a jelenség etikai
szempontbôl megkérdôjelezhetô, azonban a magyar imâzs fejlôdése
szempontjâjbôl nem, mivel hosszùtâvon igen pozitiv hatâssal jârt. A
szâzadfordulô egyszeru kivândoroltjai âltal kreâlt „hunky" imâzzsal
pârhuzamosan ugyanis ezâltal megkezdôdôtt a „magyar tehetség
rejtélye"-féle ("mystery of the Hungarian talent") ùj magyarrôl alkotott
kép felépitése. A harmincas évek szâmban kicsiny szellemi
emigrâciôjânak tehât - amely komoly tudomânyos és kulturâlis ered-

ményekkel gazdagitotta Amerikât - igen jelentôs szerepe volt a
szâzadfordulô idején mélybe bukott magyar nemzeti ônarckép (imâzs)
megmentésében és folemelésében.

A vilàghàboni utàni politikai menekultek

A mâsodik vilâghâborù végét jelzô 1945. év tavaszân mintegy
nyolc-tiz, egyes adatok szerint esetleg tizenôt milliô hazâtlan személy
tômôriilt ôssze a volt Harmadik Birodalom megmaradt német és osztrâk

tartomânyaiban, és ott is elsôsorban a nyugati hatalmak âltal megszâllt
teruleteken. Ennek a hatalmas tômegnek legnagyobb része persze
német volt, méghozzâ olyan német, aki az ôsszeomlott birodalom keleti

felérôl menekiilt el a hôditô vôrôs âradat elôl, vagy akit a volt
birodalom lecsatolt keleti terûleteit âtvevô lengyel és cseh hatôsâgok
ûztekki szûkebb hazâjukbôl. Kisebbik része azonban mintegy két tucat
egyéb nemzetiséget képviselt.

E hatalmas emberâradatnak a 7-10 szâzalékât a kôzel egy milliônyi
magyar tette ki, amely szâm 1945 szeptember végére, a gyors visszatelepités kôvetkeztében mintegy 122,000-re apadt le. A kôvetkezô év

folyamân ez a szâm még tovâbb apadt, egészen a Kisgazdapârt-vezette
koaliciôs kormâny 1947-es letôréséig. Ezt a repatriâlâst és apadâst
azonban nagyrészt ellensùlyozta a pârhuzamos kiszivârgâs, amely
1947-tôl kezdôdôen egy ùjabb, habâr az elôbbihez mérten sokkal
kisebb menekûlési hullâmhoz vezetett.

A hâborù utân kint maradt szâzhùszezer magyar mind politikai
menekiilt volt, de a politikai spektrum szinei szerint elég kevert
ôsszetetelû. Legjelentdsebb reszét —a kesobb Amerikâba kivândoroltak
kôzôtt mintegy 40-50%-ât - a két vilâghâborù kôzti târsadalom konzervativ felsô és felsô-kôzép rétegei képviselték. Ott volt soraikban a

magyar arisztokrâcia, nemesség, valamint a jômôdù kôzéposztâly
jelentôs resze, beleértve a hivatâsos katona- és csendôrtiszteket, magasés kôzéprendû kormânytisztviselôket, a vârmegyei bûrokrâcia legjavât,
valamint sok egyéb olyan tanult osztâlyhoz tartozô egyént, aki
târsadalmi, vagyoni, vagy politikai helyzeténél fogva nem merte
vâllalni a szovjet katonai megszâllâssal és az azt kôvetô elkeriilhetetlen

kommunista uralommal jarô kôvetkezményeket. De ugyanakkor kôztiik
volt a nemzetiszocialista ideolôgiâhoz és a Szàlasi-féle nyilasuralomhoz
kapcsolôdô szélsôjobboldali egyének serege is; illetve, a mâsik oldalon,
a németorszâgi halâltâborokbôl élve kiszabadult és részben Palesztina —
késôbb Izrael - felé tekintô magyar zsidôsâg egyrésze is. Mindezen

felûl szintén kôzôttuk volt az az erôsen nemzeti érzésû kispolgârsâg és
jobb paraszti réteg egyrésze is - beleértve a falusi tanitôkat, boltosokat.

mesterembereket, és az egyszerii sorbôl kikeriilt csendôrôket - amely
erôs nemzeti elkôtelezettsége miatt szintén félt kitenni magât egy
szovjet-kominunista hôditâssal jârô târsadalmi tisztogatâsnak.

A fentiek alapjân nyilvânvalô, hogy a késôbb dipi-nek. nevezett és
nagyrészben tengerentùlra vândorolt politikai menekûltek igen szines
képet mutattak. A korabeli hazai propaganda âlHtâsaival szemben tehât
egyâltalân nem alkottak egy egységes „reakciôs Horthy-fasiszta"
tômbôt. A kôzôsen 45-ôsnek szâmîtô Horthystàk és Szàlasistâk kôzôtt
pl. nagy ellentétek voltak, ùgyhogy még évtizedek mùltân is fel-fellângoltak, éppen ùgy, mint a negyvenôtôsôknek ez a két csoportja és az
1947 utân kikeriilt progresszivebb fôlfogâsù politikai emigrâciô
képviselôi kôzôtt.

A „dipi" tàborok vilàga

Az 1940-es évek mâsodik felét a dipik legtôbbje német és osztrâk
menekûlttâborok barakkjaiban és bizonytalansâgai kôzt tôltôtte el. Az
idegen elnyomâs alatt levô hazâjukba visszamenni nem mertek, a
fizikailag és lelkileg agyonzùzott német târsadalom nem fogadta be
ôket, s mâshova pedig egyelôre a befogadési készség hiânyâban nemigen mehettek. Tehât ideiglenes kegyelemkenyéren tengôdtek a mâr
emlitett UNRJRA tâmogatâsâval.

Ezt az ideiglenes dipi életet Vàrdy Huszâr Àgnes l'gy ôsszegezi egy
kôzelmùltban megjelent tanulmânyâban: „Az ùn. dipikor... legtôbb
menekûlt részére hâromtôl bat évig tartott, amely idô alatt legtôbb
kinnmaradt kénytelen volt megismerkedni a menekûlttâborok kûlôn-

leges târsadalmâval és életmôdjâval... Kénytelen volt szembenézni a
hazâtôl valô végleges elszakadâs gondolatâval, valamint az ilyen

kôriilmények kôzôtt tôrténô magyamak-megmaradâs problémakôrével.
Az utôbbi probléma természetesen elsôsorban a menekûlt i^ùsâgra
vonatkozott, hiszen az idôsebb nemzedék tagjai sohasem tudtak elszakadni a magyar énjûktôl, amelyet a maguk môdjân és szellemi
szintjén halâlukig megôriztek még az ùj hazâjukbanis".

„A haza-nem-térési dôntéssel szinte egyidôben induit meg... mind
a sok pôlusù politikai szervezkedés..., mind pedig a menekûlt magyar
iQùsâgnak a megszervezése, iskolai oktatâsa, valamint politikai, vallâsi
és ideolôgiai nevelése...". Az utôbbi teljesen „megfelelt a hâborù elôtti
târsadalom értékitéletének..., mely az akkor még nagy becsben tartott
Tsten, Haza és Csalâd' jelszô jegyében folyt. De a hazâtlansâg ùj és
szokatlan helyzetébôl kifolyôlag, még a fenti hârom fogalomkôrbôl is
elsôsorban a haza erôsen eszményesitett jelentôségén volt a hangsùly...
Ebben a pedagôgiai felfogâsban a magyar haza fogalma szinte az Isten

mellé eszményesedett, talân még jobban, mint egykor HorthyMagyarorszâgon".

A negyvenôtôsôk tehât - szellemi-ideolôgiai-târsadalmi szempontbôl - lényegében tovâbbélték a korâbbi életiiket. Az elsô idôben
helyzetiiket ideiglenesnek vélték, meg voltak gyôzôdve arrôl, hogy a
szovjet uralom nem tarthat sokâig, és arrôl is, hogy egy felszabadult
Magyarorszâgon nekik tovâbbra is komoly târsadaimi helyzetiik és
politikai szerepùk lesz. Gyermekeiket is ebben a gondolatkôrben és
felfogâsban nevelték, teljesen a régi és nâluk megszokott târsadaimi

normâk kôzepette, s ezt a felfogâst még a tengerentùlra is magukkal

vitték, még ott is tovâbbmûvelték, egészen addig, amig az Ûjvilâg
mindent magâba olvasztô ereje fel nem morzsolta eszmevilâgukat - az
ôregedô és lassan elhalô emigrânsokkal egyetemben.
A dipik kivàndorlàsa

A német és osztrâk menekùlttâborok mozdulatlansâgi helyzetbôl
részben a kivândorlâs elôkészitésére 1947-ben alakult IRO (Inter
national Refiigee Organization) és részben a kùlônbôzô orszâgok
befogadô szândékânak megvâltozâsa mozditotta ki a magyar menekûlt
târsadalmat. Az IRO statisztikâja szerint 1947. jùlius 1. és 1951.
december 31. kôzôtt 62.001 magyar emigrâlt kûlfoldre, amelybôl

54.481 (88%) tengerentùlra, 7.516 eurôpai orszâgokba, és 6 pedig
„egyéb" helyre ment. A kôzel két tucat orszâg kôzùl az elsô helyen az

Egyesùlt Âllamok (16.718) âllt, amit Ausztrâlia (13.320), Kanada
(7.479), és Izrael (7.191) kôvetett. A fentiek alapjân tehât ez a négy
orszâg vâllalta az IRO statisztikâban szereplô kivândorlôk kôzel
75%-ât.

Az IRO statisztika azonban nem teljes. Mint ezt mâr Pitskàs Juli-

anna megâllapitotta 1985-ben megjelent tanulmânyâban, a magyar
kivândorlôk valôs szâma valahol a 100.000 és 110.000 kôzôtt lehetett.

Ez a kulônbség abbôl eredt, hogy az IRO statisztikâja legalâbb
20%-kal kevesebbet mutât, mint a befogadô orszâgok statisztikâja,
valamint abbôl, hogy ez a kivândorlâsi folyamat még az 1952-es és
1953-as évek folyamân is nagy ùtemben tovâbb haladt. Ennek

kôvetkeztében az IRO âltal kimutatott 62.000 magyar mindôssze 60%ât tette ki a dipik szâmânak, amely feltétlenùl 100.000 fôlôtt volt és
talân elérte a 110.000-es szâmot is. Puskâs megitélése szerint, az utôbbi
szâmbôl kb. 66.000 volt azoknak a szâma, akik kôzvetlenùl „a mâsodik

vilâghâborù eseményeivel kapcsolatos okok miatt hagytâk el az
orszâgot" (tehât a 45-ôsôk, vagyis a valôdi dipik) és talân ,,44.000, akik
a hâborù utân vândoroltak ki" (tehât a 47-esek és kôvetôik).

Mint lâthattuk, a mâsodik vilâghâborù utâni években a legnagyobb

szâmù magyar emigrânst az Egyesiilt Âllamok fogadott be, ahova az
IRO âltal jelzett idôpontban - az 1948-as és az 1950-es „Displaced
Persons" tôrvények alapjân - 16.718 magyar emigrâns vândorolt be.
Ehhez a szâmhoz az

1952-es „McCarran-Walter" és az 1953-as

„Refugee Relief tôrvények kôvetkeztében még tovâbbi 9.659 személy
csatlakozott, amely a magyar politikai emigrânsok szâmât huszonhatezer fôlé emelte (26.377). Ez a szâm nagyjâbôl 60% - 40% arânyban
oszlott meg a „negyvenôtôsôk" és a „negyvenhetesek és kôvetôik"
kôzôtt. De az utôbbiaknak a valôdi negyvenhetesek legfeljebb csak
10%-ât tették ki. Ugyanakkor azonban - fuggetlenul a 45-ôsôk
nagyobb szâmâtôl és potenciâlisan nagyobb szellemi kapacitâsâtôl csupân a 47-esek kôzt voltak olyan politikusok, akik a nyugati
vilâgban, illetve az amerikai kormâny szemében elfogadhatô politikai
szinezetet képviselték. A 45-ôsôk ugyanis elvâlaszthatatlanul ôssze
voltak kôtve a rosszizû hitleri szôvetséggel, amelynek kôvetkeztében fuggetlenul szellemi adottsâgaiktôl és feikészûltségûktôl - Nyugaton, s
igy Amerikâban is, szalonképtelenek voltak. Ez a tény aztân rânyomta
bélyegét egész tovâbbi életûkre és amerikai szereplésûkre is.

Az ôWenhatosok megjelenése

Alig zajlott le a dipik és kôvetôik kivândorlâsa, amely mintegy
26.000 eddig nem lâtott ùj emigrânssal gazdagitotta az 1 és 'A millios
magyar és magyar szârmazâsù egyénbôl allô amerikai magyarsâgot,
egy ùjabb hullâm jelent meg, amely tovâbb tarkitotta és tovâbb

komplikâlta a képet. 1956 végén és 1957 elején ugyanis megjelentek a
kôzismerten „szabadsâgharcosok"-nak nevezett 56-osok, akik a rôvid,
de az egész vilâgot mozgatô 1956-os magyar forradalom
eredményeként lettek emigrânsok. Ennek az antikommunista és

antiszovjet forradalomnak a kôvetkezményeként tôbb mint 200.000

magyar hagyta el Magyarorszâgot, amelynek kétôtôde, mintegy 38.000
egyén, mâr az 1956-1957-es évek folyamân az Egyesiilt Âllamokba
kerult. Szâmuk a kôvetkezô évek folyamân még tovâbb emelkedett,
elsôsorban

az

Eurôpâbôl

Amerikâba

tôrténô

tovâbbvândorlâs

kôvetkeztében. Ennek eredményeként aztân 1960 végére az 56-osok
szâma mâr elérte a 47.643-at, ami ennek a menekult âradatnak kôzel %-

ét jelentette. A kétszâzezred tômegnek fele kiilônbôzô eurôpai

orszâgokban telepedett le, a fônnmaradt mâsik negyede pedig a vilâg

tôbbi tâjâra tâvozott, Kanadâtôl Ausztrâliâig és Dél-Affikâtôl Ùj
Zélandig.

Az 56-osok megjelenése a dipik âltal kûlônben is erôsen polarizâlt
amerikai-magyar târsadalmat még tovâbb tagolta és szinesitette. Mind

45-ôsôk, mind a 47-esek, mint pedig az 56-osok igen tâvol âlltak a
szâzadfordulô gazdasâgi bevândoroltjainak vilâgâtôl. Ugyanakkor
azonban egymâstôl

is

igen messze

voltak

târsadalmi

hâttérben

ideolôgiai és etikai felfogâsban, és viselkedési formâkban. Mig ugyanis
az egymâssal is szembenâllô negyvenotôsôk és negyvenhetesek derékhada lényegében kôzépkorù csalâdos emberekbôl âllt, akik nagyrészt
jelentôs, de tôbbnyire nem âtultethetô képzettségnek és volt poziciôknak a birtokâban léptek râ a politikai menekiiltek keserves ùtjâra,
addig az ôtvenhatosok nagyrésze fiatai csaiâdtalan egyénekbôl tevôdôtt
ôssze, akiknek fele (47.6%) konnyen hasznosithatô kôzép- vagy
felsôfokù technikai és egyéb reâltudomânyos végzettséggel rendelkezett, a mâsik fele (52.4%) fiatal férfi (67.8%) volt. Csak igen kis
résziik - nyugati szoeiolôgiai vizsgâlatok alapjân kevesebb, mint 5% harcolt valôban a rôvidéletû forradalom alatt, azonban ôriâsi tdbb-

ségiik apolitikus egyén volt, aki azért hagyta ott hazâjât, mert az addig
lezârt hatârok hirtelen és vâratlanul megnyiltak. Részben nagyobb
lehetôség reményében, részben pedig a minden fiatalkorban meglevô
kalandvâgytôl fntve vâgtak neki a sokat igérô Nyugatnak.
Itt meg kell jegyeznûnk, hogy ezt az alaesony arânyt egyes 56osok nagyon kevésnek, sot sértônek tartjâk. Azonban, mint Puskâs
Julianna megfogalmazta, "a nyugati kutatôk âltal végzett
szociâlpszicholôgiai vizsgâlatok szerint 5%-nâl kevesebbre, mint
tôbbre becsulhetô kôzôttiik azoknak az arânya, akik a fegyveres
harcban valô részvétel és a retorziôktôl valô félelem kôvetkeztében

menekiiltek. Nagyobb szerepûk volt az olyan politikai motivâciôknak,

amelyeket az 1956 elôtti helyzet keltett, tehât a târsadalmi, gazdasâgi
hâtrânyoktôl, az ûldôztetéstôl, a bebôrtônzéstôl valô félelemnek, vagy a
pozicionâlis sérelemnek.
Az 56-osok târsadalmilag is mâs osztâlyt képviseltek, mint a dipik
hangadô derékhada. Az utôbbiak meghatârozô része egy hirtelen letûnt
neobarokk vilâg politikai és târsadalmi elitjét, az elôbbiek pedig egy
erôszakkal âtformâlt és proletâr mentalitâssal âtitatott ùj vilâgot
képviseltek. Az ôtvenhatosok tehât —fuggetlenûl eredeti târsadalmi
hâtteriiktôl —mâr nagyrészt ennek a tiz éves erôszakos âtgyùrâsnak
voltak az eredményei. Ennek kôvetkeztében — a kevés kivételtôl

eltekintve —a dipik szemében egy volt dzsentri foldbirtokos gyermeke
is nagyjâbôl ugyanazzal a mentalitâssal és târsadalmi értékitélettel

rendelkezett, mint egy volt kispesti hâzmester csemetéje. És a dipik
szemében ez igy tûnt annak ellenére, hogy az ôtvenhatosok nagyrésze
ônmagât kôzéposztâlybelinek tartotta és az intelligencia tagjaként
értékelte.

A dipik és az 56-osok kôzôtti kûlônbség elsôsorban a târsadalmi
érintkezési formâkban tûnt elô, amely kûlônbséget a dipik azonnal
regisztrâltâk és csak sorozatos csalôdâsok és hosszù évek ôsszeszokâsa
utân tudtâk ùgy-ahogy elfogadni.
A târsadalmi érintkezési formâkhoz hasonlôan a dipik és az
otvenhatosok kôzôtti kûlônbségek az iskolâzottsâg és mûvelôdésbeli
hâtérrel kapcsolatban is elôtûntek. A hâborù utâni politikai vezetés
ugyanis az ôtvenhatosokat az eljôvendô szocialista târsadalom
„mâsodik harcos nemzedékének" szânta és akként is nevelte. Igy tehât

ôket nem a dipiknél megszokott humân és jogi pâlyâkra, hanem az ipari
târsadalom épitéséhez szûkséges technikai pâlyâk felé irânyitottâk.
Legtôbbjûk a szovjet példa alapjân felâllitott technikumi, s jelentôs
részûk pedig a technikumokra épitett részleges vagy teljes technikai
fôiskolai végzettséggel rendelkezett. Azonban a késôbbi szociolôgiai
felmérések alapjân kôzel sem olyan arânyban, mint sajât tùlértékelt
bevallâsaik jelzik.
Ennek ellenére, épp tudâsuk âtultethetôsége, illetve piacképessége
kôvetkeztében az ôtvenhatosok bizonyultak a legsikeresebb magyar
emigrâciôs csoportnak. Az âltaluk kultivâlt technikai iskolâzottsâg
azonban igen egyoldalù képzettséget adott, amely teljesen elhanyagolta
a régi értelemben vett "klasszikus mûveltség" kifejlesztését. Ez a
hiânyossâg persze azonnal szembetûnô volt, ami a dipik szemében
leértékelte az ùj emigrânsokat. Azonban ennél a mûveltségbeli
hiânyossâgnâl még tôbbet nyomott a latba az ôtvenhatosok nemzeti
érzésbeli hiânyossâga.
Trianon hatâsaként ugyanis a két vilâghâborù kôzti Magyarorszâgon szinte elsôdleges nemzeti cél lett a felfokozott nemzeti érzésnek

a fiatalokba tôrténô beoltâsa. Ez a szinte sovinizmusig fokozot nemzeti
indoktrinâciô azonban a mâsodik vilâghâborù utân teljesen elpârolgott,
âtadva helyét a kommunista nemzetkôziség és a "nagy szovjet testvér'
gâtlâstalan dicséretének. Ennek az ùj pedagôgiai irânjmak persze csak
részleges hatâsa volt, hiszen a szovjet uralmat és az âllitôlagos szovjet
fôlényt legtôbb fiatal magyar kétkedve fogadta. Az ùj rendszer
apostolai azonban azt mégicsak elérték, hogy az âltaluk nevelt ùj
nemzedékbôl kiirtottâk a nemzeti érzést. Jelentôs részûkbôl hiânyzott a

dipiknél megszokott erôs patriotizmus, az azzal jârô nemzeti bûszkeség,

valamint az idealizâlt magyar mùlt ismerete. Ez a tény az ôtvenhatosok
jelentôs részét a dipik szemében még jobban leértékelte, mint a

megszokott târsadalmi formâk nemismerete. Ugyanakkor viszont

ugyanez a tény az ùj menekûlteknek igen megkônnyltette az amerikai
târsadalomba

valô

beintegrâlôdâst.

Mivel

nem voltak lelkileg

hozzâlâncolva egy erôsen felnagyitott és emôcionâlis telitésû magyar
nemzettudathoz, kônnyen és tudatosan asszimilâlôdtak az amerikai
târsadalomba.

Az ôtvenhatosok târsadalmi integrâlôdâsa szinte mâr a beérke-

zésûk utâni napokon megindult, nemcsak a nemzeti érzés viszonylagos
hiânya, de egyéb tényezôk véletlen ôsszefutâsa kôvetkeztében is.

Érkezésuk egybeesett egy âltalânos amerikai gazdasâgi follenduléssel,
valamint a kiélezett hideghâborùs hangulattal. Az elôbbi kûiônleges
munkalehetôségeket, az utôbbi pedig egy addig sohasem tapasztalt
szimpâtia-tômeget teremtett az ùjonnan érkezô "szabadsâghôsôk" irânt.
Az utôbbi tény jelentôs kùlônbséget jelentett a dipik és az ôtvenhatosok
fogadâsa kôzôtt. Mig ugyanis az elôbbieket szinte hâborùs bûnôsként,
az utôbbiakat antikommunista szabadsâgharcosokként fogadta mind az
amerikai komâny, mind az amerikai nagykôzônség. Ennek kôvet

keztében ellâttâk ôket anyagi segitséggel, munka ajânlatokkal,
valamint egyetemi ôsztôndijak garmadâival. Mig tehât a jelentôs
részben dzsentri szârmazâsù és erôs magyar nemzeti érzéssei teiitett

dipi fiatalok nehéz fizikai munka mellett esti egyetemek lâtogatâsâval
igyekeztek kiszabaduini az amerikai munkâsvilâg részûkre lealâzô

primitivségébôl, addig az ôtvenhatosok jeles, vagy kevésbé jeles
egyetemek ôsztôndij ajâniatai kôzôtt vâlogathattak. Persze, mivel nem

ismerték az amerikai egyetemk kôzôtti ôriâsi nivô- és presztizskulônbségeket, sokszor épp az egyik kevésbé jeles egyetem jobbnak
hangzô ajânlatât fogadtâk el, amire csak jôval késôbb jôttek râ. Hz
azonban mit sem von le abbôl a ténybôl, hogy nagy âltalânossâgban mint ezt Puskâs Julianna szépen megfogalmazta - bevândorlâsuk

„szinte

egyedulâllôan

elônyôs

kôriilmények

kôzôtt

zajlott...

Elkényeztetésùk csak akkor hagyott alâbb..., amikor a kezdeti lelkes

propaganda utân tôbb fény deriilt arra, hogy valôjâban kevesen vettek
részt kôziiluk a magyarorszâgi harcokban és vândorlâsi motivâciôik
sokuknâl nem is politikaiak voltak".

A fentiektôl eltekintve, illetve talân éppen azok hatâsâra, az

ôtvenhatosok kétségtelenul az amerikai magyarsâg legsikeresebb
bevândorlâsi hullâmât képezik. Egyetlen magyar bevândorlâsi hullâm

sem adott annyi sikeres szakembert, uzletembert, mémôkôt, egyetemi
tanârt, feltalâlôt, valamint nemzetkôzileg elismert tudôst és pénzembert
Amerikânak, mint az 56-osok hullâma. Igaz, hogy ezeknek jelentôs
része egyhamar beolvadt, és ennek kôvetkeztében igen kevés
kôzôsséget vâllalt és vâllal az amerikai magyar élettel. Azonban talân
éppen ezért lettek ilyen sikeresek. Az amerikai târsadalomban elért
anyagi, tudomânyos, mûvészeti, vagy politikai siker, valamint az azzal

jârô târsadalmi status ugyanis egyenes arânyban âll az akkulturâciô és
beolvadâs méretével, illetve forditott arânyban a magyamak megmaradâs sikerével.
A beolvadàs és ôsszeolvadàs

Az ôtvenhatosok jelentôs része tehât szinte azonnal megkezdte az
amerikai târsadalomba tôrténô integrâlôdâsât és beolvadâsât. Ok
képviselték azt az elsô nagy magyar bevândorlâsi hullâmot, amelynek
jelentôs része nem magyar vârosrészekben vagy azok kôzelében
telepedett le, amelynek tagjai nem idegenkedtek a beolvadâs gondolatâtôl, és akik ennek kôvetkeztében szlvesen kerestek maguknak

nem-magyar hâzastârsakat. Ez persze inkâbb vonatkozott az ôtvenhatos
hullâm tanultabb és nagyobb aspirâciôkkal rendelkezô tagjaira, mint
azon kevésbé tanult vagy idôsebb csalâdos egyedeire, akik magyar
kôzvetitéssel szerzett munkalehetôségek kôvetkeztében nagyrészt

magyar negyedek kôzelében telepedtek le. Az utôbbiak aztân idôvel
ôsszeolvadtak a târsadalmilag hozzâjuk legkôzelebb âllô régebbi
magyar
csoportokkal.
Az
egyszerûbbek
a
szâzadfordulô
kivândoroltjaibôl alakult ùn. "ôregamerikâs" târsadalommal, a
magasabb târsadalmi osztâlybôl szârmazôk és tanultabbak viszont a
dipi târsadalommal. Ez az ôsszeolvadàs az ùjonnan jôttek târsadalmi
egyesûleti életében is megnyilvânult.

A hatvanas és hetvenes évek folyamân aztân egy mâs vonatkozâsù
ôsszeolvadàs is létrejôtt. Tôrtént ez pedig az egyetemekre elszârmazott,
tanultabb, diplomâzott, s idôvel a magyarsâghoz lassan mégiscsak
visszatérô ôtvenhatosok egyrésze, valamint a dipi bevândoroltak azon
gyermekei kôzôtt, akik hosszù kûzdelmekkel Jârô amerikai egyetemi
végzettségûk kôvetkeztében kiszabadultak a magyar gettôk vilâgâbôl és
feldolgoztâk magukat az angol nyelvu amerikai târsadalom valamelyik
szabad pâlyâjâra, tudomânyos vilâgâba, vagy ùzleti berkeibe. Ez a

talâlkozâs kûlônben fôleg rokonpâlyâk teriiletén tôrtént, aboi egyetemi
oktatôk egyetemi oktatôkkal, orvosok orvosokkal, mémôkôk
mémôkôkkel, ûgyvédek ûgyvédekkel kerûltek ôssze. Az ilyen
talâlkozâsok alkalmâval aztân mind tôbben râjôttek, hogy szakmâik
hasonlôsâgân kivûl van valami mâs is, ami ôsszekôti ôket: az a tény,
hogy mindannyian magyarok. Igy alakult ki aztân egy ùj magyaramerikai szellemi élit, amelynek élete teljesen fuggetleniil folyt és
folyik a magyar telepek emigrâns életvitelétôl. Ennek az ùj elitnek a
létrejôtte és mûkôdése igen nagy hatâssal volt az amerikai-magyar

vilâgra, a régi és az ùj haza kôzôtti viszony kialakulâsâra, valamint
Amerika magyarsâgképének a tovâbbfejlôdésére is.

Néhàny kôvetkeztetés

Amerika magyarsâgképe az ezredfordulô idején nem az, ami
lehetne, vagy aminek lennie kellene. A fent leirt idevonatkozô 1989-es

fblmérésbôl nyilvânvalô, hogy ez a kép igen messze van a Kossuth-kor
"szabadsâgszeretô nemesi nemzet" képétôl. Azt a magasztos nemzet-

képet ugyanis teljesen elmosta a szâzadfomlô egyszerû gazdasâgi
kivândoroltjainak amerikai âradata, valamint Magyarorszâgnak a két
vilâghâborùban betôltôtt kedvezôtien szerepe. Igaz, hogy a harmincas
és az ôtvenes évek kivândorlô hullâmai javitottak valamit ezen az
erôsen leromlott magyar nemzetképen, azonban kôzei sem annyit, amit
az âtlag magyar elképzelt, illetve elvârt volna.

Természetesen, ezen a viszonylag kedvezôtien nemzetképen
tovâbb is lehet javitani. Azonban - szerintem - nem egy
Magyarorszâgrôl hangszerelt és irânyitott „Orszâgimâzs Kôzponton"
keresztiil - amely a kûlvilâg szemében ùgy is csak egy ùjabb „propaganda minisztériumnak" tûnik -, hanem mindenki szemében lâthatô,
felfoghatô és érzékelhetô tényleges magyar gazdasâgi, târsadalmi,
tudomânyos és kulturâlis eredmények alapjân.

Ez termmészetesen vonatkozik az amerikai magyarsâgra is, amely
valôban telitve van tehetségekkel. Azonban az utôbbiak elért ered-

ményei csak akkor befolyâsolhatjâk eredményesen a magyar nemzetkép tovâbbi pozitiv kibontakozâsât, ha azok nyilvânvalôan „magyar
eredményekként" vannak meghirdetve és elkônyvelve. Tehât nem elég,
ha egy amerikai magyar, vagy magyar szârmazâsù amerikai ered-

ményeket ér el. A magyar imâzs javftâsâhoz arra is szûkség van, hogy
ez eredmények mindegyike „magyar eredményekként" tudatosodjék a
nagykôzônségben. S pontosan ez az a jelenség, amellyel kapcsolatban
az amerikai magyarsâg tôbb kiemelkedô személyisége elmarasztalhatô. Szemben ugyanis egyes jeles magyar szûletésû, vagy magyar
szârmazâsù amerikai magyarokkal - akik mindig nyiltan megvallottâk

magya.rsâ^kat és vâllaltâk magyar eredetiiket —, sokan

vannak

olyanok is, akik magyarsâgukat vagy elhallgatjâk, vagy pedig
egyszeriien letagadjâk. A nyolcvanas és a kilencvenes években lett
volna két vilâghiru amerikai magyar sportember, akik sokban
nôvelhették volna

a magyarsâg himevét,

de

ezek mindketten

elhallgattâk, illetve letagadtâk magyarsâgukat. Inkâbb a Trianonban
kreâlt ùj hazâjuk uralkodô nemzetiségének identitâsâval jeleskedtek és

jeleskednek ma is, még amerikai âllampolgârsâguk megszerzését

kôvetôen is. Ezek kôziil az egyik a teniszben elôtôrt ùjvidéki sziiletésû
Moniea Seles (Szeles Mônika), aki rendùletlenûl csak jugoszlâvként
szerepelt és szerepel az ùjsâgok hasâbjain és a televiziô képemyôjén. S

teszi ezt annak ellenére, hogy az ônmagât Karolj Seles-nek nevezô apja

- âllitôlagos jugoszlâv létére - csak magyar tolmâcs segîtségével tudta
magât megértetni a leânyâval kapcsolatos egyik amerikai ùjsâginteijù
keretében. A mâsik ilyen neves „amerikai magyar", a vilâgszerte ismert

roman tereptomâsznônek, Nadja Comanecinek egykori magyar edzôje,
Kàrolyi Béla, aki szintén csak românként szerepel a nagyvilâg elôtt.
Magyarok részére pl. „olaj volt a tûzre", amikor az 1992-es olimpia
alkalmâval, az egyik tv. kommentâtor barâtsâgosan „român cowboy"nak nevezte Kârolyit. S ô ahelyett, hogy kijavitotta volna „magyar

cowboy"-ra, annyiban hagyta az egészet, mint tette hosszù évek sorân,
azelôtt és azt kôvetôen. Ezt a jelenséget kellene tudni megvâltoztatni
ahhoz, hogy a magyar név ùjra szép legyen, hogy a magyar nemzet

mâsok megitélésében ismét a vilâg nemzeteinek elsô sorâban talâlja
ônmagât, mint volt egykor a negyvennyolcas szabadsâgharcot kôvetô
években.

VIHAROS VIKTOR:

QUO VADIS ÛJ MAGYAR?
Lehetsz ùj magyamak mindene,

Attilâja, Ârpâd vezére...
Koronâzott Istvân kirâlya,

Rômâban székelô pâpâja,

Élô hôse, halott mârtiija,
Fûggetlen orszâg teremtôje...
De a butitott magyarokkal
Nem jutsz révbe - csak temetôbe.
Lehetsz népednek Krisztusa,
Trianont eltôrôlt apja...

A meghasonlott magyar nép,
Szebb Jôvôjét mâr eladta!
A pénz istenének hôdol,
Bôrtônajtajân ma nincs zâr,
Maga feje utân ballag
Céltalanul, mint a szamâr.

Ôtvenhatos bâtorsâgât
elfùjta a nyugati szél...
Az ùj demokrâciâban
Nem Hazârôl, pénzrôl beszél.

Eszét negyvenôt év alatt
Kimostâk gyilkos népki'nzôk...
„Szabaddâ" lett orszâgâban
Szex-et hirdetnek fényszôrôk.

A volt vôrôscsiiiagosok
Ledobtâk âiruhâjukat,
Dâvidcsillagosok iettek,
Istenné tették magukat!

Âtrâztâk a népet megint,
„Itt a pires, bel a pires"
Elbutitett „gely" magyarek,
Tiltakezni nektek tiles!

Ônként vâgôhidra mentek?
Szemerù sers vâr tirâtek.

A lâzas dellârhajszâban
Hazânkat is eiadtâtek!

Que vadis agymesett cserda?

Nem vagy tôbbé példaképem!
„Gyâva népnek nincs hazâja",
Szemerù, hegy ezt megértem!
MAGYAR TÔLGY
CSAKA GYÔKERED
KITARTSON

Még élsz, de halâled vârjâk
magyar Tolgy! Kifesztett hazâm.

Nép vérét piécâk szivjâk
az év valamennyi napjân.

Mûltbôl maradt vôros hemyék
lerâgtak mâr minden levelet...
ma nem csak a lembed szâraz,

de eéljuk lett erôs gyokered.

Baltâval nem tudnak kivâgni,
lassù pusztulâsra Itéltek...

A védett parazitâk tudjâk:
kiszâradva kormyen kitépnek.

Mig erôd van, râzd meg magad!
Hulljanak tôrzsedrôl rùt férgek...
Haszonlesô idegenek
vagyonszerzés nélkûl nem élnek.
Ne légy prédâja vérszopôknak!
Ezer évig ellenâllt lombod...
Eurôpa nagy kâoszâban
nem beletôrôdés a dolgod.
Népek csodâltak ôtvenhatban,
"Szabadsâg szimbôluma" voltâl...
S ma tûrôd véred szennyezôit?!
Hôsok hona! Szégyent ne hozzâl!

gr. Széchenyi Agoston:

IGAZSÀGÛGYMINISZTÉRIUM
Dr. David Ibolya igazsâgôr asszonynak,
Pf. 54 H- 1363 Budapest

Igen Tisztelt Asszonyom!

Nem egységeket csak parancsuralommal lehet egyben tartani. Kis
egységek adnak csalâdot, otthont, kôzséget, kôzôsséget - hazât!
„SmaIl is beautiful" - mondja az angol.

A most készûlô kozôs Eurôpa a tagâllamok beolvasztâsâra lett
alkotva. USA mintâra! Ez jelenben és jôvôben is a demokràcia halâla!

A hâborû utâni Magyarorszâg kitessékelte a hun fônemesség még
megmaradt részét —a honfoglalôkat! Szintén kitessékelte azt a magyar

nemességet - a nemzetet -, akinek még volt valamije! Kisajâtitotta a
meghonosodott ipart és kereskedelmet! Eltaposta a tulajdonjogot -, az
emberjogokat -, a paraszt jogât a fuggetlen és sajât ônrendelkezésû
fëldjéhez! Orgazdât szerkesztett a teljes orszâgbôl!

Az én csalâdom 134 élô tagja még egy lukas kutyaôlat sem kapott
vissza, nem hogy az otthonât, ami elsôdleges emberjog!
Megsemmisitették a sajât tôkéseket és eladtâk az ipart és
kereskedelmet - idegeneknek! Megmarad a 80% fôlôsleges boni
magyar nép!

Engedje meg a kôzlést, hogy a kûlhonban banni okbôl élô

magyarok mindezen mûveletekhez nem jârulnak hozzâ! A globâlis
bankokrâcia parancsuralmébôl nem kérek!

Felelôsek az ûgyintézôk lesznek -, akik reprivatizâciô helyett
tolvajlâst végeznek!
Ôszinte tisztelettel koszônti:

gr. Széchenyi Agoston

Ui. Nâlunk a hunok kiirtâsa folyik, a hét vezér vérszerzôdéskori

âtka nyugszik a Kârpât-medence népein. Kilôditjâk azokat a hun

nemzetségeket, akik a Kârpât-medence népeit mindvégig ôsszetartottâk; 5 templom kegyura vagyok, négy âllamban! Az ilyen még
hatârokon âltal is ôsszekôtott!

„Ha rosszul gomboltuk be a mellényt, azt ùjra ki kell gombolni majd ùgy lehet ùjragombolni". (JDeàk Ferenc)

A RÔZSADOMBI TIZENHHÂROM PAKTUMA
1991. mârcius 15-én este, egy rôzsadombi villâban tartott zârt,

titkos gyûlésre megjelentek az érdek-csoportok kivâlasztott képviselôi.
Jelen volt; A szovjet megszâllô hadsereg egyik tâbomoka, a KGB egyik
ezredese, az amerikai kôvetség egy vezetô alkalmazottja, a CIA egyik
tisztje, egy tiszt az izraeli MOSAD-tôl, a katolikus, a reformâtus és
zsidô egyhâzak képviselôi, valamint 5 magyar politikai vezetô.
A kôvetkezô 20 pontet târgyaltâk meg, és fogadtâk el:
1.) A szovjetcsapatok békés, és barâtsâgos kivonuiâsa
Magyarorszâgrôl.

2.) A Szovjetuniô kârpôtlâsa hâtrahagyott épûletekért és
javakért.

3.) Barâtsâgot politikai, gazdasâgi viszonynak kiépitése a
Szovjetuniô és Magyarorszâg kôzôtt.

4.) Megakadâlyozâsa minden szovjetellenes tevékenységnek.
5.) A hatârok kôlcsônôs megnyitâsa a Szovjetuniô és
Magyarorszâg kôzôtt.

6.) A volt kommunista pârttagoknak mentesitése minden
buntetés alôl.

7.) A volt kommunista titkosszolgâlat, hatârôrség, rendôrség
tagjainak védelme minden esetleges megtorlâstôl.

8.) A volt megbîzhatô kommunistâknak mas pârtokban valô
futtatâsa vâlasztâsokon.

9.)

Az âllamvagyon âtmentése a volt kommunistâk kezére.

10.) Az igazsâgszolgâltatâsnak megtartâsât a volt
kommunistâknak a kezében.

11.) Megbûntetését minden zsidôellenes nyilatkozatnak,
megmozdulâsnak és szervezkedésnek.

12.) Megakadâlyozâsât annak, hogy jobboldali, vagy
szélsôjobboldali pârtok indulhassanak, vagy
szervezkedhessenek.

13.) Letôrését minden reviziôs megmozdulâsnak és âllandô
hangoztatâsât annak, hogy a magyarhatârok véglegesek és
azokon vâltoztatni nem lehet.

14.) Az ùj magyar kormâny nem tarthat fenn kapcsolatot
jobboldali emigrâciôs személyekkel, szervezetekkel, és
csoportokkal.

15.) A românok, jugoszlâvok, szlovâkok felé csak barâtsâgos
nyilat-kozatok tôrténhetnek a kormâny és a magyar
képviselôk részérôl.

16.) Az 56-os eseményeket, minta kommunizmus megjavitâsât
célzô mozgalmat kell beâllitani és csak azokat szabad szôhoz
juttatni, akik ezt igy értelmezik.
17.) A magyar hadsereget egyharmadâra kell csôkkenteni.
18.) A Szovjetuniô az âtmentett kommunistâkon keresztiil
megtartja politikai befolyâsât Magyarorszâgon, az USA
viszont erôsiti a gazdasâgi befolyâsât a magyar kôzéletben.

19.) Magyarorszâg teljes garaneiât ad a magyarorszâgi
nemzetiségeknek nyelvi, népi, politikai és gazdasâgi
jogaiknak zavarmentes gyakorlâsâra.
20.) Magyarorszâg teljesen kârtalanitja a magyar zsidôsâgot a
mâsodik vilâghâborù alatt elszenvedett szômyû
veszteségeikért.

Amig mindnyâjan boldogan adtunk hâlât a jô Istennek, hogy
megérhettiik hazânk felszabadulâsât, addig mâsok megirtâk a magyar
nemzet halâlos itéletét. Ez màr nem „ Trianon hanem a magyar nép
és nemzet kipuszîtàsànak a forgatô kônyve. A tragédia ebben az, hogy

az oroszok csupân azt biztositottâk, hogy politikai befolyâsuk tovâbbra
is megmarad, az âtmentett elvtârsaikon keresztiil.

A 10, 11, 12, 14, 19, 20-as pontokban Amerika megadta az ôsszes
kôvetelt jogot az orszàg teljes gazdasàgi kifosztàsànak zavarmentes

gyakorlàsàra - annak a kedvenc kisebbségi csoportjânak, amelyik mint
,,kommunista diktatùra helytartôi' agyon kinoztâk, lemészâroltâk a
magyar târsadalom értelmiségi rétegeinek ârtatlan szâzezreit, tôbb
szâzezret Szibériâba szâlHtottak, ahol eipusztultak, 2 'A milliôt

szâmûztek és 10 milliôt 45 évig tartottak terror rabszolga sorsban,
aminek kôvetkezménye volt 1956 tragédiâja!

Budapest:

AZ ORSZÂGGYÛLÈS ÔSZI ÛLÉSSZAKÀNAK
18. ÛLÉSNAPJA 2000. NOVEMBER 7-én
Dr. Varga Làszlô orszâggyûlési képviselô, frakciôvezetô helyettes
napirend elôtti felszôlalâsa - a Fidesz részérôl, a kôvetkezô cimmel;
„DEMOiaiATlKUS PÂRTPROGRAM

SZÉLSÔSÉGES JELENSÉGEKKEL"

„A Fidesz-Magyar Polgâri Part és a Magyar Kereszténydemolaata
Szôvetsége nevében szôlalok fel:

Azokban az orszâgokban, ahol a demokrâcia évtizedek, sot
évszâzadok 6ta él, a demokratikus pârtok demokratikusan

megalakulnak, mûkôdnek, vâlasztâsokon részt vesznek, a gyôztes part
kormânyt alakit egyedul vagy koaliciôban, az ellenzék pedig épitôen
hozzâjârul az orszâg jôvôjének az emeléséhez, és természetesen a
szavazôbâzisât is tisztességesen akarja gyarapitani.
Nâlunk ez - sajnâlatos môdon - mâsképpen van. A rendszer-

vâltozâs elôtti utolsô szabad vâlasztâson, 1947-ben a kereszténydemokrata céllal, elvekkel mûkôdô és programmai indulô 1947-es

Demokrata Néppârt gyôzôtt, azonban kormânyalakitâsrôl vagy abban
valô részvetelérôl természetesen szô sem lehetett, sot a part a durva
Magyar Kommunista Part intézkedései nyomân lehetetlenné vâlt

mukôdeseben. De ez lett a tôbbi part sorsa is, és negyvenôt évig
egyedul a Magyar Kommunista Part - kùlônbôzô neveken - volt jelen a
politikai porondon.

A legnagyobb ellenzéki part, a Magyar Szocialista Part tehât nem

egy demokratikus rendszerben szuletett, nem egy demokratikus

rendszer szûlôtte, hanem az elnyomô idegen megszâllôk és a durva

Magyar Kommunista Part egyûttmûkôdésének az eredménye, politikai
hâzassâgânak antidemokratikus gyermeke. Ebbôl az anti-demokratikus
magatartâsbôl és ôrôklôtt tulajdonsâgbôl erednek azok a szélsôségek,
ahogy a Magyar Szocialista Part a magyar kormânynak az orszâg
jôvôjét épitô rendelkezéseire reagâl, azokat igyekszik lehetetlenné
tenni, szociâlis intézkedései elé gâtât emelni, és nemzetkôzi tekintélyét
gyengiteni.

Ez utôbbira elképesztô példa, hogy a Magyar Szocialista Partegyik
szônoka a zâmolyi româk menekultiigyi kérdésében, amit
Strasbourgban kértek, azt mondta, hogy a zâmolyi româk elidegenithetetlen jogaikkal éltek, jelezve azt, hogy joguk volt menekiiltjogot
kémi. Ez nemcsak sùlyos tâjékozatlansâg, hanem orszâgunk
tekintélyének a rombolâsa is, hiszen aki csak fél ôrât foglalkozott

menekûltjogokkal, az is tudja, csak azok kapnak menekultjogot, akik
igazoljâk, hogy visszatérésûk esetén a hazâjukban ki vannak téve
politikai ûldôzésnek. Magyarorszâgon nincs politikai ûldôzés,
nincsenek politikai foglyok, nincs politikai per, még azok ellen sem,
akik a forradalom idején hazânkat az Egyesûlt Nemzetekben elârultâk,

vagy pedig olyan szervezetekben voltak vezetôk, tisztségviselôk, ahol
embereket kinoztak vagy agyonvertek.

Ezenkivul a Magyar Szocialista Pârt sajnos - ugyancsak
propaganda okokbôl - azt hireszteli, hogy kettészakadt az orszâg.
Abban a vonatkozâsban igen, hogy ôk a demokratikus môdszereket
félreteszik, és olyan propagandât inditanak a kormâny intézkedései
ellen, ami teljesen ellentétes egy demokratikus rendszerben. Ezt
nyugodtan tehetik, mert a Kossuth Râdiô 70-80 %-ban segiti ôket,
amely szerkesztôinek 70-80 %-a a ÀTât/dr-rendszerben tanulta meg a

félrevezetés, a megtévesztés és a hazugsâg jelszavait, amibôl kigyôgyulni nem tudnak.

Sajnâlatos môdon természetesen a Szabad Demokratâk Szôvetsége
sem jobb a Deâkné vâsznânâl, hiszen amikor az egyik legfontosabb
nemzeti jelképûnk âthelyezésérôl folyt a vita, a Szabad Demokratâk
Szôvetségének a vezérszônoka ùgy beszélt a Szent Koronârôl, mint egy
ârueikkrôl, olyan szégyenletes hangnemben, amilyen a magyar

parlamentben még soha - sem a fasizmus, sem a kommunizmus alatt -

nem hangzott el. Sajnâlatos, hogy a Szabad Demokratâk Szôvetségének
a vezetôsége nem hâritotta el magâtôl ezt a hangot, amely - ismétlem szégyenteljes volt, nemcsak a Szabad Demokratâk Szôvetségére nézve,
hanem arra is, aki ezt elmondta.

Igen tisztelt Orszâggyulés! A miilennium éveiben vagyunk. Ez az
emlékezés - és a mùlt emléke. Tudom, hogy a mùltbôl nem lehet
megélni, de azt is tudom, hogy tisztességes mùlt nélkùl nem lehet élni,
és nem lehet kôzéleti tevékenységet kifejteni. Legyiink méltôk azokhoz,
akik ezer éven àt a nemzeti és a keresztèny értékek gyakorlàsàval

biztositottàk, hogy ma fiiggetlen orszàgban és nem egy tartomànyban
élhetûnk, a nép szabad és nem alattvalô, anyanyelvét gyakorolhatja
Dr. Tarjàn Gàbor (Garfield, NJ);

A NYUGATI MAGYARSÀG JÔVÔJE
Magyarorszâg hatârain tùl - a statisztikâk becslése szerint - 5

milliô magyar él. Ebbôl kb. 3 milliô az egykori kârpât-medencei
hatâron belul, mig a tovâbbi 2 milliô kisebb-nagyobb csoportokban

szétszôrôdva a nagyvilâgban. Ez utôbbi csoport, az ùn. nyugati
magyarsâg, eredetileg ônszântâbôl hagyta el hazâjât, vagy politikai
ûldôztetés miatt volt kénytelen tâvozni. Az idegenbe keriiltek vallâsi
kôzôsségekbe tômôriiltek, ônsegélyzô egyleteket alapitottak és szivôs
munkâval templomot, magyar hâzat, iskolât épitettek. Évtizedeken ât

egészségesen mûkôdtek a kisebb-nagyobb magyar csoportok, egy idô
utân azonban jelentkezett a kifâradâs, az elôregedés. Az idegen
kômyezetben jôval nagyobb volt a beolvadâs veszélye, mint a magyar
hatâr kôzelében élôknél.

Kôzel fél évszâzadon keresztiil a nyugati magyarsâg és az anyaorszâg kôzôtt ideolôgiai ellentét feszûlt. Az elmùlt tfz évben szeren-

csére ez tôbbé-kevésbé feloldôdott. Kûlônôsen az Orbàn-konnàny
hivatalba lépése ôta egyre tôbb figyelem fordul a hatâron tùli
magyarsâgra és a nyugati magyarokra is. Most mâr nem csak dekorâ-

ciôként, a politikai retorikâban emlegetik az idegenben élô
magyarsâgot, hanem tettekben is jelentkezik az odafigyelés. Jô lenne,
ha a nyugati magyarsâgot fenyegetô legnagyobb veszélyek - a kôzôsségek széthullâsa, a nyelv elvesztése, a beolvadâs - ellen is fellépne
a magyar vezetés és megprôbâlna tenni értiik valamit.

Ela a négy kontinensen élô nyugati magyarsâgot is a magyar
nemzet részének tekintjûk, gondoskodni kell ônazonossâgânak
megôrzésérôl - nyelvi, kulturâlis, oktatâsi életének biztositâsârôl.

Eddig a magyar kôzôsségek teljesen magukra hagyva, pusztân
ônerejûkbôl gondoskodtak magyar kultùrâjuk fenntartâsârôl.

Lâssuk ezutân, jelenleg milyen lehetôségei vannak a nyugaton

szuletett magyamak, hogy a nyelvet, a kultùrât elsajâtitsa, illetve
fenntartsa?

Mindenekelôtt a nyelv, a szokâsok és hagyomânyok legtermészetesebb môdon a csalâdon belùl orôklôdnek ât. A gyermek az

anyanyelvét a legszorosabb biolôgiai kapcsolat folytatâsaként az
édesanyjâtôl kapja, idegen kômyezetben is. Ha mindkét sziilô magyar,
akkor a csalâdi kôrôn belùli hagyomânyâtadâsnak nincsen akadâlya. Ha
azonban az egyik szûlô - kûlônôsen, ha az anya - csak az adott orszâg
nyelvét beszéli, a kisebbségi nyelv hâtrânyba szorul, a kôvetkezô
nemzedék nem jut hozzâ természetes môdon. Sok magyar hâzaspâr
védekezésûl azt a môdszert vâlasztja, hogy a kisgyermekkel a beszéd
kialakulâsakor néhâny évig csak magyarui beszél és csak az iskolâba
keriiléskor tanulja meg a gyermek az orszâg tôbbségi nyelvét.
Tapasztalatok szerint ez a môdszer bevâlik, a hat éves gyermek minden
nehézség nélkul, gyorsan elsajâtitja a mâsik nyelvet, de megtartja
anyanyelvét is.

A nyelv, a kultùra birtokbavételének kôvetkezô lépcsôfoka az

iskola volna. Sajnos, a kétmilliôs nyugati magyarsâgnak jelenleg nincs
egyetlen mindennapos magyar iskolâja sem, igaz, ez a szétszôrtsâg
miatt nehezen volna megvalôsithatô és mûkôdtethetô. A magyar

nevelés utolsô végvârai az ùn. hétvégi magyar iskolâk, amelyekben heti
2-3 ôra âltalânos iskolai oktatâs folyik. Egy felmérés szerint az USAban a kilencvenes évek kôzepén 19 ilyen iskola mûkôdôtt,
gyakorlatilag 500 gyermek szâmâra lehetôvé téve a magyar nyelv és
kultùra alapfokù elsajâtitâsât. A hétvégi iskolâkban a munka szinte
teljesen ônerôbôl és ôntevékeny môdon folyik. Megszervezésiik szakképzett tanerôk biztositâsa, tankônyvek, taneszkôzôk beszerzése,
tantermek bérelése stb. - sok nehézséggel jâr. Mindezekért feltétlenûl

szùkséges, hogy az iskolâkat fenntartô magyar kôzôsségek valamilyen
tâmogatâsban részesûljenek rendkivûl fontos murikâjukhoz. Az
Apâczai kôzalapitvâny tâmogatâsâval ez évtôl néhâny szakképzett
pedagôgust kûldenek ki Magyarorszâgrôl a szôrvânyban élô
kôzôsségek oktatâsi gondjainak enyhitésére.

A nyugati magyarsâg szâmâra a hétvégi iskolâkkal az oktatâsi
lehetôségek csaknem teljesen lezârulnak. Mûkôdik ugyan még egyetlen
részben magyar gimnâzium a németorszâgi Burg Kastl-ban, de ez az
iskola âllandô fenntartâsi gondokkal kuzd. A kôzépiskolâs korosztâly
szâmâra a magyamak valô megmaradâsra a legtôbb lehetôség a kulfoldi
magyar cserkészet keretében nyilik. Legalâbbis ott, ahol van
cserkészcsapat. Ez a tôbb, mint fél évszâzados mùlttal rendelkezô

i:Qùsâgi szervezet a kiscserkészektôl az ôregcserkészekig sok generâciôt
ôlel fel, fôleg a 6-16 éves korosztâllyal fogialkozik. A cserkészet talàn

az egyetlen olyan nyugati magyar szervezet, amely behâlôzza az egész
magyar diaszpôrât, a nagyobb kôzpontokban pedig eleven életet él. A
cserkészet alapelvei kôzôtt fontos helyet foglal el az emberré nevelés
mellett a magyarsâgra nevelés. Kitûnô magyarsâgismereti oktatâsi
rendszert âllitottak ôssze, ami „cserkész érettségi"-vel zârôdott. Ahol

jôl mûkodô cserkeszcsapat tevékenykedik, ott eleven a magyar
kôzôsségi élet, a nyelv és kultùra fennmaradâsa biztositottnak lâtszik.

Sajnos a cserkeszmozgalomban is megflgyelhetô az egész nyugati
magyarsâgra jellemzô létszâmcsôkkenés, megfogyatkozâs. Ûjabban a
magyarorszâgi kapcsolatok szorosabbra fîizésével prôbâljâk kôzelebb

hozni a nyugati magyar fïatalsâgot az anyaorszâg kultùrâjâhoz. Nyugati
es karpat-medencei csapatok kôzôs taborozâsa, a végzett ôrsvezetôk
magyarorszâgi kôrùtja jô példa erre.

A n^^gati vilâgban néhâny egyetemen folyik magyar nyelvi és
hungarolôgiai oktatâs. Sziikség volna a programok ôsszehangolâsâra és
a magyar âllam részérôl tôrténô megerôsitésére. A nyelvi képzést

mindenhol kisérje a magyar kultùra âtfogô ismertetése. A magyar
kurzusok egyébként sok nem magyar szârmazâsû diâkot is vonzanak,
amit fel lehetne hasznalni a pozitiv magyar ,,image" teijesztésére Itt

kell megemliteni a hoss^ ideje mûkodô sârospataki és debreceni nyâri

egyetemeket, amelyekrôl a résztvevôk gazdag élményekkel témek
haza. A nemzetkôzi diâkcsere programokban még sok kiaknâzatlan
lehetôség rejlik.

Szâmos

magyar

csalâdban,

ahol

fontosnak

tartottâk

az

iskolâztatâst, a kôzépiskolâs vagy egyetemista gyermeket hosszabb-

rôvidebb idôre hazakûldték nyelvet,

kultùrât elsajâtitani. A

magyarorszâgi tanulmânyok azonban nem minden esetben vâltottâk be

a hozzâjuk fuzôtt reményt. A nyugaton felnôtt gyermeknek hiânyzott a
hazâjâban megszokott nevelési stilus és sokszor idegenûl érezte magât.
A nyugati magyar diâkok szâmâra olyan „speciâlis kurzus"-ra volna

szùkség, amely alkalmazkodik mas orszâgok nevelési rendszeréhez, a

magyarsâg kôrében eddig folyô nevelési tapasztalatokra épit és pôtolja
a magyar iskolâztatâs hiânyait.

A fenti igények tâplâltâk azt a nyugati magyar szervezetek kôrébôl

szârmazô kezdeményezést, amelynek célja nyugaton felnôtt magyar
fiatalok, elsosorban egyetemistâk részére szervezett formâban nyelvi és
magyarsâgismereti képzést biztositani. A Magyarorszâgon zajlô néhâny
féléves tanulmânyokon résztvevô vendéghallgatôk nyelvtudâsukban
megerôsôdnek, âtfogô képet kapnak a magyar kultùrârôl és valôsâgos

ismereteik lesznek az orszâgrôl és népérôl. A program befejezése utân
visszatérô fiatalokbôl reményeink szerint kôzôsséguk aktîv tagjai, a
vilâgban szétszôrtan élô magyarsâg jôvôbeli vezetôi lehetnek. Emellett
ôk vâlhatnak a nyugati vilâgban Magyarorszâg fontos tâmogatôivâ és
képviselôivé.

2000 szeptemberében a magyar âllam âltal adomânyozott ôsz-

tôndijkeretbôl hùsz nyugati magyar fiatal kezdi meg tanulmânyait
Budapesten. Reméljùk, hogy ezzel a lépéssel egy ùj folyamat indul,
amelynek révén a nyugati magyarsâg segitséget kap kultùrâjânak
megôrzésére, tovâbbadâsâra és ezzel talân biztosabbâ vâlik a jôvôje.

Tarjàn Gàbor (Garfield, NJ):

A Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis
pàlyàzati felhivàsa
magyarorszàgi tanulmànyokra
A
A Collegium Hungaricum
Juventutis
Juventutis Occidentalis
Occidentalis azzal
azzal a
a céllal
céllal

folytatott kôzôsségi munka; egyetemi
élmény, ajânlâs vagy cgyéb magyar

jôtt létre,
létre, hogy
hogy a nyugati vilâgban élô
élô
és Magyarorszâg irânt érdeklôdô
fiatalokat megismertesse a magyar
néppel, nyelwel és kultùràval.

târsadalmi élettel, kultùràval,

A 2000/2001-es tanévre két

mûvészettel kapcsolatos kiemelkedô
tevékenység.

A pâlyâzatokat fuggetlen
szakértôi testûlet birâlja el. A

szemeszteres magyarorszàgi
legmagasabb szinvonalù pâlyâzatok
programra pâlyâzatot hirdetunk, amely benjmjtôi egy éves magyarâllami
nyeivi és hungarolôgiai (Hungarian
ôsztôndijban részesûlnek, amely
Studies) tanulmânyokat foglal
magâban foglalja az oktatâs teljes

magâba.

kôltségét, kollégiumi ellâtâst, valamint

A pâlyâzatra elsôsorban
magyarul beszélô egyetemista korù
fiatalok jelentkezését vârjuk, de
elfogadjuk mâs magyar nyelv és
kultùra irânt érdeklôdôk pâlyâzatât is.

zsebpénzt.

A pâlyâzamâl elônyt jelent a
magyar nyelvtudâs, magyar kôrôkben

A birâlôbizottsâg âltal

elfogadâsra keriilt tovâbbi pâlyâzatok
készitôi szâmâra lehetôség nyilika
program ônkôltséges formâban valô
elvégzésére.

A Collegium Hungaricum Juventutis Occidentalis keretében jelentkezni lehet
tovàbbà: 1) magyarorszàgi egyetemekre akkreditâlt magyar nyeivi es hungarolôgiai
tanulmànyokra, 2) egyetemi végzettséggel rendeikezôknek magyar témàjù programmai a
Ph.D. cim elnyerésére.

Apâlyâzatra be kell nyûjtani:
•

KJtôltôtt jelentkezési lapot,

•

Kitôltôtt kérdôivet,

•
•

Kb. 300 szavas fogalmazàst,
Kézzel irott ônéletrajzot,

«

Tanulmânyokat igazolô dokumentumok màsolatàt.

Valamint be lehet nyûjtani:

•

Magyarnyelvû tanulmànyokrôl szôlô igazolàst,

•
•

Egyetemi ajànlàst,
Magyar szervezetekajànlâsàt,

•

Màs szervek képviselôinek véleményét.

Apàlyâzattal kapcsolatban érdeklôdni lehet az alàbbi cimen:
Dr. Tarjàn Gàbor, P. O. Box 57, Gaiileld, NJ 07026 USA

Dr. Palasicsné Kapossy Kati (Solon, Ohio):

SZENTLÀSZLÔ EMLÉKBESZÉD
A Magyar Millennium évét ûnnepeljiik. Ezt az iinneplést nehéz
elképzelni, ha Szent Istvàn mellé nem helyezzuk Szent Làszlô
kirâlyunkat. Hiszen az ô bôlcsessége, az ô elôrelâtasa ismerte fel Istvân
kirâly évezredre kihatô munkâjât, igazi keresztény mivoltât és az ô
javaslatâra avattâk szentté. Az egész vilâg magyarsâga kulônbôzô
formâban ùnnepli az ezeréves magyar kereszténységet és kultùrât.
Cleveland

és

kômyékének magyarsâga

bensôséges

koncert

keretében ûnnepelte ezt a rendkivûli alkalmat, ez év oktôber 29-én du.
3 ôrakor, az egykor 2.500 magyart magâba foglalô Buckeye Roadon
levô Szent Erzsébet rômai katolikus templomban, amely az elsô,
magyarok âltal épitett rômai katolikus templom egész Amerikâban.
1892-ben épitették és a 100. évfordulôra — 1992-ben — hihetetlen
âldozatok ârân teljesen ùjjâépitették, hiszen az egykor szinte szûknek
bizonyulô templomban ma mâr csak lézengenek a hivek, mivel a
magyarok tùlnyomô része elszéledt a szélrôzsa minden kulvârosâba és
igen nagy kérdés volt, vajon sikerul-e visszahozni és ôsszehozni ôket
erre a rendkivûli alkalomra. Ezeréves magyar évfordulônk nem lesz
tôbbé a mi életiinkben.

A koncertet a 98 éve fennâllô —ma is magyar nyelvû —Egyesûlt
Magyar Egyletek szervezték hosszù idôt igénybe vevô munkâval.
Ezùton kôszônôm meg ismét minden tagegyesûletnek a lelkes segitséget, mert a koncert napjân tôbb, mint 30 ônkéntes siirgôtt-forgott,
gondolt minden aprô kis részletre. Az ôsszetartâsnak, ôsszefogâsnak

olyan példâja volt ez, amelyet hosszù vezetô szereplésem alatt nem
sokszor tapasztaltam. A tôrténelmi - 65 éves, Amerika egyetlen nôi 60
plus tagù nôi szimfonikus zenekara Robert L. Cronquist vezényletével
remekelt a szebbenél szebb magyar szerzôk mûveinek a tolmâcso-

lâsâval. A 45 tagbôl allô Cleveland Choral Arts Society megtanulta
Lisz Ferenc „Ûnnepi dal"-ât - magyarul és a jôl ismert amerikai
szoprân: Amanda Joyce Abbott is magyarul énekelte „Emese" âriâjât
Németh Gyôrgy clevelandi zeneszerzô „Vérszerzôdés cimû, 2
felvonâsos operâjâbôl - amelynek ez volt a premier-je - a kôzônség
hatalmas elismerô tapsa mellett. A koncert egyik fénypontja Amanda
Schubert „Ave Mâriâ"-jânak az elôadâsa volt.

Nagy Jànos —Eurôpa-szerte ismert magyarorszâgi ténor elsô
amerikai fellépése volt Clevelandben. Hatalmas, hôsi tenorja betôltôtte
a szines ôlomûveg ablakokon ât napfénnyel telt, csillogô templomot

„Râkôczi megtérésé-"vel, a „Vérszerzôdésbôl", „Ârpâd belépôjéig" és

Erkel Ferenc „Bânk bân"-jâbôl a „Haszâm, hazâm" eléneklése alatt,
Bânk kosztùmjében, lénye valôjâban Bânkkâ vâltozott. Ôriâsi taps
orkân kôvette szereplését. Szem nem maradt szârazon... Nagy Jânos
boldogan ismételt - bar meghûléssel kûszkôdott.

Ûgy érzem, ezt a rendkîvûli élményt meg kell osztanom veletek,
hogy akik mint mas vârosokbôl, mâs orszâgokbôl jôttetek erre a
Magyar Kongresszusra, részesei lehessetek a templomot betôltô tôbb,

mint 900 vendég lelkesedésének. Csak annyit mondhatok, megérte a
sokszor emberfeletti munkât, amivel a lebonyoiitâs jârt és ha meg
kellene ismételni, ùjra boldogan vâllainâm, hiszen én voitam, aki 2

éwel ezelôtt kezdeményezte. Kûlôn jelentôséggel birt, hogy dr. Paskay
Làszlô, Magyarorszâg biborosa is eljôtt kôzénk, s megjelentek ôkumenikusan - a clevelandi egyhâzak vezetôi is. A sok gratulâlô
levélbôl a kôrus vezetôjének egy mondata fogott meg kûlônôsen:
„Rendkîvûli, felemelô érzés volt nekûnk —akiknek nincs semmi magyar
kôtôdésûnk —bepillantàst nyerni egy olyan kivàlô, bûszke népnek a
lelkivilàgàba, amely tennészetesnek veszi, hogy ezeréves kultûra és
hagyomàny âll môgôtte. Milyen bûszke lehet a fiatalsàg, hogy ilyen
pàratlanul tehetséges népnek a leszàmazottja! Tudat alatt érezziik,
hogy mennyi harc, mennyi szenvedés, mennyi ôrôm kovâcsolta ôssze a
magyar népet olyannâ, amilyen lett. Valôjâban fel tudjuk-e fogni, amit
a levél irôja érzett?

Ezer év alatt sok gyôzelmet arattak elôdeink, de még tôbb sùlyos
vereséget szenvedtek, tôbb esetben csak egy maroknyi nép maradt, de a
magyarsâg mégis mindig ùjra feltâmadt! !

Ôrômmel vennénk, ha tôbb pozitiv eredményt ûnnepelnénk. Hogy
csak egy példât emlitsek: a nàndorfehérvàri gyôzelmet, amelynek az
lett az eredménye: III. Kalixtusz papa elrendelte, hogy az egész vilâgon
délben szôlaljanak meg a harangok, hirdetve 1456 ôta a magyarok
gyôzelmét a tôrôkôk felett. Ki tudja, ki emlékszik a fiatalok kôzûl ma
erre, ki bûszke râ?

Ha meggondoljuk, kinek kôszônhetjûk, hogy megértûk az ezer
esztendôt? Lehetetlen még elképzelni is azt a rengeteg kônnyet,
szenvedést, ôrômet, gyôzelmet, amely tôrténelmùnk folyamân érte
orszâgunkat. - S mindezt a magyar katonâk bâtorsâgânak, hôsies
ellenâlllâsânak, ôrôk pozitiv gondolkodâsânak kôszônhetjûk, mert
nélkûlûk nem lett volna ezer év s az ô hôsies kitartâsuk nélkûl mindig
leselkedô ellenségeinkmâr régen felfaltâk volna hazânkat!
A tatâr, a tôrôk, az osztrâk és az orosz megprôbâlt mindent, hogy
elpusztitsa orszâgunkat. De ha jôl megfigyeljûk, mindenki, aki

Magyarorszâgot szândékozta eipusztîtani, maga pusztult el s a magyar
nép ùjra talpra âllt.

Aki otthon volt 1956-ban, kapott egy kis izelitôt, hogy mire képes
a magyar. 4.000 tankot, 140.000 âllig felfegyverzett katonât hozott az
orosz 1956. november 4-én, hogy egy fegyvertelen, gyermekekbôl âllô

„hadsereget" le tudjon gyôzni! És a kommunizmus fellegvârât, a
dédelgetett Csepelt a kommunista munkâsok védték 6 napig a
visszanyomulô orosz hadsereg ellen és a tankok 80%-ât
megsemmisitették. Az orosz hadsereg benyomult ugyan a Kiliân
laktanyâba és Csepelre, de egyik sem adta meg magât, hanem
egyszeruen eltuntek, vagy mind meghaltak. Gyôzelem volt ez az
oroszoknak?

Érdemes egy pillanatra megâllni és visszagondolni a magyarnép, a
magyar katona hôsies helytâllâsâra a szômyu hâborùk alatt, amikor pl.
gyalog indultak haza a Don mellôl meleg ruha, csizma és meleg
kesztyu nélkûl, életukkel fedezve a tobbi visszavonulâsât a - 40 fokos
hidegben, elhullt, megfagyott bajtârsaikrôl levéve az ismertetô

nyaklâncot - gondolva, hogy csalâdjaiknak hazaviszik - , de késôbb
vâlasztaniuk kellett, hogy ôk is meghalnak a nyaklâncokkal egyutt,
vagy ott kel hagyniuk. Hôsiesen âlltâk a megvetést, a bûntetést, a
kipellengérezést, mert kôtelességùket teljesitették, az elitélést a II.
vilâghâborù utân, a Nyugat âmlâsât, népûnk cserbenhagyâsât -

Igéreteik ellenére. Vitéz nagybànyai Horthy Miklôs kormânyzô és
esalâdja is âldozata lett a Nyugat kôzômbôsségének, ôk is ugyanùgy
szenvedtek, mint a tôbbi sok ezer magyar - Németorszâgban. Nem
igaz, hogy nem volt élelem, nem igaz, hogy nem volt ruha: ez mind
„kikalkulâlt bûntetés" volt a magyar nép ellen. Kormânyzônknak egy

vadâszôltônye volt évekig, amiben letartôztattâk. A papa kuldôtt neki
két ôltônyre valô szôvetet, amit egy magyar szabô ingyen megcsinâlt
neki. És az egész csalâd szô nélkûl, az igazi katona mély meggyôzôdésével, acélos jellemével élte végig azokat a rettenetes éveket sok
ezer mâs bajtârsâval, honfitârsâval egyutt. Még a vészbirôsâg sem tudta
elitélni... Szerintem ô jelképe volt a magyar tùlélésnek, hiszen csodât
kellett mûvelnie, hogy egy teljesen végpusztulâsra itélt orszâgot vissza
tudott hozni és 1938-ban az Eucharisztikus Kongresszuson mâr egy

arânylag békében, jôlétben élô Magyarorszâg ûnnepelhette Pacelli
biboros - a késôbbi XII. Pius papa - magyarorszâgi lâtogatâsât.
Ezért toit el kivételes bûszkeséggel, hogy a Szent Lâszlô Rend
lovagja lehetek és nemcsak mint vitézi ôzvegy, hanem a magam jogân
is a Vitézi Rend nemzetvédelmi tagozatânak tagjaként képviselhetem
mind a két rendet.

Ahogy az elején emlitettem, Szent Istvân kirâlyunk utân Szent
Lâszlô kirâly volt az, akinek ùtmutatâsa és hôsies, soha meg nem
alkuvô bâtorsâga, igazi keresztény mivolta adta az erôt a késôbbi
nemzedékeknek, hogy orszâgunkat védjék, segitsék halâluk utân is
ùtmutatâsukkal és példâjukkal.

Ôrômmel olvasom és 1994-ben magam is tapasztaltam, hogy
hazânkban milyen nagy szâmban jônnek elô azok a vitézek és
leszârmazottaik, akik nagyapjuk, édesapjuk utân kérik a Vitézi Rendbe
valô felvételûket.

Remélem, hogy hamarosan elérkezik az a nap is, amikor a hôs,
sokat szenvedett magyar katona, és magyar csendôr is megkapja a
nekik jârô tiszteletet a kormâny és a vilâg részérôl, amit a magyar nép
sohasem vont meg tôlûk!

ShS^on
Dr. Palasicsné Kapossy Kati elôadà.sàt mondja (Somogyi Lél)

FIA TALOK AZ EMIGRA CIOBAN

A tavalyi Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestjének
kôzônsége meglepetten kapta fel a fejét, amikor a pôdiumrôl egy
jôkiâllâsù magas fiatalember ékes magyarsâggal a „Nemzeti dal" elsô
két sorât idézte - Talpra magyar, hi a haza. ht az idô, most vagy soha!
- majd igy folytatta:
„HôIgyeim és Uraim! Hânyszor hallottuk mâr ezeket a tettre

késztetô szavakat és bizonyâra ônôk szâmâra, akik Magyarorszâgon
szùlettek, kûlôn jelentôsége van Petôfi sorainak. De én mâr itt

sziilettem, hazâm Amerika és a szâlak, amelyek Magyarorszâghoz
kôtnek, mâr nem olyan erôsek".

Nàdas Jànos I, a ..Nàdas moka", ahogy mindenki ismeri ôt,
ezutân azzal folytatta, hogy elmondta: egészen addig, amîg nem jârt
Magyarorszâgon és a Nemzeti Mùzeum lépcsôin âllvacserkésztârsaival
el nem szavalta Petôfi serait, maga is igy gondolta. Azutân a Cserkész
Szovetség segitségével résztvehetett egy magyarorszâgi kôrùton és
megvilâgosodott elôtte: éini, tapasztalni és megismemi kell ahhoz,
hogy az emberben kialakuljon egy hovatartozâsi érzés.

A fiatalember elmondta, hogy egy névtelen adakozô jôvoltâbôl
lehetôvé vâlt, hogy kûlfbldi magyar cserkész ôrsvezetôk megismeijék
Magyarorszâgot. Huszonhatan voltak a csoportban Amerikâbôl,
Kanadâbôl és Braziliâbôl. Tarjàn Tibor népmûvész kalauzolâsâval
Budapesten megnézték a Parlamentet, a Halâszbâstyât,jârtak a Vârban,
majd Magyarorszâg déli hatârânâl, a Drâva mellett. Azonkivul Pécsett,
Visegrâdon, Egerben, és persze furôdtek a Balatonban is.

„De ezeket ônôk mind ismerik - folytatta az elôadô -, igy inkâbb
azokat az élményeket osztom meg ônôkkel, amelyek Magyarorszâgot a

szivunkbe varâzsoltâk. Budapesten akadâlyversenyt rendeztek
részûnkre. Térképet nyomtak a kezunkbe és egy kijelôlt helyen vârtak

bennùirket. Ûtkôzben talâlkoztunk Kossuth Lajossal, Szécsényivel, a
Hôsôk terén a millennium nagyjaival és a Corvin kôzben az orosz

tankokkal. Ekôzben felfedeztiik Budapestet. A Balatonnâl szép nyâr
fogadott bennûnket. Meleg volt a viz és sok hattyùt lâttunk.
Gyônyôrkôdtûnk a Tihanyi Apâtsâg fehér falaiban és megmâsztuk a

Badacsonyt. Kaposvâmâl talâlkoztunk Kassai Lajossal, aki épitett egy
jurta falut a honfoglalô magyarok korâbôl. Az egyik jurtâba mi is
bementunk és kértûk, meséljen nekûnk ôseink életmôdjârôl".
Meghatô volt hallani, ahogy Nâdas Jânos I. Vôrôsmartyt idézte,
majd hozzâfuzte Siitô Andràs gondolatât: Egy nép hatàrait nemcsak a
sorompôk jelzik, hanem elsôsorban az a vérpiros vonal, amely
szivkamràtôl szivkamràig ér és hùzôdik az ôceànokfelett.
„Fontosnak tartom, hogy mi, kiilfoldôn szùletett magyarok is ùgy
érezzûk: Magyarorszâg a hazànk"! - fejezte be beszédét a fiatal Nâdas
Jânos.

A Kongresszus résztvevôi szâmâra nagy ôrômet jelentett hallani
ezt a tartalmas elôadâst, egy amerikai magyar fiatal vallomâsât a
Hazârôl. Istennek hâla, Nâdas Jânos nincs egyedûl: tôbben vannak

magyar cserkészek, akik rendszeresen ôsszejônnek, magyar nèpdalokat
énekelnek, magyar népi tâncokat tanulnak és ha tehetik,
hazalâtogatnak, hogy âpoljâk a kapcsolatokat szûleik hazâjâval,

amelyekhez ôketis szoros érzelmi szâlakfûznek. (S.Gy.)

A MAGYAR NYELV

Sir John Browning (1792-1872) neves angol nyelvész és
âllamférfi, sok nyelvet beszélt, tôbbek kôzôtt magyarul is.

Sok

magyar kôlteményt fordîtott angolra, s egy

irodalmi

szôveggyujteményt is kiadott. Kônyvének elôszavâban a kôvetkezôket
iija:

„A magyar nyelv messze âll magâban. Egész sajâtos môdon
fejlôdôtt és szerkezete olyan idôkre nyùlik vissza, amikor a legtôbb
most élô eurôpai nyelv még nem is létezett. Ônmagâban,
kôvetkezetesen és szilârdan fejlôdôtt nyelv, amelyben észszeruség és
szâmtan van, sôt hajlékonysâgâval és alakithatôsâgâval erôs a
hangzatokban. Az angol ember legyen bûszke arra, hogy nyelve az
emberi tôrténelem korszakait tunteti fel. Ki lehet mutatni az eredetét,
kivehetôk, szétvâlaszthatôk benne az idegen rétegek, amelyek a
kulônbôzô népekkel valô érintkezés sorân râvakolôdtak.

Ezzel szemben a magyar nyelv egyetlen darabbôl àllô terméskô,
melyen az idô viharai karcolâst sem ejtenek. Nem az idôk vâltozâsâtôl
fuggô naptâr. Nem szorul senkire, nem kôlcsônôz, nem ûzletel -, nem ad

és nem vesz senkitôl! Ez a nyelv a nemzetifelsôbbrendûségnek, szellemi
fuggetlenségnek legrégibb, leg-dicsôbb mûemléke...
— Amit a tudôsok nem tudnak megfejteni, azt mellôzik. A

nyelvészetben éppùgy, mint a régészetben. A régi egyiptomi
templomok egyetlen kôbôl készûlt padozatât sem tudjâk
megmagyarâzni. Senki nem tudja, honnan jôtt, melyik hegybôl vâgtâk
ki a csodâlatos tômeget. Miként szâllitottâk oda, miként emelték fel a
templomok tetejéig...

A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodàlatosabb tiinemény,
sokkal csodàlatosabb! Aki ezt megfejti, az az isteni titkot boncolgatja;
valôjàban annak is az elsô tételét:
Kezdetben vala az Ige, és az Ige az Istennél vala, és Isten vala az
Ige
Sir John Browning 100 nyelven beszélt és 200 nyelven olvasott. Tôbbek kôzôtt Petôfi
verseket is fordîtott.

A magyart - a legrégibb élô irott nyelvet, amelynek ôshazâja a Kârpât-medence KôzépEurôpâban és nemzeti nyelve Magyarorszâgnak - vilâgszerte 25 milliônyian beszélik.
Pâratlanul szép fôvârosât —Budapestet —2.5 milliô magyar népesiti.

Wright State University (Dayton, Ohio):

MAGYAR SZÀRMAZÀSÛAK ÔSZTÔNDÛA
MÀSODIKÉVI BESZÀMOLÔ
Ma két éve alapitottam a Magyar Ôsztôndij Alap-ot a Wright State
University-n és ebben a rôvid beszâmolôban szeretném mindenkivel
tudatni, hogy eddig tôbb, mint 41.000 dollârt sikerûlt gyûjtenem
magyar és amerikai adakozôktôl. Ezenkivûl csalâdom is felajânlott
20.000 dollârt.

A pénzt az egyetem befektette, és még egy évre meghosszabbitotta
a pénzgyujtési akciômat, mialatt ingyenes postâzâsi és irodai segîtséget
kapok.

Nagyon kérem azokat a magyarokat, akik ezt a levelet megkapjâk,
egyénileg, vagy szervezetileg tâmogassâk alapunkat. Az adomânyok az
adôbôl levonhatôk, és az egyetemi alapîtvâny mindenkinek elismervényt kûld. Eddig tôbb, mint ôtven érdeklôdô diâkkal tartom a

kapcsolatot, és ha pénzbeli segélyt még nem is lehet kiutalni ebbôl az
alapbôl, tôbb diâkot sikerûlt segitenem ùgy, hogy alapitvânyokhoz
irânyitottam ôket.

Néhâny barâtom segitségével egy Erdélybôl valô lânynak teljes
ôsztôndijat sikerûlt biztositanunk. Birô Zsuzsa most mâsodéves tanulô
a reformâtus tanitôképzôben Nagykôrôsôn, ahol valaha Arany Jânos is
tanitott. Zsuzsa volt az egyetlen diâk, aki sem-miképpen nem akart

amerikai egyetemre jâmi, és amikor végez, visszamegy Erdélybe

tanitani. Sajnos, az itteni ôsztôndijalap nem segithet neki. Éppen ezért
kellene egy nem egyetemhez kôtôtt ôsztôndijalap, ami még nem létezik
magyaroknak itt Amerikâban.

Kérek mindenkit a csekket a kôvetkezô névre kiàllitani, és
elkûldeni.

Hungarian Scholarship Fund
Wright State University Foundation
3640 Colonel Glenn Highway,

Dayton, Ohio 45435-0001, USA

Akit ôsztôndijunk vagy az egyetem érdekel, forduljon hozzâm: dr.
Bognâr Béla, (cim a fenti) tel.: 937-775-2585 (iroda), 937-857.9704
(otthon). Fax: 937-775-4228. E-mail: bela.bognar@wright.edu
Hâlâs kôszônetemet fejezem ki mondazoknak, akik a Jôvô
nemzedéket segitikés tâmogatjâk a magyar ôsztôndijalapot.

Sisa Istvàn:

ORSZÂGPROPA GANDA
MAGYAR MÔDRA
Aki a ci'mben szati'rât sejt, részben igaza van, mert l'râsom utolsô

részébôl ilyesmi tényleg kiolvashatô. Elôadésom lényegében ôsszehasonlîtô elemzés arrôl, mit tett a kûlfbidi magyarsâg nemzetiink
jôhfrének teijesztésében, ôsszehasonlitva a mindenkori magyar
kormânyok hozzââllâsâval az elmùlt évtizedekben. Miutân hovatovâbb
én lennék az emigrâciôs propaganda 50 éves mùltra visszatekintô

„rangidôs" pionirja, sajât tapasztaiataim akkortâjt még bizalmas jeilegû
részletezése szûkséges az események lefrâsâban.

Mâr az emigrâciô kezdetén mint tôbb nyelvet birô huszonéves,
ambiciôzus fïatalember, râébredtem arra, hogy jobb sorsra érdemes
nemzetiinkkel mennyire elbânt Trianonban egy addig ismeretlen,

ârmânyos propaganda. Ugyanakkor megdôbbenve észleltem, hogy az
USA politikai és anyagi tâmogatâsât is birô Magyar Nemzeti

Bizottmâny képtelen kihasznâlni az emigrâciô szeilemi erejét egy
âltalam ,,Lâthatatlan Front -nak jellemzett magyarellenes hirverés
ellensùlyozâsâra. Az 1950 novemberében inditott "Tâjékoztatô
Szemle" cfmû kônyomatosomban igy irtam errôl:

Intelligenciânk szine-javânak jôrésze él itt kinn, megannyi lehetô
kôvete a magyar nemzetnek, akiket be lehetne kapcsolni egy, a
magyarsâg jô hirét szolgâlô tervszerû kùzdelembe. Hogy ilyesmire
eddig nem kerult sor, az a "hivatalos feleiôsôk" hozzâ nem értésének,
felelôtlenségének tudhatô be".

Milyen keseru fmtora a sorsnak, hogy ezek a sorok 50 év utân is

magyar hivatalos kôrôk fejére is olvashatôk — visszamenôleges
hatâllyal!

Az Innsbruckban megjelenô ,,Tâjékoztatô Szemle" unikumszeru

kiadvâny volt és kifejezetten a szomszéd orszâgok emigrâciôinak
figyelésére irânyult. Szâmozott alapon, mindôssze 200 példânyban
jelent meg, s kizârôlag a magyar emigrâciôs vezetôk és diplomatâk
tâjékoztatâsâra szolgâlt. Megrendelni nem lehetett. Hirszolgâlata
biztositâsât egy de facto „Intelligence Service" kiépitése elôzte meg a
népi német, csehszlovâk, szlovâk, horvât, szerb és român vonal felé. Az

idô tâjt Innsbruck volt a magyar emigrâciô szeilemi kôzpontja. Ott
alakult meg az MHBK. Zâko Andvcis vezetésével, majd a Magyar
Târsasâg, amelyet dr. Nâdas Jànos azutân Clevelandba telepitett ât. Ott
adtak egymasnak talalkozot a magyar kisebbségek vezetôi, mint grôf

Teleki Béla az erdélyi magyarsâg, Nagy Ivàn a délvidéki magyarsâg
iigyeinek szôszôlôja, odaâradtak a hirek a felvidéki magyarsâgrôl grôf
Révay Istvân jôvoltâbôl. Ez utôbbinak legkivâlôbb egyéniségével, dr.
Taubiiiger-Mailàth Istvànnal is ott ismerkedtem meg, vele szoros
barâtsâgot kôtve. Ez késôbb kibôvult fî. Hites Kristôjfal és dr. Chàszâr
Edével mintegy „lâthatatlan quartetté", amely évtizedeken ât mûkôdôtt
nemzetpolitikai céljaink s az emigrâciôs propaganda szolgâlatâban. Mâr a legelején dr. Taubinger Istvân Capt. T. I. Némo âlnéven irt egy
szemfelnyitô kis kôtetet „Ime a csehszlovakizmus!" cimmel, amely
kiskâtéja lett eimek a témânak.

Bécsben is sikeriilt beszerveznunk egy ny. osztrâk ômagyot,
Lothar Semper-t, aki még a Ku.K. hadseregnél szolgâlt Zâgrâbban. O a
délszlâv emigrâciôrôl gyûjtôtt hireket. Egy magyarbarât szlovâk
ezredes is akadt, Joseph Parcan, aki a cseh és szlovâk vonalat figyelte
a Tâjékoztatô Szemle szâmâra. Az anyag magyar és német nyelvre
forditva futott be.

Kûlùnôs figyelmet forditottunk a Kârpât-medencébôl kiûldôzôtt
németek és a szudétanémetek sorsâra. Az elôbbiekrôl irt „A népi német
kérdés illùziôk nélkùl" cimû cikkemet németre is leforditottâk s arrôl

tôbb, mint egy évig folyt a vita népi német sajtôban és bajororszâgi
râdiôâllomâsokon.

A

szudéta-németek

viszont

szoros

„szôvet-

ségeseknek" bizonyultak a csehszlovâk vonal figyelésére, - rendszeres
municiôt szolgâltatva hirszolgâlatunknak. Kiadvânyomat Mûnchenben
annyira megbecsùlték, hogy az USA-ba tôrtént kivândorlâsom elôtt,
1951 ôszén, dr. Walter Bedher, a „Sudetendeutscher Rat" vezetôje
ôsszehivta a Kârpât-medencébôl kiûldôzôtt népi németek vezetôit
bùcsùztatâsomra. Vele pâr éwel ezelôtt még levelet vâltottam, de az
elôbbiekben emlitett tôbbi szereplô, dr. Châszâr Ede kivételével, ôrôk
âlmât alussza valahol a vilâgon.

Ujrakezdés Amerikàban...

Az ùjrakezdés csak exisztenciâlis vonalon tôrtént részemrôl.

Emigrâciôs téren folytatôdott az Eurôpâban megkezdett munka egy
angol nyelvû kiadâsra tôrtént âtâllâs révén. Kihasznâlva az ott meg-

szervezett hirszolgâlatot, meginditottam az "Exiled Europe Review"
cimû folyôiratot "American Survey on Emigré Activities Today - and
Problems of Liberated Europe Tomorrow" alcimmel. Ennek kimondott

célja az egyetemes emigrâciôs érdekek szolgâlata és helyzetûk
visszatûkrôzése volt, hâtsô szândékkal azonban kûzdelem "ahogy

lehet" alapon a "Lâthatatlan Front" propagandâja ellen. Ebben nem
voltam egyedûl, mert a szinfalak môgôtt Eckhardt Tibor, grôf Teleki

Béla, grôfRévay Istvàn, bàrô Bakàch-Bessenyey Gyôrgy, majd révùkôn
idônként Chorin Ferenc és Pàthy Lâszlô tâmogatâsàt élveztem.
Folyôiratom szerkesztése angolnak tûnô âlnév alatt, szinte politikai
bûvészmutatvânyt igényelt, mert abban igyekeztem Benes és Masatyk
elveit kôvetni. Masaryk "Svetova Revoluca" cimû kônyvében elôirta,
hogy a "tâjékoztatâs hatâsos mûvelését mindig fîiggetlennek âlcâzott
môdon kell végezni". E tanâcsot kôvetve az "Exiled Europe" intette a
târsemigrâciôkat a sorskôzôsség âltal rendait szolidaritâsra. Az elsô két
szâm bombasikemek bizonyult, mindenùtt pozitlv visszhangot keltve kivéve a „Lâthatatlan Front" lâthatô bâzisât Londonban. Akkoriban

ugyanis még létezett egy emigrâns csehszlovâk sajtôiroda. Ez "Free
Czechoslovak Information (F.C.I.) néwel angolul lâtta el a nyugati
médiat esehszlovâk és roman izlésnek megfelelô hiranyaggal. Azért
mondom, hogy roman, mert ugyanaz a szerkesztô, Joseph Josten
egyùttal a „Free Romanian Press Agency" (F.R.P.) szerkesztôje is volt
azokban az években. Ez még igazi „kisântânt" szôvetkezés volt a

javâbôl! Ôt az elsô szâmban 4 oldalt betôltô „Mass Murders in World
History" cimû tanulmâny izgatta fel. Ebben a tizes, szâzezredes, sot
milliôs szâmok mellett eltôrpûlt 260 âldozattal Lidiee âldozatainak

szâma. Ezt pedig 1942-ben a csehszlovâk propagandânak sikerûlt
lângbetûkkel a vilâg kôztudatâba égetni. (Az FCI székhelye Londonban
volt.)

Joseph Josten felhôrdûlt Lidiee „bagatelizâlâsa" miatt, de azért is,
mert a tômeggyilkossâgok kôzôtt szerepelt 250.000 szudétanémet

likvidâlâsa is a csehek âltal. Az F.C.I. 1955. mâricus 23-i jelentésében
„Exiled Europe Sponsored by Germans?" pângermân és szélsôséges
szeparatista forrâsokbôl

szedte

idézeteit".

Elitéli

a

Versailles-i

békeszerzôdést is gyâszolva az Osztrâk-Magyar-Monarchia
felszâmolâsât. Joseph Josten râgalmazâsa visszafelé suit el, mert az
Exiled Europe legkôzelebbi szâma felsorolta az elsô szâmban hasznâlt

ôsszes idézetet, amelyek kôzôtt csak egy volt német eredetu, a tôbbiek
kôzôtt a „New York Times, Emerson, Albert Camus, Môzes a
Bibliânak Exodus részébôl, Arnold Toynbee és Herder, „a

pânsziâvizmus atyja" szerepelt. Az Idézetek utân olvashatô volt Joseph
Josten bocsânatkérô levele, amelyet a neki elôzetesen elkûldôtt

idézetgyujtemény vâltott ki. "We wish you well, unreservedly, with
your new publication," kezdôdôtt levelének utolsô bekezdése. Sikerûlt vele lenyeletni a békât.

Még nagyobb feltûnést keltett az "Exiled Europe" 1955 âprilisi
szâmâban 7 teljes oldalon lekôzôlt. "Exile Panorama", amely részletes
jellemzést adott a Kôzép-kelet-eurôpai emigrâciôkrôl frappâns

adatokkal gazdagitott, tûneményes tâjékozottsâgot tiikrôzve. Ez
valôsâgos izgalomba hozta az érintetteket, beleértve a magyarokat is. A
beérkezett visszhangrôl aprô betukkel lekôzôlt hâromoldalas ismertetés
csak tôredéke volt a kommentâroknak. De helyhiâny miatt itt
tôredékeket sem mutathatok be. Kiadvânyom hâtterét még a magyarok
sem sejtették az idô tâjt.

Mindazonâltal ùj âtvâltâsra keriilt megint sor. Tùlhaladva az exile
jelleget, az idôk parancsâra megalapitottam a „Free World Review"
cimû negyedévi folyôiratot. Amerikai kôvetelményekhez igazodva
sikeriilt egy „Free World Forum" nevû intézménjd létrehozni,
amelynek égisze alatt keriilt forgalomba az ùj kiadvâny. Itt mâr
hasznâltam sajât nevemet, mint megbizott fôszerkesztô. Ennek a
Forumnak egy USA tengemagy volt az elnôke, az igazgatôsâg 16 tagja
kôzul csak hârom magyar. Kôztûk dr. Szàz Zoltàn akkor bontogatta
szâmyait, mint tehetséges lobbyzô, aki sokat tett a FWR kiefejlesz-

téséért. Ez a kiadvâny mâr a hideghâborù szûlôttje volt.
Itt meg kell emlékeznem egy kiadvânyotnrôl fîiggetlen
eseményrôl, amely a magyar emigrâciô leglâtvânyosabb propaganda
bravùrjaként vonult be az amerikai magyarsâg krônikâjâba. Ez 1956.
november I8-ân zajiott le, tiltakozâsul a forradalom letiprâsa ellen.
Ezen a napon egy vakmerô kis magyar csoport felkûzdôtte magât a
New York-i Szabadsâgszobor legtetején égremutatô fâklyâhoz, kitûzve
ott az amerikai és magyar lobogôt. Az egész akciôt lefilmezték és
aznap este a televiziô, râdiô, mâsnap a sajtô és hirszolgâlati irodâk
elsôoldalas szenzâciôként rôpitették vilâggâ az esemény hirét.
Mindehhez nekem is volt kôzôm és nem is kevés, mert az ôtlet a
lakâsomon sziiletett meg „3 Istvân ôsszeeskiivéseként", hogy egy héten
belûl megvalôsuljon. Jômagam utâna a hirszôrâst kezdtem el,
kihasznâlva âllandô âllâsom elônyét. A résztvevôk kiléte és az esemény
belsô leirâsa hosszù éveken ât titokban maradt. Nevek nélkul a story

1992-ben angolul megjelent "America's Amazing Hungarians" cimû
kézikônyvemben „Lady Liberty's Finest Hour" cimmel.
A sors ùgy adta, hogy a „Free World Review"-re valô âtâllâs is
1956-ban tôrtént; ennek ôszi szâma mâr méltatta forradalmunkat, a

kôvetkezô ôt évben minden szâm jobb volt, mint az elôzô s egy, az
akkoriban megjelent kiértékelés a F.W.R.-t az USA-ban megjelent
fontosabb kulpolitikai szemlék kôzé sorolta. Szemlémre meg 1958-ban

felfigyelt Amerika egyik legnevesebb kolumnistâja, Fulton Lewis, Jr.,
hivta fel a figyelmet, annak egy teljes cikket szentelve, miutân
lakâsomon is meginteijùvolt.

Minden elmùlik egyszer...

Minden végére ér. Ez volt a sorsa vâratlanul a „Free World

Review"-nak is. Mindazt, amit az USA-ban emigrâciôs vonalon
elértem, „szabad idôm" felâldozâsâval tudtam, mert egy hlrkôzvetitô
irodânâl betôltôtt, teljes idejû allas mellett volt még egy kisebb
nyomdai vâllalkozâsom is, aboi kiadvânyaim készûltek. A „szabad

idôt" jôrészt alvâsidôbôl loptam el, ami végûl megbosszùlta magât.
Orvosi tanâcsra fel kellett hagynom minden emigrâciôs és nyomdai
tevékenységgel.
Természetesen velem pârhuzamosan

mâsok

is

munkâlkodtak

„Hirunk a Vilâgban" problémâjân. Elsôsorban Csicseiy Rônay Istvàn
barâtom Washingtonban, aki ugyanezzel a eimmel szerkesztett egy
negyedévi folyôiratot 1950 és 1964 kôzôtt. Kiadâsâra Illyés Gyulànak
még 1943-ban megjelent, azonos cimû tanulmânya késztette ôt. A
kiadvâny szâmontartotta a magyarsâg kûlfôldi eredményeit s idézeteket
kôzôlt bennùnket érintô, sokszor felhâboritô kiadvânyokbôl. Ezekbôl
izelitôûl itt âlljon csak kettô:

„A magyarok nemzeti mottôja lehetne: Ne dolgozz holnap
olyasmiért, amit ma kiszélhâmoskodhatsz. Ez a magatartâs mélyen
begyôkerezett a magyar nemzeti jellembe". (Faragô Lâszlô: „Strictly
from Hungary", NY 1962)

„Az 1956-os forradalmat,... sok gyulôlt titkosrendôr meggyilkolâsa
... a zsidôk és kommunistâk vâlogatâs nélkùli legyilkolâsa jellemezte"...
(Frédéric Schuman „Russia since 1917", NY 1957)
Mig a „Hirunk a Vilâgban" inkâbb megfigyelô szerepét tôltôtte be,
a „Free World Review megszûnte utân magyar vonalon Wass Albert
jôvoltââbôl megindult egy „Hungarian Quarterly", utôdjaként a New

York-i MagyarBizottsâg âltal 1961-toi kiadott hasonnevû orgânumnak.
Ezek példânyszâma és hatâsa mérsékelt volt. Nagyobb jelentôséggel
birtak kulfôldre szakadt akadémistâink angolnyelvû kônyvei. Borbàndy
Gyula 1992-ben Budapesten megjelent 890 oldalas „Nyugati magyar
irodalmi lexikon cimû monumentâlis mûve érzékelteti az emigrâciô
szellemi kapacitâsât. Sajnos, a mindenkori magyar kormânyok az
elmùlt 50 esztendôben ezt kiaknâzatlanul hagytâk. Mint Borbàndy
megjegyzi: „A magyar tâjékoztatâs Nyugaton tovâbbra is magânosok
munkâja maradt".,

E „magânyosok" nagy szâmâbôl magyar szemszôgbôl kivâlasztani egy „halhatatlan 11 "-et kockâzatos, de mégis megkisérlem itt abc
sorrendben: Borsody Istvàn, Chàszâr Ede, Gosztonyi Péter, Illyés

Elemér, Kazâr Lajos, Kertész Istvàn, Kiràly Béla, Ludànyi Andràs,
Simon Andràs, Vàrdy Béla és Wass Albert.

Az egyiittest 12 személyre kiegészltve, feltétlenûl megemlitendô
Magyarôdy Szabolcs egyedûlâllô tevékenysége jôhiriinket szolgâlô
kônyvterjesztés terén. Ez „szellemi ellentâmadâs" jegyében tôrténik a

„Hunyadi Mâtyâs Ôregcserkész Munkakôzôsség" zâszlôja alatt.
Tevékenysége angolnyelvû magyar tôrténelmi târgyù kônyvek
kivâlasztâsa vagy iTatâsa, nyomtatâsa, vâsârlâsa és azok ingyenes
terjesztése. Eddig mintegy 40 ezer kôtetet kuldtek - fôieg amerikai
kônyvtârak, intézmények, tôrténészek és diplomâciai képviseletek
cîmére. Mindezt fôIeg magânùton, hihetetlen energiâval ôsszegyûjtôtt
adomânyokbôl teremtett alap teszi lehetôvé. Mi tôbb, az Intemetre is
bekapcsolôdtak s honlapjukon (www.hungary.com/corvinus) I999-ig
57 angolnyelvû kônyv jelent meg. Elsô CD-ROM lemezuk is megjelent
5000 példânyban. Az ûgyintézést egy Munkakôzôsség fîzetés nélkûli
tagjai végzik hosszù évek ôta. - Vitân felûl ez az elmùlt 50 év

legkiemelkedôbb „emigrâciôs" gyôkerû teljesitménye.
„A grôf, a grôfa vizbefidl, meg kell ôtet menteni!"

Az elôzôkben ismertetett kulfoldi magyar teljesitmények fényében,
vessûnk egy pillantâst, hogyan bântak a magyarorszâgi hivatalos
szervek jôhirunk terjesztésével az ehnùlt évtizedekben? Szatirâval
jellemezve, a fentebb idézett szôlâsmondâs szellemében megragadva
tesznek-vesznek mindmâig. Manapsâg „orszâgimâzs-javitâs" a divatos
szô. Ez nem is egészen ùj „fogalom". Még 1982 oktôberében Kâdârék
âldâsâval az Indiana Egyetem magyar tanszéke szervez szimpôziumot
"The Image of Hungarians in the USA" cimmel Rànki Gyôrgy és Sinor
Dénes védnôkségével. Ez a nyolc elôadâs hangzott el s arra a kôvet-

keztetésre jutottak, hogy nem lehetnek illùziôink, mert még sokat kell
tennûnk azért, hogy a régi elôitéletek megvâltozzanak. Egy kiragadott
mondât az elhangzott elôadâsokbôl: ,,1956 'varâzsa' a magyar kôrôkôn
kivul eltûnt. Ennek évfordulôja a média szâmâra 'nem hiranyag'".
Mondani sem kell, hogy ennek a konferenciânak csak az emléke maradt

meg (papirjaim kôzôtt), és semmiféle akciôt nem vont maga utân.
1992 oktôberében az Antall-kormâny idején egy cifra nevû "Pro
Communitate Foundation for Information on Hungary" alakult meg a
kùlûgyminisztérium kebelében. Azzal a céllal, hogy „minden
rendelkezésére allô eszkôzzel javitsa "the image of Hungary and
Hungarians in the world." Aniot Judith vezetése alatt egy 5 pontbôl
âllô, ôsszesen 10 soros programmai mutatkozott be ez az Alapitvâny,
hogy azutân nyomtalanul eltûnjék a sûllyesztôben.

Ugyanez vonatkozott az Antall-kormânyzat idején 1993. oktôber
15-16-ân lezajlott „Magyarorszâg a Nyugat kôztudatâban" cimû
Munkamûhely a kiilûgy rendezésében. Ezekkel a neves elôadôkkal
tucatnyi elôadâs hangzott el, kezdve Jeszenszky Géza kùliigyminiszterrel „Vâltozô Magyarorszâg, Vâltozô Tûkôrkép" cimmel. Ezt kôvette

Herman Jànos/Szentmihàlyi Szabô Péter "Mit tesz a Kuiûgyminisztérium a hiteles tâjékoztatâsért?" cimmel. A Munkamûhelybe néhâny

kulfbldôn élô magyar szakembert is meghivtak, kôzôttûk Liidànyi
Andràs és Chàszàr Ede egyetemi tanârokat s azon a Budapestre
kôltôzôtt Csicseiy Rônay Istvàn is szerepeit. Arrôi, hogy a sok okos
elôadâsban elhangzott javasiatokbôl mi lett megvaiôsitva, mindmâig
nem tudni semmit.

Erre a „MunkamûheIy"-re azért volt gyors szûkség, mert 1993
nyarân keriilt nyilvânossâgra e sorck irôja âltal ôsszeâllitott „Magyarorszâg torz tukre a vilâgban" cimû 40 oldalas adatgyûjtemény. Ennek
adataitôl megdôbbenve a parlament Kulûgyi Bizottsâga Csapody
Miklôs kezdeményezésére tôbbszâz példânyban utânnyomta és
terjesztette a „Torz tukrôt", komoly visszhangot keltve orszâgszerte.
Olyannyira, hogy a kiadvâny hatâsa alatt az orszâggyûlés tôrvényt
hozott egy „Nemzeti Tâjékoztatô Hivatal" felâllitâscâra, kezdeti 190
milliô forintos kôltségvetéssel. - Ebben az évszâzadban elôszôr tôrtént

meg, hogy egy kûlfôldi magyar irâsa torvényhozâsra késztette a magyar
parlamentet!

So far, so good, mondhatnânk angolul. De, ami utâna kôvetkezett,
tragikomikus balfogâsok sorozata volt. A kûlfbldi propagandâhoz nem
értô Antall Jôzsef a kûlûgynél Jeszenszky Géza és Katona Tamàs riva-

lizâlâsânak véget vetendô, az utôbbit nevezte ki a miniszterelnôkség
kebelében mûkôdô „Nemzeti Tâjékozta Hivatal" vezetôjévé. Ha valaki
okos ember, még nem jelenti azt, hogy szakértôje is a nemzetkôzi
propagandânak. Ez volt az eset az ùj vezetôvel is, akinek egy éven
belûl „sikerûlt" elherdâlni a 190 milliôs alapot, balul kiûtôtt vâllalkozâsaival. Az elsô volt a hivatal parâdés, négy idegen nyelven is
megjelent „Magyarorszâg: 4 év haladâs" cimû kiadvânya. Ez a pârt-

semlegesség elvét sutbadobô, az Antall-kormâny ôndicséretét zengô
nyomdatermék dilettâns môdon megsértette a nemzetkôzi tâjékoztatâs
elemi szabâlyait, azâltal is, hogy a miniszterelnôkség égisze alatt jelent
meg! Egyetlen eredménye csak âltalânos felzùdulâs volt az ellenzéki
média kôrében - ezûttal megérdemelten.

Kevésbé lâtvânyos, de annal nevetségesebb, vagy inkâbb szomorù
volt a "Hungary —1100 years" cimû, szintén a miniszterelnôkség âltal
„cégjegyzett" nyelvi és tôrténelmi hibâktôl hemzsegô kézikônyv. Ezt az

USA-ban Sziklay Andor és Gereben Istvàn „a magyarsâg elleni
merényletnek" bélyegezte az „Amerikai Magyar Népszava" hasâbjain.
Szerencsére tovâbbi merényletekre nem keriilt sor, mert az ùj
kormânyzat megszuntette ezt a tiszavirâg életû intézményt.
De még hâtra volt az MDF-kormâny végnapjaiban lezajiott
tragikomédia epilôgusa egy lâtvânyos post-festa keretében. 1994 mâjusâban ugyanis nagy felhajtâssal vâratlanul létrejôtt egy „Magyar
Nemzeti Tâjékoztatâsi Alapltvâny". Ennek tb. kuratôriumâba Boross
Péter miniszterelnôkôt, Habsburg Ottôt és egy sereg kôzéleti nagysâgot
jelôltek be. Az ùv. kuratôrium elnôke ezùttal is Katona Tamàs lett. Fura
- vagy inkâbb „magyar môdra" - ez a dlszes bemutatkozâs egyùttal a

hattyùdala is volt ennek az alakulâsnak, amelyrôl azôta sem hallani
semmit.

De az „Orszâgpropaganda - magyar môdra" hivatalos
hagyomânyait kôvetve a Hom-kormâny tùl akart tenni elôdjein is.
1997. mâjus 28 és 31 kôzôtt kôltségeket nem kimélve ôsszetoborzott
egy gigantikus konferenciât „Magyarorszâg - 2000 - Magyarorszâg
képe a nagyvilâgban" cimmel. Erre 149 kiilfoldi és 142 hazai meghivott
kôltségeit fedezték. A résztvevôk felsorolâsa és a program teljes 9
oldalt tôltôtt ki. Horn Gyula és Glatz Ferenc MTA elnôk nyitotta meg a
konferenciât; mi tôbb, az utolsô napon Gôncz Arpàd, Horn Gyula és az
orszâggyûlés elnôkének kôzôs fogadâsa zajlott le pazar bûfével a
Parlament Kupola- és Vadâsztermében. Arrôl, hogy milyen
eredménnyel jârt ez a magyar adôfizetôk terhére hârult rendezvény,
nem szôl a krônika...

Napjainkban, két éwel a kormânyvâltâs utân a FIDESZ âltal 1999
decemberében rendezett „Nemzetkép Konferencia", ha fényében nem

is, de arânyaiban felûlmùlta még Horn mesterék vâllalkozâsait is. Maga
az elôre kinyomott „Tâjékoztatô" 23 oldalra rugott, felsorolva tôbbszâz
hazai résztvevô névsorât egyes kormânyhivatalok keretében. Kûlôn

oldalt foglalt el a meghivott kulfoldi diplomatâk, kôztuk a ffancia,
lengyel, horvât, szlovâk, orosz, sot még a cyprusi vendégek stb.
névsora. - Mi kôziik van ezeknek a nemzetkép kialakitâsâhoz? - tolul
fel hozzâértôk agyâban a kérdés. Nemzetkôzi propagandâban a „dobbal
nem lehet verebet fogni" aranyszabâlynak kellene érvényesûlnie.
Jômagam mâsokkal karôltve mâr szâmtalanszor kifejtettiik irâsban és
szôban otthoni illetékeseknek, hogy - „a kûlfbldi tâjékoztatâs ùgyét
nem orszâg-vilâg elôtt kiteregetve, ankétok és kongresszusok keretében
kellene megtârgyalni, amolyan „magyar môdra", mint az elmùlt
évtizedekben tôrtént". Mikor tanuljâk meg végre - hogy a legjobb
propaganda az, ami nem lâtszik annak?!

Az Orbàn-kormàny mùlt év ôszén egy eladdig példâtlan ôsszeget,
4.5 milliard forintot irânyzott elô orszâgpropagandâra. Ezt egy elfajzott
nevû „Orszâgimâzs Kôzpont" lenne hivatva elvégezni. A nagy pénzen
ûlôk elbizakodottsâgâval eddig semmibe vették a kùlfoldi magyar
szakértôk egyuttesen, irâsban felajânlott ingyen és névtelen segitségét.
Csakùgy, mint levitézlett elôdeik tették. Ha mâr rânk nem hallgamak,
idézzék fel legalâbb a tôrténelmûnkben oly ritka „praktikâs magyar",
Bethlen Gàbor példâjât egy rôla irt Reményik versbôl:

„0 lett az ùj âlorcâs magyar,
Ki vâltogatott, szâz âlarc alatt
Hiven hordozta vâltozatlanul

Ôrôk egy arcât, fajât, Istenét".
A mai idôkben is ùj „âlorcâs magyarok" kerestetnek.

KIALLITASOK
A XL. Magyar Kongresszus magyar emigrâciôs kônyv-, képzô-,
iparmûvészeti és bélyegkiâllitâsa a szâllô 6. szintjén levô kiâlHtâsi
teremben 2000. november 24-én, pénteken délutân V2 6 ôrakor nyilt
meg. A kiâlHtâsok pénteken este és szombaton egész nap âlltak a
kôzônség rendelkezésére. A Magyar Kongresszus tagjai és sokan
mâsok is tôbb idôt szakitottak a kiâlHtâsok megtekintésére.

Dr. Nâdas Jànos, a Magyar Tàrsasàg elnôke a kiâllitâs megnyitâsàn
(Somogyi Lél)

Dr. Nàdas Gyula megnyitô szavai utân Panajoth Zoltânné Lâszlô

Màrta, az Ârpâd Akadémia rendes tagja, kulôn-kûlôn bemutatta a
megjelent irôkat, mûvészeket, lapszerkesztôket és kiadôkat.

Igen magas szînvonalùnak bizonyult a képzô- és iparmiivészeti
kiàlHtâs anyaga. A mûértô kôzônség a remekmûvek rendkîvûli
vâltozatossâgâban gyônyôrkôdhetett.
A kiâlh'tâsok nagyszâmù lâtogatôt vonzottak.

Dr. Ludànyiné Nàdas Juliawia a kiàllitàs rendezô helyette.^e, édesapjânak segit
(Somogyi Lél)

Dr. Somogyiné Sarolta, balrôl menye Mariana és egy vendég hôlgy a kiàllitàs utàn
(Somogyi Lél)

Somogyi F. Lél, az ÂipàdAkadémiafôtitkàra, vàlogat a kônyvek kôzôtt
(dr. Somogyi Ferencné)

Hàrom, egészenfiatal làtogatô kislâny szép, diszes magyar himzésû blùzaikban
(Somogyi Lél)

BRODALMI ÉS MÛVESZEST
A XL. Magyar Kongressziis irodalmi és mûvészestje 2000.
november 24-én, pénteken este vette kezdetét. A zsùfolâsig megtelt
hatalmas terem kôzônségét dr. Palasics Jànosné Kapossy Kati (Selon,
OH) mûsorvezetô, az Ârpâd Szôvetség tagja és a clevelandi Magyar
Egyletek elnôke, meleg szavakkal kôszôntôtte, majd bemutatta az
egyes szereplôket.

ElsôkéntMôzsi Ferenc (Chicago, IL) Kaslik Péter: „Ki gépen szâll
fblébe" cimû kôlteményével nyitotta meg a mûsort és nagy sikert
aratott.

Fôt. dr. Vitéz Ferenc pûspôk (Perth Amboy, NJ) „Tanévnyitâs",
„Patak", és „Pataki emlék" cimû novellâival megérdemelt meleg
tapsot kapott.

Dr. Kàlmàn Szabolcsné Zsuzsanna (Cleveland, OH) zongoramûvész „Clarinet Concerto", és Schubert „Szerenâd"-jât adta elô. A
klarinétos Vidàcs Mihàly volt. Nagy elismerô tapsot kaptak.

Ft. Mustos Istvân, Sch. P. (Passaic. NJ) plébânos, az Arpâd
Akadémia tagja, pûspôki delegâtus „Kalandozâsok a magyar irodalomban" cimmel - mint minden évben - komoly felkészûltséget
mutatô, tanulsâgos irodalmi elôadâsât a kôzônség nagy âhitattal
hallgatta és nagy tapssal hâlâlta meg.

Gegenheimer Anneliese 7. osztâlyos tanulô, akit az amerikai elnôk
kitûntetett, a jôvendô magyar reménysége, hegedûszoloista, 3 szâmot
mutatott be: Concerto F. Seitz, Bartok Béla - 2 ének gyermekeknek s
végûl Friss Csârdâs. Jâtéka nagy tetszést vâltott ki, megérdemelt sikert
aratott. (Relie Ferenc unokâja)
Lendvay Gabriella énekmûvész a „Hunyady Lâszlô operâbôl
âriât", és „Messze a nagy erdô" cimû dalt énekelte igaz mûvészettel.
Dr. Kàlmàn Szabolcsné zongoramûvész kisérte nagy hozzâértéssel.
A zârszôban dr. Nàdas Gyula, a Magyar Kongresszus fôrendezôje
kôszônetét fejezte ki a mûsorvezetônek s az est kôzremûkôdôinek
magas szinvonalù teljesitményeikért. Ugyancsak megkôszônte a lelkes
kôzônségnek igen nagy szâmban valô részvételét.

A sikeres irodalmi és mûvészestet ismerkedô és koktélparti
kôvette.

A Mûvészest szép kôzônsége. Kôzépen Szabolcs Lâszlôné, a Magyar Tàrsasàg
iigyvezetô elnôke (Soos JozseJ)

Dr. Nàdas Gyiila és Ft. Mustos Isti'àn elôadàsa ulàii az Irodalmi esten
(Somogyi Lél)

Gegeniwimer Anneliese, dr. Tàpay Miklôs unokàja, ijjùsàgimk képviselôje a Mûvészesteii
(Soôs Jôzsef)

Môzsi Ferenc kôltô: Kaslik Péter „ Ki gépen szàllJdlébe " cimû verset szavalja
(Somogyi Lél)

m

Az Irodalmi és Mûvészest hallgbatôsàgànak eg\' része. (Soos JôzseJ)

Dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ);
PA TAK

Parânyi cseppek ôserôvel tômek fel a mélybôl, hogy megmutassâk
magukat a napsugâmak. Medruket bele kell vésniôk a haldoklô élet
kôkemény talajâba, mert a fold nem akarja visszafogadni gyermekét...
Feltômek és tovâbb mennek, nem akamak megâllni, mert nem
posvânnyâ, tôvâ, hanem tengerré akamak lenni, mert ez volt az âlom...
Messzirôl jôttek, szennyesen, sârosan... Sârospatak..., de Isten
szent szûrôje nyomân megtisztulva mennek tovâbb, mert kristâlytiszta,

ûdltô

vîz

akamak

lenni,

amelytôl

erôre kap a

csûggedt,

megvigasztalôdik a szomorù és feltâmad a halott...

Patak. Szent vize halkan csôrgedez a térben és idôben, de aki egy
kortyot iszik belôle, az ôrôkkévalôsàgot éli...

Zsongô habja messze sodrôdik, de nem apad ki, mert mindig
jônnek az ùjak, elszakithatatlan szent egybetartozâssal, és elsodoijâk,
ami polyva, de aminek sùlya van, beleépitik a mederbe... Mélye forrô
ôleléssel tapad a fbldhôz, de tiikre az Egeki-e néz fel... Eltévedt
cseppjeit folihatja a làp, de ùjjàszuletett énjébôl igéretes jôvendô
zâszlajât tuzi a deriilô égre az âldott napsugâr...
Megszentelt medrébe belegâzolhatoktalan vad lâba - zsongô habja
ezt suttogja felé: mosd meg magad egészen.

Patak. Nem lehet megâllitani, meggâtolni, s ha mégis? Felfokozôdik az ereje és ledônti egyszer a gâtât!

Patak volt és patak marad, hogy életet vigyen a kônnyezô avarba,
hogy ismét zôldeljen a jôvendô, teremjen a dal, zsoltâr és becsùlet...
Befagyhat kôriilôtte a hatâr, jégpâncéllâ dermedhet rajta afeliilet,
rabbâ lehet sajât bôlcsôjében, làtô szemét letakarhatja szemfedôjével, s
élve temetheti el a kegyetlen halàl - Ae o a sirjàban is él: csobog,

csôrgedez a mélyben.. s ùj, csodâlatos kikeletrôl dalol a kônnyel és
vérrel ôntôzôtt, drâga, ôsi foldnek...

TANE VNYITÂS
A nagy iskola vaskapuja, mint két ôlelô kar târult ki, hogy szi'vére

ôlelje a visszatérô nemzedéket. Mindig, de most kûlônôsen drâga voit
mindegyik, mert ezek most jôttek a nagy nyomorùsâgbôl,

Vihar volt megint. A legszomorùbb „szureti vakâciôra" mentek
haza a diâkok, s volt, aki tépetten, menekulve, fogsâgbôl tért vissza a
drâga Aima Materhez, s volt, akinek a rettenetes sajtô kipréselte vérét.

Ott âllt az iskola is ezer sebbôl vérezve, hogy ereje utolsô
ôsszeszedésével âtadja szivét a maradéknak. Mintha érezte volna, hogy
fiai utân neki is meg kell halnia...

A napsugâr halvânyabban sutôtt, az élet lâbùjjhegyen jârt a mâskor
hangos Patakon. Az iskolakert fâi szomorùan integettek az érkezôknek
s észrevétlenûl ejtettek egy-egy levelet a kert sarkâban eltemetett orosz

slijâra, mintha el akartak volna takami mindent: Nem tôrtént semmi...
A fâk alatt âllt a nagy Fejedelem gondterhes arccal, vele szemben âtlôtt
torokkal a grânâtot dobô hôsi szobor.

Az iskola elôtt alig lézengett egynéhâny diâk.
A nyitott ablakon ât kihallatszott a „szervusz", meg a „no, jârd
môg mendùr!" Belûl az élet ugyanaz volt, mint régen. A kis szobâk
négy sarkâban a vasâgyakon terpeszkedtek a frissen tômôtt

szalmazsâkok. Az elsô érkezônek az volt elsô dolga, hogy kivâlassza a
legmegfelelôbb sarkot. Râtette kabâtjât, kalapjât, s a honfoglalâs egy

évre megtôrtént. Most mâr csak egy-két mendùrt kellett keresni, aki

segitsen a szalmazsâk alhatôvâ tételében, mert neki kellett vetkôzni,

nekigyûrkôzni, s vâllig belenyùlni a szalmazsâkba, és elegyengetni a
szalmât. Azutân jôtt a „taposâs". Az elegyengetett szalmazsâkra lépett a
mendôr és szakszerûen végigtaposta, hogy laposabb legyen. Nem volt
boldogabb a mendùmâl, ha egy elismerô szôt kapott a jôl végzett

munkâért. Hâtha még egy barackot is nyomtak a fejére râadâsul... Ez
mâr a tiszteletes ùr, vagy a nagyobb diâkok barâtsâgânak a jele volt.
A nyitott ablakon ât az alkonyulô nap bâgyadt sugara szûrôdôtt be,
s behallatszott a Konviktus vacsorâra hlvô csengôje. Az ôsszes csengô
kôzôtt ezt szerette legjobban a diâksereg. Aludni lehetett még egy par

percig, amig nem jôtt a sorfelûgyelô, ôrâra is be lehetett még surranni,
de nem a Konviktusba! Mâr gyûlekezni kellett elôtte, mert csak tiz
percig volt nyitva az ajtô.

Most jôttek csak, van még hazai, de mégis csak illik benézni a
Konviktusba. Néhâny mâr jôn is vissza, mert mâr „megint" bab van
vacsorâra. A kenyér majdnem fekete és tapad, mint a csiriz. Még a
kutya se ermé meg, de megeszi késôbb panasz nélkûl mindenik.
A mendùrok sorakoznak a tâllal. Valamelyik ûgyes akar leimi s
megbotlik, elejti. Van aztân sirâs, mert azt mondjâk, hogy meg kell
fizetnie a mendikâciô utân.

Vacsora utân oszladozik a sereg. Van, aki az utcân âcsorog, mâs az
iskolakertben sétâl, a gârdâba siet, vagy fblmegy a szâllâsâra.

Az esti vonattal jônnek az utasok. Diâkok is. Ki-ki maga cipeli a
batyujât. Van, aki hâtizsâkot hoz, mâs kézitâskât, van, aki egyszeru

zsâkba csomagolta holmijât, mert sokâig kellett utazni a vonat tetején,
vagy a vagonban, és az is zsùfolt volt. Amint Patak felé jôttek, meg is
szôlitottâk az egyik diâkot: "Van-e cémâja, bâcsi?" Van, aki csomag
nélkûl érkezett meg, ùtkôzben elszedték tôle még a kônyveit is...

Ûjhely felôl, Halâsz felôl jônnek a szekerek. Egyszerû falusi
szekerek. Két sovâny lô van beléjûk fogva, vagy két komorjârâsù ôkôr
hùzza ôket. Tegnap még szântottâk a drâga fÔldet, hogy legyen jôvôre

is kenyér. Ma korân keltek, hogy eljuthassanak estére Patakra. Hosszù
volt az ùt, nehéz, de jôttek, mert Patak volt a cél. Szinte ôk is szerették
volna lâtni mâr, annyit hallottak rôla a nyâron szântâs kôzben, vagy
amikor a szekeret hùztâk.

A szekéren lâda, rajta szalmazsâk. A szalmazsâkon ijedt képû

fiûcska kapaszkodik anyja szoknyâjâba. Nézi a hâzakat, a zsibongô
kisdiâkokat, meg a nagy iskolât. Sokat hallott mâr rôla, mâr âlmodott
is, s most itt van szemtôl szembe vele. Sok az ablaka, nagy a kapuja,
hol nyeli, hol ontja a diâkok seregét. Mi lesz vele itt?

A szekér oldalân lâmpa fugg, mellette fejsze, mint szâzadokkal
ezelôtt. Sosem tudhatja az ember, nem lesz-e szuksége râ.

Dôcôg, dôcôg a szekér. Elinditja a gyermeket egy fényes pâlyân.
Pap, vagy tanitô lesz belôle, otthon vagy egy nagy vârosban, és

mindenki bûszke lesz az ô fiùkra. Milyen szép jôvendô! Ezen

gondolkodik az apa is, aki szôtlanul hajtja a fogatot felelôssége teljes

tudatâban, mîg az anya suttogva biztatja fiât: "Osztân tanulj, hogy
legyen belôled valami". A kis kopasz fiùcska némân nagyokat bôlogat

Jôn a tôbbi szekér is igy. A lenyugvô nap bearanyozza sugaraival
az érkezôket, amint fordul a szekér, és eitùnik a drâga iskola kapujâban.
Elmerengve, hullô kônnyeken ât nézem az érkezôket. Alom-e vagy

valôsâg? A tôrténet megismétlôdik. Szâzadokon ât igy jôttek Patakra,
most megint. Mit hoz a jôvô? Megmaradunk-e, vagy megint bujdosni
kell és csak messzirôl sôhajthatunk Patak felé? Mit zârnak be elôbb, a
gimnâziumot, képzôt? A teolôgia ônâllô, a kerûleté, ahhoz nem lehet
hozzânyùlni. Négyszâz éves! S ki bitte, hogy a teolôgia esik el elôbb?
A teolôgiân esti âhitatra hiv a csengô. A teolôgusokkal jônnek a
bentlakô gimnazistâk is. Soknak ott van az apja, anyja. Pap, tanitô,
vagy egyszeru falusi emberek és nénikék. A kis âhitatterem ajtajâban
ott âll az ôszhajù igazgatô ùr a két ùj sorfeliigyelôvel. A kis terem
megtelik és felcsendûl a zsoltâr: "Ha Te nem lettél volna miveliink..."
Mig az ifjak ajkân diadalmasan cseng az ének, a szùlôk alig tudnak
elcsuklô hangon egy-egy szôtagot énekelni. Esziikbe jut ezek kôzôtt a
falak kôzôtt elszâllt iQùsâguk, a kuzdelemben felôrlôdôtt élet, és

aggasztja a bizonytalan jôvô. Mi lesz vele, tudja-e tanittatni fiât, lesz-e
belôle valami? Csak a falusi nénikék ajka mozog. Hâlât rebeg, hogy ide
segitette Isten a fiât. Az apa az igehirdetôre szegzi tekintetét: az ô fiâbôl
is ilyen derék pap lesz, és jobban megbecsûlik az emberek... Itt embert
faragnak a fiâbôl. Valamikor ô is ide készûlt, de hât minden mâsképpen
lett. Ha ô mâr nem is, legalâbb a fia...!

A szép tanitâs utân elmondja a jôsâgos tekintetû igazgatô ùr, hogy
miként kell viselkedni, hogy „nem szabad futni a folyosôn, mert ti nem
vagytok lovak". Hogy „nem szabad futyûlni, mert a futty nem zene",
stb. és még, hogy: „folkelésre szôlô csengetés utân a mendùrok
csendesen keljenek fel, nehogy felkôltsék a némely alvô teolôgus
urakat" Azutân ismét szôl az ének, s elôbb padonkint a mendùrok,
azutân a teolôgusok vonulnak ki. Az igazgatô ùr kezet szorit a régi

ismerôsôkkel, volt tanitvânyaival, akik megâllapitjâk, hogy most is ùgy
van minden, mint amikor ôket hoztâk ide, és hogy a nagytiszteletû ùr
nem ôregedett... Egy-egy nénike kéri, hogy csak vigyâzzon a kisfiâra, s
elôlegezett hâlâja jeléûl alâzatosan megesôkolja azt a kezet, amelyik
embert formâl a fiâbôl... Az apa megkônnyebbûlve lélegzik fel: Milyen
lesz a fia Patakon?

Az idô tiz felé jâr. A kis szobâkban csendesûl a târsalgâs, és elteszik a hazai maradvânyait. A tiszteletes ùr és a szoba hârom lakôja
asztalhoz ûl szoba âhitatra. A kis fiât behozô nénike is ott iil fia âgyân.

Lehajtott fôvel adnak hâiât a Mindenhatônak, hogy megtartotta, és
visszahozta ôket ismét Patakra. Kérik; âldja raeg a kis szoba lakôit,
hatâron innen és tùl élô szeretteiket, a fogsâgban sinylôdô
csalâdtagokat, és hozza vissza ôket... kônyôriiljôn ârva, elhagyott
népén, és âldja meg az egész iskolât.

Az iina utân ki-ki megveti âgyât. Itt a deszka esik ki, amott valaki
kefét hùz ki a lepedôje alôl, s ujjongva hirdeti.; Nem sikeriilt! Egyikmâsik szobâbôl még beszélgetés hallatszik, gôlyâk, vagy pecùrok
ugratâsa: a tizkôtetes tomakônyvrôl, a Nagyasszony Bibliâjârôl, vagy a
„flitâs"-rôl.

Egyinâsutân hùnynak ki az ablakok. A kis pecùr félve mâszik fel a
duzzadt szalmazsâkra, s a nagy dunna alôl hallatszik csendes

pityergése. A mendùr valami trùkkôn tôri a fejét, a teolôgus lelke
messze szâll... Âlmodik egy boldogabb vilâgrôl, egy csôndes, szép
parôkiârôl, meg arrôl a bamahajù lânyrôl, ott tùl a kéklô hegyeken...
Tôrtént az LJr 1945. esztendejében.

PATARI EMLÉK
Kint jârtam egyszer
egy hideg ôszôn
a Bodrogparton
egyedûl.

A mélyben alant
mormolt a Bodrog.
Loccsant a habja,
s meglebbent rajta

Senkit sem lâttam,

az alvô csônak,

este volt.

mig mély vizének

A csillagok fénye reszketett.

ezûst tiikrébe

A magas égen,
a kéklô égen

a kuruc fészek,

merengve nézett

merengve, némân bujdokolt
a sâpadt ôszi hold,

a csonka vâr...

s kôszôntôtték a csillagok.

Alszik Patak,

Zùgott a szellô,
s egy kicsi felhô
fâtyolt boritott
a sâpadt holdra,
s meglebbent âmya

a jobb idôkrôl,
boldog idôkrôl...

âlmodik csôndben,

a csacska vizen.

A tùlsô parton
elaggott ffizfâk,
mint siri âmyak,

ôsszehajoltak,

Hisszùk, hogy eljon

s fekete lâbuk
a vi'zbe mârtva

eljôn az idô,

halkan regéitek,
arrôl, hogy egykor
szép volt az élet,

jô hi'rt a jôvô!

hoz még minekùnk

mikor Zsuzsanna

S mi'g a vén fiizek
ekként merengtek,

s Gyôrgy ùr Patakja
nagy hi'rben âllott,

az ôszi szél,

amikor a vâr
és az oskoia

s a dennedt âgak
fâjôn zizegtek,

oly nagy s hi'res volt,
hogy nagyobb soha...

fel-felsivitott

szâraz levelek

bùcsùt rebegtek,
s tépte, vitte,

Hisszûk - suttogtâk -,

sodorta ôket a szél.

hogy egyszer szép lesz
megint az élet
Sârospatakon...,

A Ur keze

riadôt jâtszott

felvirul egyszer
ismét a vadon;

az Élet fâjân,

jôn sok ùj pecur,

gyonge again,

mendur, nagy diâk,

az ezùst nyârfâk

vi'g prepâk,
sereg tôgâtus,
sok-sok vén diâk,
akiket messze

a korhadt fuzek

hullô levelén,

s a jô Patak
magasba sirô tomyain
dobogô szivem

sodort a végzet,
de kiknek szive

gyors ûtemére...

messze tâjakon,

Sàrospatak, 1941. oktôber 18

fâjôn zokog - Patak romlâsodon...

Panajoth Zoltànné Làszlô Màrta (Cleveland, OH):
NAPTÀR - 2001
Ûnnepeltûk a kétezret mintha csak tegnap lett volna s elôttunk az ùj esztendô,
2001 ùj év napja.

Ûj naptârok az ùj évre,
sorra veszem mindegyiket.
Egyszeruek, vagy dîszesek,
kivâlasztom a legszebbet.
Piros-fehér-zôldkeretes

jôl ismert kép fedôlapja.
Honvédclmer, timilmadâr,
napsugaras Szent Korona.
Elsô lapjân felismerem
a fekete gyâszkeresztet

- mintegy ôrôk lânggal égve Trianonra emiékeztet.

Tovâbb nézve, lapozgatva,
minden hônap emiékeztet:

képeivel felidézi
a gyâszt és a dicsôséget...
Minden hônap, 12 kép,
mintegy a stâciôk szâma.
Tragédia és dicsôség,
mint a „magyar kâlvâria".

Katonâk a fényképeken,
akik tân mâr nem is élnek.

Bajtârsakkal dicsôségben

„Hadak Ùtjân" menetelnek.
Eszménykép a magyar mùltbôl
a Magyar Katona képe.
Emiékeztet ez a naptâr
most és minden jôvô évre.

„Becsulettel és hûséggel
- harcolt, kiizdôtt a végsôkig
Istennel és a Hazâért,

mindhalâlig... mindhalâlig".

Nt. dr. Vitéz Ferenc (Perth Amhoy) puspôk, Nt. dr. Kâlmàn Szaholcs és
nt. dr. Bernhardt Béla, a Szent Lâ.seziô Rend amerikcii tôrzsszéktartùja

DISZVACSORA

ÉS A MAGYAR bAL
A XL. Diszvacsora és az azt kôvetô Magyar Bàl a nagyszâllô
bâltemiében 2000. november 25-én, szombaton este kezdôdott

A tiszteletbeli diszvédnôkôk tisztét Bob Taft, Ohio âllam

kormânyzôja és George V. Voinovich, Ohio âllam szenâtora tôltôtte be.
Diszvédnôkôk Ft. dr. MiklôshàzyAttila, S. J., a kûlfoldi katolikus
magyarok fôpâsztora, Fôt. dr. Vitéz Ferenc pûspôk, Fôt. dr. Dômôtôr
Tibor pûspôk és Ft. Miistos Istvàn, Sch. P. voltak.

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

Dr. Nàdas Jànos, mint a Kongresszus fôrendezôje, szeretettel
kôszôntôtte a megjelenteket és jôétvâgyat kivânt a diszvacsorâhoz.

Somogyi F. Lél, mint az Ârpâd Akadémia fôtitkâra, felkérte dr.
Nàdas Jànost, a Kongresszus vezetôjét, hogy ûnnepélyesen adja ât

azokat az arany Àrpâd-érmeket, amelyeket a Magyar Kongrsszus
Birâlôbizottsâga odaitélt.
Arany Arpàd-érmet nyert:

Benkô Istvàn p.e.: "A magyarsâg hivatâsa az elkôvetkezendô
években".

Dr. Fejér Pàl okl. mérnôk: "Energia a dinamikus geometriâban
Pattantyus Magdolna: "Pusztaszer".
Magyarôdy Szabolcs: A magyarsâgért folytatott munkâssâgâért.

Dr. Némethyné Kesserû Judith: Az amerikai magyarokért kifejtett
munkâssâgâért.
Rada Tibor: "A Magyar Kirâlyi Honvéd Ludovika Akadémia és

testvérintézeteket ôsszefoglalt tôrténete 1830-1945-ig".
Cùth Jànos: „Alapszerzôdés az ôrdôggel".
Noël Péter: „ Egyetemistâk az ostromgyûruben ".
Fày Istvàn: „ Székely regôs ".

Somogyi Lél àtnyùjtja Szabolcs Làszlônéiiak a nag\'on megérdemelt kitiintetését
(clr. Somogyiné Sarolta)

Somogyi Lél, dr. Nâdas Jânos és dr. Nàdas Gyida az érmek
kiosztàsa elôtt (dr. Nàdasné Gabriella)
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Dr. Nàdas Jànos, a Magyar Târsasâg elnôke, âtnyùjtja az
arany-érmel Nàdas Gytdànak. Jobbrôl dr. Nàdas Gyula,
a Kongresszus fôrendezôje (dr. Nàdas Jànosiié)
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A szombat esti diszvacsoràn dr. Somogyi Ferencné és
menye, Mariana (Somogyi Lél)

A tudomànyos, irodalmi és mûvészeti Ârpàd-pàlyàzaton kimagaslô szellemi
alkotâsaikkal arany vagy eziist Arpàd-érmet nyertek rèszére a piros-fehér-zôld szalagokat
az érmekre Szabolcs Làszlôné és Verzescu Eufrosina varrta meg.
diszokleveleket Somogyi F. Lél készitette. Hàlàs kôszônet nagy mimkàjukért.

A szines

Ezutan Somogyi Lél a Magyar Kongresszus legmagasabb kitiintetését - az Arpàd Szôvetség diszjelvényét a szcdagon - az egyetemes
magyarsâg és nemzeti emigrâciô érdekeinek és céljainak éveken
keresztûl ônzetlen szolgâlatai elismeréseképpen nyùjtotta ât.
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i'oô^ Jànos, és asztallârsasâga a diszvacsoràn (Soôs Jozsef)
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Soôs Jozsef (Baltimore, MD), az Amerikai Magyar Ùjsàgjôszerkesztôje,
Vôrôsvâry Istvànné (Etobicoke, Kanada), a Kanadai Amarikai Magyarsâg szerkesztôje
és kiadôja, ft. Mustos Istvàn, Sch.P. (Passaic, NJ), a kiUjôldi magyar katolikusok
piispiikének amerikai helyettese, plébànos (Soôs Jànos)

August Pus! dlnyiijlja dr. Nâdas Jânosnak Robert Taft kormànyzô ûdvôsletét.
(Dr. Nàdasné Gabriella)
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dr.Somogyi Ferencné asztala a baiiketten (Soôs Jôzsef)

Az îzletes diszvacsora utân dr. Nâdas Jânos, a Magyar Târsasâg
elnôke, megkôszônte a megjelenteknek a di'szvacsorân valô részvételt,
majd kis szûnet utân megnyitotta a Magyar Bàlt.

A clevelandi cserkészek "regôs csoportja" magyar népi tâncokat
mutatott be nagy siken-el.

A Magyar Bal ijjusagi elnôkei: Szentkiraivi Krisztina es Nadas Zsolt

A Magyar Balt a ket lelkes lyùsâgi bâlelnôk:
Szentkirâlyi Krisztina és Nâdas Zsolt rendezte.
A Magyar Bal nyito tâncosai a kôvetkezôk voltak:
LEANYOK

FlUK.

Bânyai Mikolt

Gâl Andrâs

Gulden Irén

Halacsy Attila

Gulyâs Monika

Halâcsy Béla

Halâcsy Ildikô

iÇ. Halâcsy Gjoila

Lâzâr Krisztina

Madzsar Andrâs

Mészâros Emese

Nâdas Jânos

Némethy Juli

Nadas Miklos

Pavlish Ursula

Szabo Hunor

Slattery Kriszta

Strada Pâl

Taylor Vanessa

Strada Robi

Torontâli Mariann

Varjas Vivian
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Némethy Jiili és tâncosa, Nùdas Miktos
(dr. Nàdasné Ccihriella)

A regôs csoport tàncolo bemutatôja diszes népi viseletben a Magyar Bâton:
Gulyàs Monika, Strada Pâl,, Slatteiy Kriszta, Slrada Robi, Mészâros Emese
(dr. Nàdasné Gabrielta)

Az elsô hàlozôk eg)' csoportja a bevonulâs elôtt (dr. Nâdasné Gabriella)

%

A regds tàncosok a Bâlra késziUve: Mészâros Emese, PavHsh Ursula,,
Gulyàs Monika, Strada Robi, Nàdas Miklôs (dr. Nàdasné Gabriella)

Két regôs îàncos: Nàdas Miklôs és PavUsh Ursula (cir. Nàclasnc Gahriella)
*

A diszvacsorât jôl sikeriilt Magyar Bal kôvette, amelyhez a kitûnô
zenét Hegedeôs Kâlmân kivâlô zenekara szolgâltatta.

IJjùsagi megbeszélés a magyar nyelv megtartàsàrôl.
Elôtérben Halâcsy Béla, mellette Nàdas Jànos, a megbeszélés vezetôje.
(dr. Nàdas Jànosné Gabriella)

Az IJjùsâgi Program „ Csodaszan'as " csoportjànak 2 tagja:
Madzsar Andrâs és Nddas Miklôs (dr. Nàdasné Gabriella)

w
Szintén a „Csodaszarvas" csoport tagjai: Strada Robi, Madzsar Andrâs
(dr. Nàdasné Gabriella)
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V
Az IJjusagi Program kereten helul Strada Pal (Pak) „ a dohos
(dr. Nàdasné Gahrielta)

Ulés az Akademia Orvosi Szakosztâlya szervezésében, az ùn. „szeretet " megbeszélés
Hegedeôs Kàlmân, dr. Nàdas Jânos.dr. Papp Klâra, dr. Pereszlényi Màrta
(dr. Nàdasné Gabriella)

Somogyi F. Lél, az Arpàd Akadémia fôtitkàra „Az Internet terjedô hasznàlata a magyar
diaszporàban " cinnl elôadàsàt tartja (dr. Somogyiné Sarolta)

A Krônika talâlhatô a www.hungarianassociation.com cimen.

Dr. Tôttôsy Istvànné "A magyar oktalàs szemiivegéii keresztûl
helyiink Europàban és a Vilàgban " cimû elôadàsàt tartja
(Somogyi Lél)

m
«

î

Lauer Edit, a "Magyar-Amerikai Koaliciô " elnôke, a szombati ebéd iilàn
"Amerikai dôntéshozôk tâjékoztatàsa " cimmel ad elô. (dr. Nàdasné Gabriella)

TARSASEBED

2000. november 25-én, szombaton délben az elôadâsokat finom

târsasebéd szaki'totta meg, amelyen a Magyar Kongresszus résztvevôinek nagy része megjelent.
*

SZENTMISE ÈS PROTESTÂNS ISTENTISZTELET
Vasâmap délelôtt 9 ôrakorft. Mustos Istvân, Sch. P. (Tassaic, NJ),

a kiilfbldi magyar katolikusok pûspôkének amerikai helyettese mutatott
be szentmisét és alkalmi szentbeszédet mondott.

Egyidejûleg dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ) reformâtus
pùspôk kûlôn istentiszteletet tartott a protestâns (reformâtus és
evangélikus) vallâsù magyar hîvôk szâmâra.
ISMERKEDO ES BUCSUEST

A XL. Magyar Kongresszuson megjelentek kôzûl tôbben érkeztek

szâllâsukra mâr a megnyi'tâst megelôzô estén is. Fogadâsukrôl a
rendezôség kiilôn gondoskodott. 2000. november 23-ân, csutôrtôkôn

este - az amerikai hâlaadâs ûnepén - a szâlloda étkezôjében kôzôsen
vacsorâztak, utâna vidâm, mûsoros ismekedô esten egyiitt tôltôtték az
estét.

2000. november 26-ân, vasâmap nem tudott mindenki vissza-

repûlni otthonâba. Este egyiittesen elkôitôtt vacsora utân igen jôl
sikeriilt bùcsùesten vettek részt, amelyet maguk rôgtônôztek.

vn.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA

XXXV. ÉVIKÔZGYÛLÉSE,
ELÔADÂSOK
Az Ârpàd Akadémia XXXV. évi rendes kôzgyûlésére 2000.
november 26-ân, vasâmap délelôtt kôzvetlenûl a rômai katolikus
szentmise és szentbeszéd, valamint a protestâns istentisztelet utân
keriilt sor.

Az Igazgatô Tanâcs ûlése
Az Ârpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsa - az Arpàd Akadémia
fermtartô testuletének, a Magyar Tàrsasàgnak vâlasztmânyâval egyûtt
- 2000. mâjus 6-ân Lakewood vârosâban (OH) a Warren Rd. 1480
szâm alatti Kirtland Condominium épûlet „Party Room"-jâban tartotta
ez évi kôzgyûlését. A kôzgyulés az ùj tisztikart 3 évre vâlasztotta meg.
Szeptemberben a Magyar Kongresszus rendezésével kapcsolatos
megbeszéléseket târgyaltâk.

Elhunyt

Dr.

Bakô Elemér,

a washingtoni nagy kônyvtâr volt

kônyvtârosa,

Fôt. dr. Dômôtôr Tibor pùspôk, az Akron ohioi idôs
nyugdijasok otthonânak létrehozôja és tulajdonosa, az akroni (Ghio
USA) Szabad Magyar Reformâtus Egyhâz pûspôke 2000. november
24-én Akronban megtért Teremtôjéhez.

Dr. Nagy Gyôrgy (Toronto, Ont. Kanada) november 7-én 90
éves korâban tért ôrôk nyugalomra. A „Kanadai Magyarsâg" cimû
hetilapnak âllandô munkatârsa volt.

Dr. Nàdas Rôzsa, (Uakewood, Ohio), a Magyar Târsasâg tb.
elnôke, a szeretett Rôzsikâja, 96 éves korâban 2000. december 22-én
Clevelandban tért ôrôk nyugalomra.

Emlékuketkegyelettel ôrizziik s annak percnyifelàllàssal hôdohmk.

Dr. Mester Fiore (Toronto, Ontario, Canada):
A HEISENBERG RELÂCIÔ

ÂLTALÂNOS ÈR VÉNYESSÉGE
1. Dichotômiàk és komplementaritas:
A Heisenberg-féle bizonytalansâgi relâciô felfedezése 1917-ben az
un. „koppenhâgai kutatôcsoport" âltal ôriâsi csalôdâst okozott, mert
megdontôtte a tudomânyos môdszerekben vaiô feltétlen hitet. Nobei-

dijasok, mint Schroedinger és Bohr is, panaszkodtak, hogy a fizikus
'sokk'-ba keriilt, mint a gyermek, aki eivesztette a jâték-modelljét.
Kideriilt ugyanis, hogy az atomban az elektronnak a lielyét és a
mozgâsenergiâjât, a poziciôjât és a momentumât (mass/velocity), még
elvileg sem lehet egyidejûleg megâllapitani. Minthogy két egymâst
kizârô igaz ismeret âll egymâssal szemben, dichotômiâban vannak, és
minthogy ôsszeegyezhetetlenségùk ellenére elvâlaszthatatlanul ôssze is

fôggenek egymâssal. Niel Bohr kifejezése szerint komplementaritas is
fennâll. Elektron és hullâm ùgy viszonyùlnak egymâshoz, mint a TAOban a yin és a yang.
Komplementaritas nemcsak a fîzikâban fordul elô. Dichotômiâban

vannak egymâssal a 'momentummaT és a 'poziciôval' analôg môdon
szellem és anyag, szabadsâg és determinizmus, vallâs és tudomâny,
kontemplâciô és tett, lét és tudat, vagy Einstein kifejezésével:
matematika és realitâs; valamint egy szinélmény és a megfelelô
hosszùsâgù és frekvenciâjù fényhullâm, vagy az elsô személy, mint
alany és az azt jelentô szociâlis azonossâgi szâm, vagyis komplementaritâsban van minden olyan ismeret-pâr, amelyik valamiféle
percepciôhoz vagy intenciôhoz is kapcsolôdik. Szinte minden ismeretet
kifejezhetiink személyes és uniformizâlt értelmezésben is: pl. mondhatjuk azt is, hogy 'ma délben' és azt is, hogy 'november 26-ân 12.20kor'. Minden privât ismeretnek, ahogy Ricoeur nevezi, mint a térbeli
tâjékozôdâs, szinlâtâs, hangok, melegség, kôzeliség, sûlyossâg,
fâjdalom, vagy éppen szépség, megvan az uniformizâlt kôznyelven is
kifejezhetô kiilsô valôsâgi megfelelôje.
Schroedinger szerint a felfedezett dichotômia tulajdonképpen nem
ismereti, hanem technikai kérdés. A fizikai kisérlet szerint, amikor az
egyik tényezôt mérjûk, automatikusan megvâltoztatjuk, eltiintetjùk a

mâsik tényezô koexistens értékét. Mindig csak azt mérjûk, amit mi
produkâltunk. Ebbôl kôvetkezik, hogy ônâllô egyéni tulajdonsâgokkal
rendelkezô elektron tulajdonképpen nincsen, mert a fény elektron is és
ugyanakkor hullâm is. Az elektron egy ôsszefuggés-gombolyag, amit
akkor lâtunk - mint hâlôba esett baseball-pontot -, ha eléggé éles
fôkuszra csavarjuk a mikroszkôpot. Heisenberg és Schroedinger szerint
mindez azt jelenti, hogy a fizikai vilâg valoszinûleg nem igazi réalités,
hanem inkâbb a Timaeusban leirt plâtôi.
A

hârmasszerkezetu kerethen célirânyosan alkalmazhatôk a

dichotômiâk. Pl. tôbbek szerint az idô fogalom 'instrumentalismus'
szerint, amint Richard Rorty és Kenneth Gergen nézetében, a
gondolkodâs mindossze egy alkalmazkodâsi eszkôz egy a sajât
tetszésem szerinti réalités létrehozéséra, és semmi ismereti vagy

igazség-keresô 'pozitivista' vonatkozésa nincsen. A logika csak
kerékkôtô akadély. A holografus Karl Pribram (1986) szerint a
dichotômia lehet ismeret-elméleti is és ontolôgiai alapù is, de mindig
'procedurélis' jellegû, azaz transformélô.
2. Szintézis keresések

Heisenberg lehetetlennek tartja, hogy ne legyen egy ôsszekôtô
kôzbeesô realités egy tôrténésznek az ideéja és maga a tôrténés kôzôtt,

illetve lehetôség és valôség kôzôtt (D. Miller). A francia Bachelard
szerint a quantum fizika esetében egy ùj, hérmasszerkezetu trinitérius
logikai rendszerre van sziikség a csupén 'vagy ez, vagy az' ismeretelméleti értékek kibôvitésére. De Broglie, Bohm és Bell szerint az

elektron és a hullémmozgés a produkélô és megfigyelô kisérletezôn
keresztûl 'ôsszedolgoznak', azaz interconnekciôba kerulnek. Ezt

Harthome (1986) ùgy fejezte ki, hogy a bizonytalanségi reakciô
gyôkere az egésznek és résznek a prohlematikéja. Magjéhan ezt a

gondolatot, vagy belétést mér a XIII. szézadi Aquinôi Szent Tamésnél
is megtaléljuk. Tudomény és vallés, azaz 'természetes ész' és
'kinyilatkoztatés' kôlcsônôsen hamisnak tûnnek fel egymés szempontjébôl, holott mind a kettô igaz ismeret, mert Istentôl ered.

A Heisenberg éltal javasolt valamiféle 'harmadik' tényezô meg-

talélésa és az egyesek szerint Zen Koan-nak is megfelelô dichotômiék
feloldésa nem csupén a 'strange attractor', vagy akér istenszerii
'participant observer' tekintetbe vétele éltal tôrténhetik, mint az eredeti
fizikai modellben volt. Létrehozhatô egyrészt

nem-logikai, vagy

matematikai, hanem Heisenberg intenciôja szerint 'qualitative'
paradigmékon keresztûl, amit Heisenberg Plato-t, Nietsche-t és fôként
Kant-ot kôvetve javasolt. Heisenberg attôl félhetett, hogy a kényszeru

dichotômiâk miatt az 'egységes emberi tudatot' is elveszithetjûk, és a
minôségi jellegu megértés keresését javasolta. Egy màsik szintetizâlô
môd a pontos anah'zisen alapulô integrâciô, amire Einstein is tôrekedett

âltalânos mezôelméletében, 'unified field theory'-jâval, és tovâbbhaladva a ma gyakran idézett Hilbert —az inkompatibilis quantumtényezôket supeqDoziciôba hozô matematikai térelméletével (Hilbert's
space). Egy harmadik-féle megoldâs a 'via negativa', a dichotômâk
jelentôségének a csokkentése, amit Szent Tamâs is aikalmazott.

Példa az integrâciôra: Galilei és Einstein felfedezéseit, valamint
gyermekek geometria megértését tanulmânyozva Michael Wertheimer
a reverzibilitâson alapulô superrelâeiô megtalâlâsàt tekintette a
'produktiv' gondolkodâs kritériumânak. (A superrelâeiô képlete lehetne

a csalâdfa pluriunivokâlisan megfordithatô relâciôja, az 'egy apa, tôbb
gyermek' és 'tôbb gyermek, egy apa' relâciôk azonossâga.)
Példa a redukâlâsra; Edmund Husserl a tulajdonképpen illuzôrikus
ismereteinktôl megszabadulâst, azok 'zârôjelbe' tevését javasolja;
'bracketing, distancing . Ez a 'via negativa' és 'kenôzis' Szent Pal,

Szôcratész, Plotinus, vagy Meister Eekhart, Loyolai Szent Ignâc,
Sigmund Freud és buddhista vilâgnézet szerint az egyéni tapasztalati
ismereteknek felel meg az analizâlô kôztudattal szemben. Descartes és

Kant is részben ide tartoznak, valamint a megismerési célrôl rezignâlô
posztmodem instrumentalizmus is. Az akarati életet, 'pragmatism
versus cognition' âllitjâk az ismeretszerzéssel dichotômiâba.

Mindezek a kûlônféle megoldâs keresések pârhuzamba âllithatôk

az agyi mûkôdések nagyjâbôl hârmas differfenciâltsâgâval: analizâlô,
verbâlis-fogalmi gondolkodâs, ami a bal-agyfélteke tehetsége, intuitive,
és egész formâkban és kontexusokban lâtô személyes informâciô, ami
fôként a jobboldali agymûkôdés terméke, és a kodifikâlt ismeretnek a
személyes ismerettel kapcsolatba hozâsa, amit elsôsorban a kb. két
milliô szâlat tartalmazô corpus callosum mûkôdése biztosit.

Az 1200-as években élô Szent Bonaventura mâr megkûlônbôztette
ezt a hârom szemet . a racionâlis' (baloldali mûkôdési) szemet, a

'kontemplâciôs lâtâst (jobboldali gondolkodâs), és a gyakorlati
'empirikusat . Legùjabban, 1986-ban, Steinberg kidolgozta a hârmas-

szerkezetu mentalitâs, triarehie mind' fogalmât. A hârom iv; az
arisztotelészi analizâlô és tudomânyos gondolkodâs; a vallâsban és
mûvészetben is megnyilvânulô tapasztalâs; és az ellentéteket ôssze-

kombinâlô praktikus mentalitâs; tehât fogalmi gondolkodâs, tapasz
talâs, és praktikus intelligencia.

3.

Idetartozô két sajàtfeltételezés:

1.) Amint az elmondottakbôl is kôvetkezik, a dichotômiâknak és
szintéziseknek anatômiai alapjuk is van a bal- és jobbagyféltekének,
valamint a szimmetrikus bal-jobb testrészeknek analôgiâs, dialektikus,
és feedback-szerû ônkorrigâlô 'dialôgusâban'. (Gondolhatunk itt Fregere.)

2.) A kûlônbôzô megoldâs-keresések és az evolùciô folyamân
létrejôtt fejlett agyi anatômiai/funkcionâlis berendezés alapjân
kimutathatô az is, hogy a hârmasszerkezetû kontextusban tôrténô
dichotômiâs rész-szerkezetek ugyan széttôrik a szimpla értelemben vett

tudomânyos kritériumokat, azonban kikeriilhetetlenûl âltalânosak és
teogikusan alapvetôk a realitâshoz alkalmazkodâs és létfenntartâs
szempontjâbôl.
A hârmasszerkezetû keretben célirânyosan alkalmazhatok a
dichotômiâk. PI. tôbbek szerint az idô fogalom komplementâris
kettôssége szerepet jâtszik az én-tudat kialakulâsâban. A mûlt-jelenjôvô és a bânnelyikhez kapcsolôdô pontos dâtum és ôra dichotômiâja
megfelel az elsô személy jelen-mùlt-jôvô tâjékozôdâsânak és a
haimadik személyek âltal regisztrâlt idô dichotômiâjânak. Hume mâr az
1700-as években ôsszehozta az idô és a 'self - ônmagam - fogalmât:
'the self is the successive perception of a sériés of points in time.' Mai
nyelven kifejezve: 'ônmagam' tudata azt jelenti, hogy azonos egész
maradok vâltozâsaim - dichotômiâim - ellenére. Husserl szerint az idô

fogalma ônmagam azonossâgâval fïigg ôssze, aki részben az
emlékeimbôl âllok és részben âllandô 'élô jelen', 'living présent'
vagyok Ezek szerint 'ônmagam' észlelése kompenzâlja azt, hogy
minden pillanatban elmùlok
és megakadâlyozza azt, hogy

megsemmisûljek és mùlttâ vâljak. (Samuel Beckett egyik drâmâjâban a
jelen, mûlt és jôvô 'black hole'-jai feloldôdnak, mint sô a vizben a
'self, vagyis ônmagam, egyetlen, 'one voice' hangjâban.)

És, talân még a személyiségem létrejôtténél is alapvetôbb az, hogy
a 'self-szempontù ismeretek elôsegitik a kôzvetlen életfenntartâst, az
aktuâlis szituâciôkban valô tâjékozôdâst és cselekvést. Pl. 'Innen

indulva balra kell fordulnom, hogy azt az utcât megtalâljam'; vagy: 'ez
a hùs piros, tehât ffiss és ehetô, a mâsik, a bama, nem'. A

komplementâris kôzôsségi szempontû kodifïkâlt ismeret pedig hosszù
tâvra, térben és tôrténelmi perspektivâban fejezi ki a konkrét egyéni informâciôt: ezen a hosszùsâgi és szélességi fokon âllok, én vagy bârki,
âprilis 6-ân, és ezzel a szociâlis szâmmal. A kétféle ismeret
ôsszekapcsolâsa, a 'dual professing', a céltudatos viselkedést, az akarati

szabadsâgot, az egyén és az egész emberiség jôvôbeni fennmaradâsât
segi'ti elô. Apillanatnyi jutalmat feladjuk egy tâvolabbi fontosabb cél
érdekében.

4. Ôsszefoglalva

Tehât: 1.) a kôlcsônôs bizonytalansâgi relâciô felfedezése
fermentâlôlag hatott ki az egész tudomânyos vilâgra; 2.) még a
mindennapi életunket is tekinthetjùk a Heisenberg-i modellnek
megfelelô struktùrâban mint trinitârius rendszerben feloldhatô dichotômiâkbôl âllô orientâciôt; tovâbbâ 3.) a dichotômiâkat magukat az életet
elômozdi'tônak, és nem hâtrâltatônak kell tekinteniink.
Fô forrâsmunkâk:

1. Heisenberg, Schroedinger, Bohr es màsok fclhasznàlt cikkci mcgtalàlhatok paperback-ben:

Max R.W.Ed., 1984, Space and ihe new mathcmcitic.s. New York: Batam

Bocks.

2. A szerzô hosszabb cikke részletes irodalomjegyzékkcl kôzJcs alatt àll: Ulliniale Reality
and Meaniiig (University of Toronto Press), 2001.

Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Sarasota, FL):
BESZÀMOLÔ
Tisztelettel

kérem

tudomâsul

venni

az

1998-ban

végzett

munkâmrôl valô beszâmolômat.

1. A Magyar Szabadsàgharcos Szôvetség (USA) elnôki tisztségét
mint rangidôs alelnôk âtvettem.

A szervezet elnôki tisztsége Bàcskai-Harsàny Béla elektromémôk
halâla miatt meguresedett. Eiôkésziileteket tettem a viiâg minden tâjân
mûkôdô Szabadsàgharcos Szôvetségek 2000. év aikalmâval valô
nagytalâlkczô megrendezésére, valamint a „Szabadsâgharcosok Fiai és
Leânyai" cimû szervezet felâllitâsâra, hogy a szabadsâgharc szelleme a
szabadsâgharcosok kihalâsa utân tovâbbra is fennmaradjon.

2. A Magyar Amerikaiak Orszàgos Szôvetsége (MAOSZ) Ugy-vezetô
Tanâcsa elnôkeként a kôvetkezô fontosabb munkât végeztem:
a) Felterjesztés a Fehér Hàzba és az amerikai KiiUigyminisztériumba

- Kôzép-eurôpai Federâciô gondolatânak felvétele

- Felterjesztés a Délvidék autonomiâjânak visszaâllitâsâra
-Tôbb izben felterjesztés a Koszovo autonomiâjânak vissza
âllitâsâra

- Felterjesztés a Duna védelmére

- Felteijesztés a szlovâkiai magyariildôzés ùgyében
- Felterjesztés a româniai magyarok ûgyében
b) Az amerikai ùjsàgokban téves Inr câfolàsa

- Kûlônbôzô ùjsàgokban vagy amerikai magazinokban téves
magyar vonatkozâsù eikkek helyesbitése

3.

Egyéb fontosabb munkâk
- Kinâban a Sino-American Field School of Archeology amerikai

igazgatôja Xian-ban âsatâst végeztem. Kiâstam Jing Di Han Csâszâr
sirjâhoz eltemetett terracotta katonàibôl kb. 200-at. Magyar
szempontbôl ez azért fontes, mert a sir mellé temették a kivégzett hun
hadifoglyokat is és abban a tomegsirban a kinai kollégâim szerint
magyar lovas ijjâszok is voltak.

-Xian Jiaotong Egyetemen, aboi nyaranta egy szemesztert tanitok,
a kinai politologus kollégâimat gyôzôm meg a magyar igazsâgrôl.
Mivel az egyetem az ôtôdik szâmù kulcs-egyeteme Klinânak, onnan is
jônnek a koimâny tanâcsadôi. Legutôbb Voyvodina és Koszovô
ôsszekapcsolt kérdéseirôl adtam nekik dokumentumot.

- Az Àrpàd Akadémia Ôstôrténeti Osztàlya elnôkének vâlasztottak.
A

novemberi

ûlésen

beszâmoltam

a

kinai

âsatâsomrôl

és

megemlékeztem Lâszlô Gyula régész professzorrôl.

- A Szûlôjoldem Ràdiô pâlyadijât elismerô oklevelet kaptam.
- A Volt Magyar Politikai Foglyok Vilàgszôvetsége nevében,
amelynek târselnôke is vagyok, a Magyar Nemzeti Vilàgtanàcs
novemberi iilésén irâsban kértem, hogy a kôvetkezô hatârozati
javaslatot fogadja el: a) Vilâgitsâk ât azokat az amerikai magyarokat,

akik magyarorszâgi szervezetnél vezetôségi szerepet tôltenek be. b)
Adjâk ki a listâjât a nyugatra kuldôtt kommunista titkos ugynôkôknek
és azoknak dolgozô munkatârsaiknak. c) Adjâk ki a Honvédség
Politikai Fôosztâlya alâ tartozôk listâjât és jelôljék meg, hogy abban ki
volt a kommunista pârt tagja, d) Adjâk ki azok listâjât, akik a
honvédség sportszâzada tisztikarâban az 56-os szabadsâgharc utân
letették a hûségeskût.

A Szôvetség ùjsâgjâban elhunytbajtârsainkrôl irtam nekrolôgot.

- Résztvettem Thessaloniki-ben (Gôrôgorszâg) az International
Council of Muséums (ICOM-UNESCO), International Committee for

Muséums of Archaeology and History (ICMAH) évi rendes
kozgyulésén. Ott bevâlasztottak a Slavery History Subcommitee-he.

Csak ùgy vâllaltam el, ha a modem slavery, amit a Szovjetuniô, vagy
mâs âllamok is praktizâltak, az is a tôrténelmi kutatâs, a committee
feladata lesz. Ezt szavazâssal elfogadtâk és l'gy a slavery subcommitee
tagja lettem.
- A Szent Istvàn Lovagrend lovagja lettem

- Tudomânyos folyôiratban és a Krônikà-ban jeientek meg
cikkeim.

- Florida ùj kormânyzôja ùj oktatâsi programjât lâttam el
tanâcsokkal.

- Toth Ilona, a kommunistâk âltal kivégzett orvoshallgatônô
rehabilitâsâra felteijesztést tettem az ùj koimânynak.

borosjenôi Kàdàr Istvàn (Kalifomia):
EHNA TON, KOZMIKUSISTENHIT

KR. E. A XIV. SZÀZADBAN
Egy egyiptolôgus îija Ehnatonrôl:
„Bârmi legyen is a végsô itélet a jellemérôl, nem lehet

elvitatni, hogy Ehnaton egyike volt a legkiemeikedobb
embereknek, akit akàr jôt vagy gonoszt az ôkori kelet szûlt".

Munkâmban megprôbâlom megmutatni, hogy jellemét egy
erôteljes Isten-élmény alakitotta ki, amely arra késztette, hogy életét az
isteni akarat szolgâlatâra szentelje. Ez az élmény szâmâra ugyanazt a
kozmikus tudatossâgot biztosîtotta, mint a XIX. és XX. szâzadi

beavatottak szâmâra, akik a lehetôséghez képest jôl megfogalmaztâk
gondolataikat.
Ebben a munkâban rôvid leirâst adnék Egyiptom helyzetérôl a 18.
dinasztia kezdetén, majd megprôbâlom felâlHtani Ehnaton szâr-

mazâsânak csalâdfâjât a legùjabb irodalmi forrâsok alapjân. Ezutân
Ehnaton vallâsi és mûvészeti forradalmât ismertetném, majd ezek
néhâny irodalmi értékelését idézem. A munka szintén tartalmazza a

kozmikus tudatossâg leirâsât, ahogy azt korunk gondolkodôi
meghatârozzâk. Szintén bemutatom, hogy hogyan hatârozzâk meg C.G.
Jung és kôvetôi az ûn. archetipusi élményeket és a kozmikus érzék
kifejlôdését. Ezutân târgyalom, hogy Ehnaton egyéni jelleme és
mûkôdése vallâsi és mûvészeti forradalmâban hogyan bizonyitja azt,
hogy az ô Isten-élménye hasonlô volt mâs beavatottakéhoz, amelyet
komnk kozmikus tudatù irôi imak le. Végûl kôzel-keleti ôrôkségûnkrôl
irok.

A. Egyiptom helyzeteEhnaton uralkodàsa elôtt

A hikszoszokat, akik Észak-Egyiptomot mâsfél szâzadon ât
uralmuk alatt tartottâk, az egyiptomiak Kr.e.1500 kôriil elûzték. Ez az

idôszak nagyobb vâltozâsokat hozott Egyiptom katonai és kulpolitikai
helyzetében. Megtanultâk, hogy a gyorsan mozgô harci kocsik
alkalmazâsa tette lehetôvé, hogy a hikszoszok legyôzhették Egyiptom
védelmét, ôk is ki akartâk fejleszteni ezt az ùj hadi technikât
hadseregûkben.

Mâsrészt felismerték, hogy mâr nem tudnak magukba
visszavonultan élni és orszâgukat meg kell védeniûk szomszédjaik

ellen és hogy a védelem legjobb môdja az, ha kitoljâk hatâraikat keletre
és ezen kiviil is védelmi ôvezeteket hoznak létre legyôzôtt vagy

szôvetséges szomszédos orszâgok teriiletén.

Ez a tôrekvés hozta ôket kôzelebbi kapcsolatba Mitaimival.

Mitanni, a hurri népek kirâlysâga, kétszâz éven ât Nyugat-Âzsia vezetô
hatalma volt magas szintû civilizâciôval, amelyet a sumeroktôl
ôrôkôltek. Jôl kifejlesztett hadi erejûk a harci kocsik legkorszerûbb
alkalmazâsârôl volt hires. Még a hetitâk is Mitanni vagy a hurrik
szaktudâsât vették igénybe nemcsak vallâsi terûleten és az ékirâs
hasznâlata teriiletén, de a harci kocsik és lovak alkalmazâsâban is.

III. Tuthmoszisz és II. Amonhotep nyugat-âzsiai invâziôi utân
IV.Tuthmoszisz hâzassâgi ajânlattal Mitannihoz fordult, I. Artatama,

Mitanni kirâlyânak leânyâtkérte feleségûl. Mute-Mua, Artatama leânya
IV. Tuthmoszisz fôfelesége és Egyiptom kirâlynôje lett. Fiuk, III.
Amenhotep Egyiptom hosszan uralkodô fâraôja volt. Az ô fôfelesége,
Tiye, nem az egyiptomi kirâlyi hâzbôl valô. Tiye apja Yuya volt, aki
hârom fâraô alatt a harckocsik fôparancsnoka és lovak fômestere volt, s
valôszinû Mute-Mua kirâlynô testvére volt.

Yuya, aki II. Amenthotep alatt a harckocsik fôparancsnoka volt,
beszélhette râ a fiatal IV.Tuthmosziszt, hogy szépséges nôvérét
feleségûl vegye. Tuthmoszisz hét izben kérte leânya kezét Artatamâtôl.
Yuyâhoz hasonlôan, Ehnaton udvarâban Ay volt az, akit az "Isten
Apjânak" (a fâraô apôsânak) és a lovak fômesterének neveztek. Mâs
tények azt sugalljâk, hogy Ay Yuya fia lehetett, tehât Tiyének fivére.
Szintén tôbb szôl amellett, hogy Ay apja volt Nefertitinek, Ehnaton
kirâlynéjânak. Ha ezek a rokonsâgok helytâllôk, akkor Ehnaton
csalâdfâja kapcsolatokat mutât az egyiptomi és a mitanni kirâlyi hâzak
kôzôtt

Ezeken a hâzassâgi kapcsolatokon felûl még a kôvetkezôk kôtôtték
ôssze a két kirâlyi hâzat. Yuya felesége, Tuyu egyiptomi szârmazâsù

volt. Shuttama leânya, Gilu-Khepa III. Amanhotepnek, Tushratta
leânya, Tadu-Khepa pedig Ehnatonnak volt felesége. Ezekben a
hâzassâgi kapcsolatokban lényeges vâltozâst lâtunk az egyiptomi
fâraôk megelôzô szokâsaival szemben, amikor sajât hùgukat vagy

leânyukat vették feleségiil. Most mitanniakkai, hur-riakkal hâzasodtak
ôssze. Ez az elsô eset, hogy a fâraôkban nemcsak az egyiptomi
rokonvérii hâzassâgokbôl szârmazô vér csôrgedezett, hanem Ehnaton

sziilei ùgy unokatestvérek, hogy kôzôs nagyapjuk Artatama mitanni
kirâly.

Az irodalom tud arrôl, hogy az egyiptomi kirâlyi hâznâl
vérrokonok hâzassâga volt szokâsban és ezt a tényt a vilâg
misztériumai alapjân mint kivâltsâgot emlitik, amely hâzassâgokbôl
olyan karizmatikus egyének szûletnek, akik képesek kâoszhôl ùj rendet
létrehozni.

Ehnaton ôtven szâzalékos mitanni ôrôksége és a kôrûlôtte élô
mitanni nôk hatâsa segfthette ôt a Kôzel-Keleten mâr kifejlôdô
egyistenhit elfogadâsâhan.
B. Ehnatonforradalmai

Ehnaton életének legjellemzôhh vonâsa volt viszonya az Egy
Istenéhez, akit a Napkorong, Aton jelképezett, amelyet emberi
kezekben végzôdô sugarak sorâval âbrâzoltak. Vâlaszként az Amon-

papok egyre nôvekvô hatalmâra és mûkôdésére, kijelentette, hogy az ô
istene az egyetlen isten. Szâmâra és kôvetôi szâmâra a hagyomânyos
vallâs istenek ezrével, képeikkel, szobraikkal ûres szertartâsokkâ vâlt.

Az Amon vallâssal szemben tûrelmetlen lett és elrendelte, hogy

Amon nevét mindenhonnan ki kell tôrôlni, ahol az megjelenik. Ô maga
sajât nevét is Amon-hoteprôl Ehn-Aton-ra vâltoztatta.
Ehnaton istenének elsô és legfontosabb tanitâsa az egész teremtett
vilâg szeretete volt, beleértve minden népet és nemzetet a Nap alatt. Az
emberek szeressék egymâst és szeressék a tôbbi teremtményt is. „Ilyen
vallâsi nemzetkôziségre soha nem gondolhattak a 18. dinasztia elôtt".

A mâsodik legfontosabb tanltâs volt; „Igazsâgban élni". Ez azt
jelentette, hogy mindenkinek az élete nyitott legyen, a fâraô életét még
legalacsonyabb alattvalôi is nyiltan szemlélhették. Ez a mâsodik tanltâs
inditotta el a mûvészeti forradalmat, amely olyan haladô stilust
eredményezett, ami jellemzô Ehnaton uralmâra és az azt koveto évekre.
Ezt a stilust Amaraa stllusnak ismerlk, ami onnan szârmazik, hogy
Ehnaton Egylstene szâmâra a mal El Amama helyén ùj székvârost
éplttetett, amelyet ebben a stllusban dlszltettek, bâr mâr a Kamakban

korâbban megépûlt Aton temploma is ebben a stilusban épûlt. Ehnaton
személyes irânyitâsa elengedhetetlen volt ehhez az ùj stîlusvâltâshoz.
„Az ùj mûvészet példâi azt mutatjâk, hogy a kirâly nemcsak kezdôket,
de magas képzettségû mûvészeket is talâlt, akik hajiandôk voltak
kôvetni az ô céljait... Lâthatô, hogy néhâny hônap alatt, a hivatalos
akadémiai stilussal teljesen ellentétes stilust inditott el".

Ahogy vallâsi ùjitâsait halâla utân hamarosan megszûntették, ùgy
az âltala emelt épûleteket és mûvészi alkotâsokat is mind
megsemmisitették. Nemcsak a karaaki Aton templomât, de az ôsszes

amamai épûletet fôldig romboltâk le. Szerencsére udvartartâsâhoz
tartozôk sirjai megmaradtak és ezekben az ô és csalâdja életét âbrâzolô
dombormûvek

maradtak

fenn.

Templomainak

dombormûves

épitôkôveit az utâna kôvetkezô fâraôk épuleteinél mint falkitôltô
anyagot hasznâltâk fel, igy életének szâmosâbrâzolâsa megmaradt.
Ehnatont és csalâdjât âbrâzolô képeknek a valôsâghoz hûeknek
kellett lenniûk és ezek a csalâdi életûk bensôségességét és szâmos
helyen a csalâdtagok kôzôtti szeretetmegnyilvânulâsokat is hiven

megmutattâk. Ahogy Baikie irja: „ ... az egyetlen fontos dolog volt,
hogy szépségében vagy csùnyasâgâban is, de a valôsâgot kellett
âbrâzolni".

Az amamai ùj Aton templomnâl is az ô ùj gondolatai valôsultak
meg. A régi egyiptomi templomok és e kôzôtti lényeges kùlônbség az
volt, hogy a napi szertartâs itt nyilt udvaron, teljes napsûtésben és nem
az elzârt szentély sôtétjében folyt le. Az âldozat târgyât leginkâbb
gyûmôlcsôk, nôvényi eledelek és virâgok képezték. Maga a templom
égre nyitott udvarok sorâbôl âllt. Az atoni hit a régi vallâs sôtét
misztikâjât nyilt, napfénnyel teliszeretartâsokkal vâltotta fel.
A megmaradt mûvészeti târgyakon kivul Ehnaton szelleme
irâsaiban is fennmaradt. Atonhoz irt vagy naphimnuszai mutatjâk meg
vallâsi gondolatainak magasztossâgât. Ezek leginkâbb az amamai
nemkirâlyi sirok falain lâthatôk. A himnusz âldja a vilâg, a nôvények,
âllatok és minden fôld népének teremtôjét és mindezek hâlâjât fejezi ki
életiik fenntartâsâért. A himnusz majdnem lâthatô képies leirâst ad az
élô vilâgrôl. Zakar Andràs „A sumer hitvilàg és a Biblia" cimû
kônyvében hozza Ehnaton himnuszât Michaeli ffancia forditâsa
alapjân. Zakar a Szentirâs 104-es zsoltârâban talâl a naphimnuszhoz
hasonlô részeket.

Cyril Aldred szintén hozza a naphimnusz szôvegét, amelyet Ay
sirjâban talâltak meg, szerinte ez a legteljesebb a fellelt sok vâltozat
kôzul.

A nagy himnusz
Az ég lâthatârân vilâgitva kelsz, Ô Élô Aten, az Élet Kczdctc.
Minden foldet elàrasztasz szépségeddel. midôn kcleten fclkcisz.
Magasan minden orszàg fblôtt dicsôségcs, hatalmas és sugârzô vagy
Sugaraid âtôlelik az orszàgokat és minden teremtményed ôsszesscgét,
mert Te vagy a Nap és eléred azok szélsô hatàrait és
alâveted ôket szeretett fiadnak (Ehnatonnak).

Te tâvoli vagy, de sugaraid elérik a foldet.
Te létod az embert, de ùtjaid kifurkészhetetlenek.

A fbld halâlos sdtétségbe borul, amikor letiinsz a nyugati végeken.
Az emberek elvonulnak hajiékukba és a szemûk nem iàtja tàrsukat.
Kineseiket akâr a fejùk alôl is ellophatjàk anélkùl, hogy észrevennék.
Minden croszlân elôjôn barlangjâbôl és a kigyôk mamak.
Mikor a Teremtô otthonâban pihen, a sôtétség az egyetlen fény.
A fbld megvilâgosodik, amikor felemelkedsz keleten és nappai mint
Aten ragyogsz az égen.

A két orszâg ùnnepel. Mindenek lâbraâllnak, mert felemelted ôket.
Megmossâk tagjaikat, ruhât vesznek és elôtted imàdkozva emelik karjukat.
Az egész fbld végzi munkàjât, a marhàk békésen legelnek.
A madarak kiszâllnak fészkûkbôl és szâmyalva diesérik Lelkedet.

Az àllatok lâbukon ugràndoznak és a szàmyas teremtményck életre kelnek
attôl, hogy feljôttél nekik.

A hajôk fel és le vitorlâznak a folyôn, felkeltedkor minden ùt szabadda vâlik.
Jelenlétedre a bal is kiugrik a folyo vizébôl, sugaraid elérik a tenger mélyét.
Te okozod a nôk megtermékenyulését, Te teszed a magot a férfibe, mely
az anya méhében életet ad a gyermeknek.
Te vagy, aki dédelgeted ôt odabenn, hogy ne sirjon, aki âpolja ôt.
Te vagy, aki az anyaméhben is lélekzetet adsz neki, hogy fejlôdjbn élete.
Amikor a sziiletése napjân elôjbn a testbbl. Te nyitod fel a szàjât
és gondoskodsz tâplâlékàrôl.
Amikor a esibe csipog a tojâsban. Te adsz lélekzetet neki, hogy fennmaradjon.
Te hatârozod meg a helyes idôpontot, amikor megtbri a tojâst,
amikor kikel és lâbân szaladgâl, hogy bizonyitsa teljességét,

Mily sokrétû a Te munkâssâgod! Rejtve van ez az ember làtésa elôl,

Ô Egyetlen Isten, akihez hasonlô nem adatott!
Amikor egymagad voltâl. Te formâltad a fbldet kivânsâgod szerint
és minden âllatot, kiesiket és nagyokat, mind mik làbukon jâmak a fbldbn,
vagy szâmyukon magasra szâllnak,

Sziria, Kush és Egyiptom orszâgâban Te jelblbd ki mindenki helyét
és elégited ki sziikségletét.

Mindenki megkapja tâplâlékât és napjaikat szâmon tartod.
Kulbnbbzô beszédjuk nyelve, kulsejuk és szinuk is,
mert Te kulônbbzteted meg a nemzeteket.

Te teremted a vizet a fbld alatt és kedvedre hozod onnan elô, hogy tàplâld
Egyiptom népét, mint ahogy Te tetted azt is, hogy Neked éljenek,
Ô mindenek Ura, Istene, fâradozva értuk, Minden Fbldek Ura.

Aten Napkorongja, nappai elôttûk ragyogva, Hatalmas Fenség!
Te teremted életét minden tâvoli orszâgnak.

Te tetted a Nilust (a vizet) szâmukra az ég felhôibe és tengerként

ârasztod el a hegyeket, hogy ôntôzd falvaik fbldjét.

Mily kivâlô a terved, Ô Ôrokkévalôség Ura,
Te ajândékozod az idegeneknekés àllataiknak a Nilust az égben,
de az igazi Nilus Egyiptom szâmâra a fold alôl folyik.

A Te sugaraid tâplàlnak minden fôldet és ragyogâsodtôl élnek és nôvekszenek
Te alkottad az évszakokat, hogy fenntartsd teremtményeidet,

a telet, hogy felfh'ssitsd ôket, a nyâr melegét, hogy megizleljenek.
Te alkottad a tâvoli eget, hogy onnan szemiélhesd,amit megteretntettél

megjelenve egyediil az ÉlôAten képében.
Te alkotod magadbôl az alakok milliôit, vârosokat, falvakat,
fbldeket, utakat, a folyôt.

Téged làt maga elôtt minden szem, mert minden teremtményed fblôtt
Te vagy a nappai Atenja.
Te vagy a szivemben, de fiadon, Ehnatonon kiviil nem ismer senki.
Te adtad neki tei^'eid és hatalmad ismeretét.

A himnuszt mindenki szâmâra kôzérthetô nyelven îrtâk és szôvege
idegenek szâmâra is kônnyen érthetô volt.

Az utolsô két mondât mutatja azt, hogy a Napkorong csak lâthatô
jelképe volt az Egy Istennek, az egész élô vilâg teremtôjének és
fenntartôjânak.
C Irodalmi értékelések

Az amamai idôket ma az egyiptomi tôrténet legizgatôbb
szakaszânak tartjâk és Ehnatont ma mâr nem lehet kihagyni az
emberiség szellemtôrténetébôl. Személyét és teljesltményét âllandôan
ùjraértékelik, lija Erick Homung Ehnaton „A fény vallâsa" clmû
munkâjâban.

Homung visszatekint az elôtte elhangzott vagy kôzôlt véleményekre és
tôbbeket idéz.

W.H. Flinders „Egyiptom tôrténete" clmû munkâjâban iija: „Ha ez

egy olyan ùj vallâs lenne, amit arra talâltak ki, hogy kielégitse a mai
tudomânyos elképzeléseket, nem tudnânk hibât talâlni a naprendszer
energia gazdâlkodâsânak leirâsâban... Ez olyan âllâspont, amelyen
logikailag még ma sem tudnânkjavitani".
J.H. Breasted, amerikai egyiptolôgus szerint: „Ehnaton egy Istentôl
megrészegûlt egyén volt, aki csodâlatos érzékenységgel magâtôl
érthetônek lâttaIstent. Meglehetôs extâzist jelentett szâmâra az ôrôk és
egyetemes vilâgossâg szépsége". Breadstedet meglepte Ehnaton
tanitâsânak modemsége és az, hogy mennyire elôképe volt az a
keresztény magatartâsnak és hitnek.

Breasted kônyvében kiemeli a himnusz utolsô bekezdését és ennek
a kôvetkezô alcîmet adja: REVELATION TO THE KING, azaz
Kinyilatkoztatâs a Kirâly szâmâra.
A himnuszrôl ezeket îija:

„Ebben a himnuszban a birodalom egyetemessége teljes
kifejezésre jut... a nùbiai Nilus legtâvolabbi vizesésétôl Szîria

legmesszebb levô teriiletéig. Ezek nem olyan gondolatok, melyeket a
Kr.e. XIV. szâzadi embereknek szoktunk tulajdoni'tani. Egy ùj szellem
lehelt az egyiptomi hagyomânyok elszâradt csontjaira és aki elôszôr
olvassa ezeket a sorokat, ônkéntelen csodâlattal kell fogadnia ezt a

flatal fâraôt, akinek szîvében egy ilyen korban ilyen gondolatok

rejtôznek. Ôt megragadta a vilâg uralkodôjânak, a természet
teremtôjének gondolata, akiben a kirâly megnyilatkozni lâtta a teremtô
jôindulatât mindegyik, még legkôzônségesebb teremtményével
szemben is. A Nilus mocsaraiban szâmyalô madarakat ùgy lâtta, hogy
szâmyukat teremtôjùk imâdâsâra emelik, még a bal is Isten dicsôségére

ugrik ki a folyô vizébôl. Az Ô hangja hivja elô a virâgokat, tâplâlja a
csibét és irânyitja a Nilus hatalmas âradâsât... Ô Isten egyetemes
uralmât, fajra és nemzetiségre valô tekintet nélkùl, minden ember
fblôtti gondoskodâsâra alapozta és a buszke és kivâltsâgos

Egyiptoniiaknak râmutatott az emberiség kôzôs atyjânak mindent
felôlelô jôsâgâra még azzal is, hogy Sziriât és Nùbiât Egyiptom elôtt
sorolta fel. Ilyen oldalrôl nézve Ehnaton kiilônôsen figyelemre méltô, ô
a tôrténelem elsô prôfétâja. Mig a hagyomânyos fâraô szâmâra az
âllami isten csak diadalmas gyôztes volt, aki minden népet letiport és
adôval terhelten hajtott a fâraô harci szekere elôtt, Ehnaton Istenben
minden ember jôakaratû atyjât lâtta. Ez az elsô eset a tôrténelemben,

hogy egy megértô szem meglâtta ezt a nagy egyetemes igazsâgot. Tehât
az ô teljes mozgalma nem volt mâs, mint visszatérés a természethez,

amit a benne megnyilatkozô jôsâg és szépség spontân felismerése
eredmenyezett, amikhez a tudatossâg és misztika vegyûlt".
Arthur Weigall kôvette Breadstedet abban, hogy Ehnaton volt a
„vilâg elsô idealistâja és a vilâg elsô egyénisége", tovâbbâ ô volt az, aki
elôszôr talâlt és hozott létre egy olyan tiszta vallâst, amelyet a
kereszténységgel kell ôsszehasonlitani ahhoz, hogy hibâkat fedezzunk

fel benne. Weigall mâshol hangsùlyozza, hogy nincs még egy olyan
vallâs, amely ennyire emlékeztetne a kereszténységre. A sugârzô
napkorong képét a keresztény kereszthez, az atoni nagy himnuszt pedig
a 104-es zsoltârhoz hasonlitja.

Rudolf Anthes 1952-ben ismét meghatârozta Breadsted és Weigall
âllâspontjât:

„Hanninc éve talân mindnyâjan Breadsted befolyâsa alatt
szemléltûk (Ehnaton vallâsât). Ez a legmagasabb szintii és legtisztâbb
egyiptomi beleérzés volt az istenibe. Ehnaton megszabaditotta magât a
hagyomânyos vallâs ûres kiilsoségeitôl és kôzvetlen utat talâlt az
emberitôl az istenihez. Mindent elvetett, ami tôbb istenre vonatkozott,

igy mind a mltoszokat és szimbôlumokat is. Mivel nincs feljegyezve,
hogy isteni kinyilatkoztatâst kapott volna, ô a napban, a fényben, az

életben és az igazsâgban lâtta Ôt... és egy példâtlan szintu rneglâtâssal
elôre lâtta Szent Jânos evangéliumânak gondolatait. Ùgy tûnik
szâmunkra, hogy Ehnaton egy olyan vallâs prôfétâja volt, - amelyre az
idô még nem érett meg".

Anthes maga is ellene mond annak a megâllapitâsânak, hogy
Ehnaton azért lâtta az istenit a napban, fényben stb., mert nincs
feljegyezve, hogy kinyilatkoztatâst kapott volna. Késôbb majd lâtjuk,

hogy Ehnatonnak kôzvetlen megvilâgositô élményének kellett lennie
Istentôl.

Késôbb maga Homunk is megâllapitja, hogy nem volt isteni kinyilatkoztatâs. „Maga Aton nem beszélt esak papja, Ehnaton beszélt
rôla". Ennek az âllitâsnak câfolatât is a késôbbiekben lâtjuk majd.

„A Nap Fâraoi" cimen 1999 ôszén kiâllitâst rendeztek a bostoni
Szépmûvészeti Mùzeumban (Muséum of Fine Arts, Boston), amely
2000 végéig még hârom helyen kerûlt bemutatâsra. A kiâllitâs anyagât
a fellelt amamai mûvészeti emlékek képezik, a Nap Fâraôi alatt
Ehnatont, Nefertitit és Tutenkhament kell érteni. A bemutatott

emlékeket kônyv alakban is megjelenttették, amelyben a kiâllitâsi
anyag katalôgusszeru ismertetése elôtt a témâval foglalkozô
tanulmânyokat kôzôlnek. Ezek kôzul szâmunkra John Foster
tanulmânya érdekes, amelynek cime: „Az ùj vallâs" (The New
Religion). Foster a nagy himnusz alapjân tiz bekezdésben hatârozza
meg Ehnaton istenének tulajdonsâgait:
Egy az Isten

Egyedûl Ô az Isten
Isten teremtette a vilâgot
Isten szabja meg az idô mùlâsât
Isten egyetemes

Isten a vilâgossâg
Isten a szépség
Isten a szeretet

Isten az Atyânk
Isten a tudatunkban, a szivxinkben él.

A nagy himnuszban Istennek ezeket a tulajdonsâgait mint
dicséretét mondjâk a boldogsâg és az ôrôm olyan hangjân, amely mâr
az extâzissal hatâros.

Ehnatonnak nem volt leiki vezetôje, csupân az ô Istene. Egy

megvilâgltô Isten-éiménynek kellett megadnia szâmâra a kozmikus
tudatossâgot, amelyet a XIX. és XX. szâzadi beavatottak Imak le
lehetôségiikhôz képest. Az is bizonyos, hogy az ùn. Nyugati Vilâgban ô
az elsô, aki ilyen megvilâgosodâsban részesùl. Nézzûk, hogy a modem
irodalom hogyan hatârozza meg ezt az erôteljes Isten-éiményt.
D. Kozmikus tudatossàg

Az egyik irô, aki maga is âtment egy ilyen meggyôzô Istenélményen, Richard M Bucke, egy kanadai szûletésû orvos, aki - mâr
amennyire képes - szavakba foglalva leirja èiményét. Ezutân analizâlja
azokat, akik szerinte a tôrténelem folyamân âtélték a kozmikus

tudatossâgot. Ûgy érzi, hogy az ilyen fajtâjù megvilâgositô élmények
rendszeresek, bâr ritkâk, és hozzâtartoznak az emberiség fejlôdéséhez,

az emberi tudatossàg jelenlegi szintjérôl egy annâl jôval magasabb
szintre valô lépést jelentenek.

Bucke kônyvét, amelynek cime "Kozmikus Tudatossàg (Cosmic

Consciousness), a mùlt szâzadfordulôn irta, igy Ehnaton, aki csak
ebben a szâzadban lett igazân ismert, nem keriilhetett be a Bucke âltal
târgyaltak kôzé.

Bucke megvilâgositô élményét egy intellektuâlis beszélgetésekkel

tôltôtt este utâni hosszabb hintôutazâson kapta. Fényt, diadalérzést,
nagy ôrômet, és olyan intellektuâlis megvilâgositâst élt ât, amelyet ûgy érzi, hogy lehetetlen szavakkal leimi. "Ô lâtta és tudta, hogy a
vilâgegyetem nem halott anyag, hanem élô Létezés és hogy az ember
lelke halhatatlan", valamint azt, hogy "a vilâg alapelve az, amit mi
szeretetnek nevezunk és hogy a boldogsâg hosszù tâvon mindenki
szâmâra teljesen bizonyos".

Ezek utân az élmények utân hasonlôkat tapasztalt emberekkel
folytatott beszélgetések segitették gondolatai tisztâzâsâban, de hosszù

idôre és sok munkâra volt sziiksége ahhoz, hogy ôsszegyûjtse és
elemezze azok irodalmât, akikrôl ùgy itélte meg, hogy szintén âtmentek
hasonlô élményen. Ezek utân fogalmazhatta meg a kozmikus
tudatossàg kôzôs jellemzôit, amelyeket igy sorol fel:
1.

Egyéni fény

2. Ôrôm, erkôlcsi emelkedettség
3.

Megvilâgosodott tudâs

4.

Halhatatlansâg érzete

5.

Halâlfélelem elvesztése

6.

Bûntudat elvesztése

7.

Vâratlan, hirtelen râébredés

8.

Hogy lehetetlen szavakkai mâsoknak
megmagyarâzni az élményt.

Kônyvében megadja azoknak a tôrténelmi személyeknek névsorât,
akik szerinte részesûltek kozmikus tudatossâg élményében. Ezek a
kôvetkezô személyek:

Môzes, Gideon, Izaiàs, Li R, Biiddha, Szôh'atész, Jézus, Pàl,
Plotinus, Mohamed, R.Bacon, Dante, Las Casas, Keresztes Szent
Jànos, F. Bacon, Behmen, Pascal, Spinoza, Mme. Guyon,

Swedenborg, Gardiner, Blake, Balsac és még hùsz személy, akik
mind a XIX. szàzad sziilôttei.

Bueke ùgy gondolja, hogy kulônbôzô megvilâgosodâsi szmek
lehetségesek, egyeseknek teljesebb lehet, mint mâsoknak, de a
tudatossâg szintje mind messze magasabb, mint a kôzônséges
ôntudattal rendelkezôk tudata. Feltételezi, hogy szâmosan vannak a
kozmikus tudattal rendelkezôk és szâmuk egyre nôvekszik. Megjôsolja, hogy a tudatnak ez a foka uralkodôvâ és âltalânossâ lesz az
emberiség eljôvô szâzadaiban.
A XX. szâzad végén Robert M. May ùjbôl megvizsgâlja a Bueke
âltal meghatârozott Kozmikus tudatossâgot, elemzi Bueke gondolatait
és végigkôveti mindazokat a szerzôket, akik ezzel a terulettel
foglalkoztak a XX. szâzadban.

E. Teilhard de Chardin, szàzadunkkozmikus gondolkodôja
Szâzadunk mâsik gondolkodôja Pierre Teilhard de Chardin, akinek

meglepôen hasonlô gondolatai vannak, mint Ehnatoimak. Teilhard egy
francia paleontolôgus, aki 1881-toi 1955-ig élt és megvilâgosodâs
élményén az elsô vilâghâborûs szolgâlata alatt ment ât, ahol mint pap
és szanitéc teljesitett szolgâlatot a francia seregben. Hasonlôan, mint
Bueke, ô is nagy ôrômmel olvasott megelôzôen megvilâgosodott
személyekrôl Eduard Schuré kônyvében: „Les grand initiés"-ben. Azt
iija errôl: „... ôrôm a sajâtunkkal kulônôsen egyuttérzô elmét talâlni ôrômteli spirituâlis érzés kapcsolatot teremteni egy mâsik lélekkel, aki
tele van a vilâgért valô lelkesedéssel".
Teilhard életrajzirôja, Ursula King irja rôla: „Ezt a lâtomâst a
szeretet mozgatta: a vilâg szeretete, Isten szeretete és mindenek fôlôtt

Isten szeretete a vilâgot megleikesitô életfolyam és annak szâmtalan
arculatân keresztûl, melyet ô olyan erôsen érzett .
Teilhard egyik îràsâban ezt talâljuk:
„Ott amott, a horizonton a nap éppencsak megcrintctte

fényével a keleti ég legszéiso élét. Egyszerismct, cz alatt
a mozgô tiizkorong alatt, a fbld clô felulete cbrcd és
megrâzkôdik s egyszer ismét clkczdi féleiemteli inunkâlkodâsât".

Ez a szôveg ugyanazt az érzést sugârozza, mint Ehnaton himnusza.
Egy mâsik helyen ezt irja Teilhard:
„Hogy ne iepne meg minket egy erds misztikus folyamat
feltârulô nôvekedése kôrûlôttunk, amelyet valôjàban az a
meggyôzôdés tâplàl, hogy a vilàgegyetem, tcljcs mukôdését tekintve, végsô soron szeret és szcretetre méitô".

Egyéb helyeken
kozmikus lâtâsàrôl, az egyén kozmikus
feladatârôl, mâshol a Vilâg Lelkérôl l'r, amely sugârzâsâval
szakadatlanul tâplâlja az égô szivûeket. Egy kiilôn fejezetet szentel
olyan témânak, mint: A lét szeretete és Isten âtragyogâsa a Vilâgon.
Mindezeken a helyeken egyrészt kozmikus tudatossâgârôl tesz

bizonysâgot, màsrészt olyan gondolatokat fogalmaz meg, amelyekben
az ehnatoni gondolatok rokonaira ismerhetiink. Teilhard szintén azt

érzi, hogy amit ô lât, azt egyedûl ô lâtja és hogy lâtomâsât majdnem
lehetetlen mâsokkal kôzôlni.

F. Cari Giistav Jung az archetipusi élményekrôl

A tôrténelem nagy lâtnokain felûl C.G. Jung és kôvetôi is leirjâk az
ùn. archetipusi élményeket és megprôbâljâk megfogalmazni azok
jellemzôit. Maga Jung nagyon jô véleménnyel volt Ehnatonrôl és ezt
iija: „ ... Amenophis (Ehnaton) kreativ és nagyon vallâsos személy

volt..." Egy mâsik helyen ezt irja: „Istenrôl alkotott ôsszes régi idea,
mâr maga is és kiilonôsen a numinôzus gondolât, az élményben
gyôkerezik".

Kôvetôi kôzul Aniela Jaffé fogalmazza meg legtisztâbban azt,

hogy mit értettek ôk a kôzôsségi tudattalan és az archetipusi élmények
numinôzitâsa alatt. Jaffé ezt irja, Jungot idézve: A numinôzus

tudattalan élménye kôzôsségi, mégis az ember legszemélyesebb és
legbensôségesebb részéhez tartozik. Ugyanolyan személyes, mint
amilyen abszolût értékû. „Nem vitathatô. Te csak azt mondhatod, hogy
neked sosem voit ilyen élményed", mire a veled szembenâllô igy
vélaszol: „SajnâIom, nekem voit... Nem szâmit, hogy a vilâg mit
gondol a vallâsos élményekrôl, az, akinek van ilyen élménye, az nagy

kinccsel rendelkezik, valamivel, ami szâmâra az élet forrâsa, a szépség

értelme lesz és ami ùj fényt ad a vilâgnak és az aemberi-ségnek. Neki
bizalma és békéje lesz".

Jung az archetipusi élményt alapvetô fontossâgù élménynek
nevezte. Hitte azt, hogy az archetipusi tartalom alapjaiban befolyâsolja
az embert, mivel a tudatosban ùgy jelenik meg, hogy a fbldôntùlisâg
(numinôzitâs) minden erejét sugârozza.

A jungi individuâciôs eljârâs megvalôsitja az egyén rendeltetését,
hivatâsât és fokozatos fejlôdéssel elôsegitheti kozmikus érzék lét-

rejôttét. Korunk szâmos spirituâlis irânyzata kulônbôzô utakat ajânl
megvâltozott tudatâllapot elérésére, bizonyos esetekben kozmikus
érzék is elérhetô lehet.

G. A kozmikus tudatossàg ûjabb meglâtogatâsa

Robert M. May fenti cimmel kiadott kônyvében foglalja ôssze
mindazt, ami R. Bucke utân e teriileten tôrtént 1993-ig. A szerzô maga
is âtment egy kozmikus élményen 1962-ben, hùsz éves korâban, ami
utân 30 év mùlva irja meg ezt az ôsszefoglalâst.

Munkâjâban részletesen ismerteti R. Bucke „Kozmikus
Tudatossàg" cimû kônyvét és életét, valamint az utâna kôvetkezô, vele
ellenkezô és ôt tâmogatô gondolatokat. A materialista tudomânyos
alapon
âllô J.B. Watson behaviourizmusân kivûl Freud

pszichoanalizisét és A. Maskow elméletét ismerteti és câfolja, amelyek
az ùn. „csùcs-élményeket" természetes jelenségnek magyarâzzâk és
elvetik azok természetfeletti lehetôségeit.

Bucke elméletét tâmogatôk kôziil részletesen foglalkozik William
James, Cari Jimg, valamint Gurdijieff és Ouspensky munkâssâgâval.
Kônyvét Bucke és Teilhard de Chardin gondolatainak hasonlôsâgâval
zâija. May munkâjâbôl a kôvekezôket érdemes itt idézni:
Bucke szerint „A tulajdonsâg, amely ezeket az embereket (akik
âtélték a kozmikus tudatossàg élményét) megkulônbôzteti, az, hogy a
lelki szemûk megnyilt és lâttak".
„Buddha elsô szavai a megvilâgosodâsa utân a kôvekezôk voltak:

Ahogy a nap sugarai elnyelik a vilâg sôtétségét, ugyanùgy megtalâlja
az igazsâgot az, aki kitartô a keresésben és az igazsâg megvilâgositja
ôt".

Bucke az Ùjszôvetség szâmos helyét a kozmikus tudatossàg
bizonylatânak tekinti. A szôlôsgazda példâjâbôl ô azt a kôvetkeztetést
vonja le —az elôzô Buddha idézettel szemben, - hogy nem elég a

szorgaLmas munka a kozmikus tudatossâg einyeréséhez. (A Lélek szele
ott fiij, ahol neki tetszik.) Ezért van az, hogy mi'g egyesek megkaptàk,
mâsok bar szorgalmasan dolgozôk és gondolkodôk, mint Arisztotelész,
Newton és Goethe, kimaradtak belôle.
„Freud „Môzes és egyistenhit" cîmû munkâjâban szomyûségeket

âllît. Lényegében egy mesét talâl ki a Biblia helyett csak azért, hogy
igazolja pszichoanahzis elméletét... Elsôsorban azt âllitja, hogy Môzes
egyiptomi volt és nem zsidô... (Ma mâr) ùgy lâtszik, hogy nincs arra
bizonyi'ték, hogy Môzes egyiptomi lett volna. Ez inkâbb Freud „vâgykielégitése" volt... Freud meséjében, és ez egy mese, amit eredetileg
egy regényben gondolt kôzôlni, az egyiptomi herceg, Môzes IV.
Amenhotep fâraô egyistenhitének kôvetôje volt, amely fâraôt késôbb

Ehnatonnak neveztek. Ez a vallâs lényegében napimâdâs volt. A napot,
Atont tekintették az egyediili istenségnek. Ez a vallâs rôvidéletu volt
Egyiptomban és utâna a hagyomânyos sokisten hit jôtt vissza. Freud
hipotézise az volt, hogy Môzes azért, hogy az Aton hit tùlélését
biztositsa, vâlasztota ki az izraealitâk tôrzsét, kivezette ôket az
egyiptomi rabszolgasâgbôl és oktatta nekik ezt az ùj hitet".
May valôszinûen nem tanulmânyozta részletesebben Ehnaton tôrténetét és fôleg nem ovasta végig az Ay-féle Aton himnuszt. A
kozmikus tudatossâg ilyen ismerôjének râ kellett volna jônnie arra,
hogy Ehnaton kizârôlag egyéni isten-élmény ùtjân juthatott el a
majdnem tôkéletes egyisten hitre, amely nem egyszeru napimâdâs volt
és amelynek egyetemes szeretetre épûlô mivoltâval szemben Môzes
haragvô és bosszùâllô istenhite, amely csupân a vâlasztott népet
tâmogatta, meglehetôs visszalépést jelentett. Ehnaton szâmâra
elképzelhetetlen volt, hogy Istene nemzete ellenfelének teljes kiirtâsâra adott volna parancsot.

Gurdjieff szerint a kôvetkezôk tartanak bennûnket rabsâgukban és
akadâlyozzâk meg azt, hogy a tudatossâg magasab szintjére jussunk:
o

A târsadalmi szereppel valô azonulâs

o

Belsô alkalmazkodâsunk mâsok igényei szerint

o

Hazugsâg, mâsok okolâsa hibâinkért

o

Felesleges beszéd, fecsegés

o

Negativ érzelmek kifejezése.

A felsoroltak kôziil hâromnak fontos szerepe volt az ehnatoni hitvallâsban. Az uralkodô és a hivatalt viselôk idealizâlt merev âbrâzolâsa

helyett az ôszinte emberâbrâzolâs lett az ùj mûvészet jellemzôje. A
hazugsâg ellentéte volt az „igazsâgban élni" jelszava. A negativ

érzelmek kifejezése helyet az amamai mûvészetre a szeretetteli boldog
csalâdi élet âbrâzolâsa volt jellemzô.

Befejezésiil May Teilhard de Chardin munkâit idézi:
kereszténység és fejlôdés(elmélet)", az „Emberi jelenség"-et és az
Ember jôvôjét, mint a kozmikus tudatossâgmegnyilvânulâsait.
H. Ehnaton kozmikus tudatossàga
Henri de Lubac, Teilhard de Chardin rendtârsa és barâtja, Isten

keresésérôl ir hosszù tanulmânyt, amelyben gyôkeres ellentéteket mutât
ki az istenkeresôk két tipusa kôzôtt. A filozôfus tudomânyos

kutatâsâval, elemzésével bizonyitja Isten létét. Az ô keresése pozitiv,
aktiv, cselekvô. A misztikus tudatosan talân nem is keresi Istent, de
mégis ô az, aki megtapasztalja Isten valôsâgât, akinek bizonyossâga
nem a tudôs levezetett igazsâga, hanem az âtélô egyéni élménye âltal,
erôsebb meggyôzôdést magâval hozva jôn létre. Az ô istenkeresése
passziv, nem tevékeny. Mig a tudôs Istene majdnem személytelen,
addig a misztikusé nagyon is személyes.

De Lubac szemléletes hasonlattal hja le az Isten-megismerés
élményét:

„Azt mondtâk nekem, hogy az ég szûrkesége csak a felhôk vékony

fâtyola, amely eltakarja a napot. Sok mindent elmagyarâztak a naprôl
és sok mindent el is hittem. Egy napon azonban szétnyiltak a felhôk és
bar bele nem pillanthattam a napba, de orcâm felderiilt és vége volt a
kétségeknek. A felhôk ùjra eltakarhatjâk a napot, de létezésérôl nem
voltak kétségeim".

„Talân, ha vitâs kôrûlmények kôzé kerûlôk, elegendô lesz
egyvalakivel talâlkozni, akinek valôjâban megnyiltak a felhôk. Talân

elegendô lesz lâtni valakit, aki lâtott, akinek bizonyossâgâban hinni
tudunk. Ez az a csoda, amely generâciôkon ât végnélkûl ismétlôdik,
amely legyôzi elôitéletiinket és ôvatos elôvigyâzatossâgunkat, ez a
csoda ûthet rést a megkeményedett védôfalakon és felrobbanthatja a
tagadâs vârât. Az ilyen bizonyossâg nem hasonlithatô azokhoz,
amelyekkel a kôznapi életben talâlkozunk".

Nem véletlen, hogy ez a modem jezsuita is a nap hasonlatâval
âbrâzolja legjobban a spirituâlis megvilâgosodâs, az Isten-megismerés
lényegét, ahogy Ehnaton népe szâmâra is a Napkorong jelképezte a
szâmâra megnyilatkozott személyes Istent.
Nem tudunk olyan emberi forrâsrôl, ahonnan Ehnaton részletes
leirâst kaphatott volna a vilâgegyetem numinôzus szerkezetérôl, a
modem fizika metafizikât vaiôszinûsitô tételei sem léteztek még, tehât

fel kell tételeznûnk, hogy egy erôteljes lelki élményben volt része,

amely megvilâgosltotta, meggyozte és arra inditotta, hogy a
rendelkezésére âllô forrâsokat, életét és minden tôrekvését Isten

kivânsâgainak megvaiôsitâsâra âldozza. Ezeket a kîvânsâgokat vele
kôzôlték és csupâncsak ôvele és senki massai nem. Kômyezetében
talân Nefertiti és talân anyja, Tiye kirâlyno, nôi érzékenységûkkel

valamit megérezhettek magasszlntû gondolataibôl.
Ez az erôteljes élmény magyarâzhatja meg azt, hogy miért lett az
egyiptomi istenek sokasâga ûres formasâg szâmâra, hasonlôképpen,
ahogy a farizeusok tôrvénye ôncélù szabâlyokkâ vâlt Jézus szemében,
de Ehnaton rendelkezett elegendô fôldi hatalommal ahhoz, hogy
ellenâlljon Amon papjainak.

Szeretett nôi csalâdtagjain, anyjân, szépséges feleségén és leânyain
kivûl ô sajât nôi oldalât, élô animâjât is felismerte. Megengedte, hogy
testének nôi formait, mint a fâraô igazi alakjât, megmutassâk
âbrâzolâsain. Az ô erôteljes férfiassâgât életének isteni célja és ideâinak
dinamikâja meggyôzôen fejezte ki. Meg volt gyôzôdve arrôl, hogy

mindenhatô Istenének egyetlen fia. Meggyôzô Isten-élményével
nemcsak bûntudatât, hanem szégyenérzetét is elvesztette. Semmit sern

kellett takargatnia. Ugyanolyan nyiltan mutatta meg testének nôi

vonâsait,

mint

bensôséges

csalâdi

életét,

amelyben

egyéni

kapcsolatainak szeretetteljes nôiessége nyilvânult meg.
I. Ôrôkségunk az ôkori Kôzel-Kelet-rôl
A hurri nép, amely Ehnaton ôseinek felét adta, felelôs a sumeri
kultùra és civilizâciô elterjesztéséért és tovâbbadâsâért az ôkori KôzelKeleten. Ez a nép ragozô, agglutinâlô nyelvet beszélt, és szâmos szerzô

azonosnak veszi ôket a Szubartunak nevezett ôkori teriiletek lakosaival,
akik egyesek szerint a sumerokat megelôzô ôslakôi voltak

Mezopotâmiânak. Mitannit, a hurrik kirâlysâgât az asszirok elfoglaltâk,
igy a hurrik vagy szubarok (szabirok) kiszorultak a termékeny

félholdnak nevezett teriilet kôzépsô részérôl és a Kr. e. elsô évezredben

kissé északabbra, Urartu néven alapitottak kirâlysâgot. Szintén a
hurriknak tulajdonitjâk a kôzép-âzsiai Horezm kultùrâjât, ahonnan a
honfoglalô magyarsâghoz csatlakozô kabarokat szârmaztatjâk. A hurrik

hatâsa tehât Egyiptomtôl Kôzép-Âzsiâig âtfogô teruleten nyilvânul meg

az ôkorban.

A Nap àltal kôzvetitett egyistenhit és a mezopotàmiai ékiràs
tovàbbadàsàn kivûl szâmos jelentôs, tôrténelem formàlô ùjitàst is nekik
tulajdonitanak. Ezek: a lô, mint a kôzlekedés és a harcâszat

elômozditôja, a lovak àltal hûzott harckocsi, a lôhàton folytatott

hadviselés bevezetése volt. Tôrténészek szintén a hurriknak tu-

lajdonîtjâk a nagyerejû messzehordô réteges ijak elsô alkalmazâsât. A
vâgtatô lôhâtrôl hâtrafelé nyilazâs, amelyet tôrténészek pârtus
nyilazâsnak neveznek, urartui bronz ôvlemezek tanùsâga szerint
urartui, tehât szintén huirik vagy szabirok talâlmânya volt.

Bakay Komél irja: „Âltalânos vélemény szerint a szkitâk az ùn.
sâmânisztikus szertartâsok keretében gyakoroltâk istenhitûket, s a

szkita kirâlyok egyùttal népûk fôpapjai is voltak. A szkitâk, a gôrôg
tôrténetirôk szerint, imâdtâk a Napot, az Eget, a Fôldet és a Tûzet.

Valôjâban azonban a Teremtô Istent, akinek jelképe a Nap, (és) aki a
tûzet adta az embereknek, aki teremtette az eget és a fÔldet". Ez
Ehnaton hite is, akinél a Nap, Aten korongja csak jelképe a minden
élôk és élettelenek Teremtôjének. Ehnaton szintén egyedûli kôzvetitôje,
fôpapja volt Egyistenének népe felé, mint a szkita kirâlyok és ahogy az
apostolinak nevezett magyar kirâlyok fôpapi olajkenettel lettek népûk
lelki vezetôi is.

A honfoglalô magyarsâg fennmaradt mûvészeti kincsei, ôtvôs-

munkâi és a Kaukâzus kômyékén készûlt magyar Szent Korona arrôl
tanùskodnak, hogy az urartui, tehât hurri mûvészet elemei a szkitâkon,
pârtusokon, hunokon és avarokon ât a magyar forma-kincsre is hatâssal

voltak. A Szent Istvân kori „pogâny magyarok" egyistenhivôk és mâr
részben keresztények is voltak. Nem kôzômbôs tehât szâmunkra, hogy

a tôrténelem elsô isteni kinyilatkoztatâst kapott prôfétâja, Ehnaton,
felerészben hurri szârmazâsù volt. Nemcsak mûvészeti formakincsûnk,

de egyistenhitûnk is olyan elôzményekkel rendelkezik, amelyek a Kr.
elôtti XIV. szâzadra nyùlnak vissza.

vm.

A MAGYAR KONGRESSZUS

KERETÉBEN RENDEZETT ÛLÉSEK
ÉS ELÔADÂSSOROZATOK

A mérnôkôk talâlkozoja
Az Arpàd Akadémia mémôktudomânyi osztâlya a Magyar

Mérnôkôk és Èpitészek Vilâgszôvetségével egyûtt 2000. november 25én, szombaton reggel tartotta 30. évi iilésést, amelyen az alâbbi
elôadâsok hangzottak el:

vitéz Falk

Viktor okl. elektromémôk

(Cleveland,

Ohio)

bekôszôntôje utân

Urmôs Antal okl. gm. (Woodstock, Ontario, Kanada), az Ârpâd
Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagja, a Vilâgszôvetség
fôtitkârânak beszâmolôja.

Veress JôzsefdkX. gm. (Cleveland, Ohio): „Mûvese-pumpa bemutatâsa és mûkôdése".

Kozma Ottô okl. gm. (Wickliffe, Ohio): „Ûj villamos energiaforrâs"

Legeza Tamàs okl. elektromémôk (Cleveland, Ohio): „Mi tôrtént

a mémôki hivatâssal az Egyesûlt Âllamokban a mâsodik vilâghâborù
utân?" (IL rész)

Somogyi F. Lél (Parma Hts., Ohio): Az Internet terjedô hasznâlata
a magyar diaszporâban. Hogy alakul a www.hungarianassociation.org
honlap?

Balogh Zoltàn okl. gm. (Richarson, TX): „Ôhaza mémôki
szemmel"

Fejér Pàl okl. gm. (Bloomfield Hills, MI): Magyarorszâg ùti
beszâmolôja

Sos Dàniel P. eng. (Fonthill, Ontario, Kanada): „Mémôk vagy
épitész"?

Relie

Ferenc

okl.

vm.

(Columbus,

Ohio):

„Szervezés

Magyarorszâgon"

dr. Roliàcs Jôzsef: A mémôki munka értéke avagy gondolatok egy
lehetséges GTE programrôl

Ûrmôs Antal okl. gm. (Woodstock, Ontario, Kanada): MMÉV és
KMME kapcsolatok és aktivitâsok

Az elôadâsok elhangzâsa utân Ûrmôs Antal, mint pénztâros, a
Vilàgszôvetség anyagi helyzetét ismertette.

Az Arpâd Akadémia
orientalisztikai osztâlyânak ûlése
Az Arpâd Akadémia orientalisztikai osztâlyânak ûlése —Csôkné
Veress Etelka elnôkletével —november 24-én, pénteken du. 3 ôrakor
kezdôdôtt és folytatôdott szombaton és vasâmap. A megnyitô és
ûdvôzlô szavak utân az elnôk „Temiészetalapon ôsmagyar tôrténelem"
cimmel tartotta meg értékes elôadâsât.

A Szabad Magyar Ûjsâgirok Szôvetségének
évi kôzgyûlése
Stirling Gyôrgy (Arlington, YA) elnôk megnyitôja és beszâmolôja
utân Soôs Jôzsef pénztâros, fôtitkâr kôszôntôtte a megjelenteket. Majd
beszâmolt a Szôvetség elmùlt évi munkâjârôl. Ezt kôvetôen tôbb
értékes felszôlalâs és elôadâs hangzott el.

Az Akadémia orvosi szakosztâlya szervezésében
egészségûgyi elôadâsok
November 25-én, szombaton 1 ôra 30 perckor az Akadémia Orvosi
Szakosztâlya szervezésében az elôadâssorozatot:

Dr. Nâdas Jânos (Canton, OH) elnôk nyitotta meg. Elôadâsânak
cime: „A szeretet és a fâjdalom ".

A Szent Lâszlo Târsasâg és Rend, s a Vitézi Rend
A Szent Làszlô Târsasâg és Rend, valamint a Vitézi Rend egyuttes
ûlését november 25-én, szombaton du. 3 ôrakor kezdték.
Elnôk: vitéz Falk Viktor

Legeza Tamâs (Cleveland, Ohio):

A MÉRNÔKl HIVATÂS ELTÛNÈSE.
VISSZHANG MAGYARORSZÀGRÔL
Az elmùlt évben a mémôki hivatâs eltunésérôl beszéltem a

gyâripari vezetôségbôl. Rôviden arrôl volt szô, hogy a financiâlis
vezetôség nem csak hogy âtvette az abszolutiszikus vezetést, de az 50
éves mémôk alkalmazhatatlan lett a legtôbb vâllalatnâl. Mint a

„Customer Liability" perek mutatjâk, ez a vezetôség kivette a profeszszionâlis felelôsséget a mérnôk kezébôl, „let us take a chance" alapon
veszélyes kôzsziikségleti cikkek keriilnek a piacra. Sok esetben perre
keriilt sor, amibe a rajzolô mémôkôt avagy technikust is belevontâk. A
rajzolônak kônnyû volt mondani, hogy csak azt csinâlta, amit mondtak
neki, de a „Professzionâlis Engineer" mémôknek sokkal nehezebb volt
bizonyitani, hogy kényszeritve volt.

Erre a valôsâgra akkor dôbbentem râ, amikor az egyik CEO-m
(Chief Executive Officer) azt mondta nekem: ,Én a részvényeseket
képviselem!" Kerekre nyilt a szemem. Mâr elôtte feltûnt, hogy
menynyire nem ért a gyâri dolgokhoz, de most egyszerre vilâgos lett,
hogy itt ôriâsi érdek ôsszeûtkôzéssel âllunk szemben. A gyâmak a
târsadalmi szerepe, amiért tulajdonképpen csinâltâk és alkottâk,
gyôkeresen megvâltozott. A technikus alkotôk, a szakemberek, a
munkâsok, akik formâljâk és fermtartjâk a vâllalatot harmadrendû

szerepre csôkkentek. A financiâlis "bottom-line", a részvények
dividend-je fontosabb lett, mint azoknak a jôléte, akik ezeket az
értékeket megszerezték és fenntartjâk. Ûgy lâttam, mint az amerikai
mondja: A rôkâk ôrzik a tyùkôlakat!

Emlékeztet egy magyar kôlteményre, a magyar kôltô kuzdelme a
kommunista allamtol kirendelt kntikussal. Cime; „A fifikus kritikus".
Ennek két sora

„...azô hangja erôsebb, ô rajtad tùlkiâlt
ô védi —ellened —a népi demokrâciât..."

Ismételve lâtjuk ezt a kûzdelmet a mémôk szerepe, âllâspontja,
jelenlegi ipari-politikai helyzete s a CEO, a legfelsôbb gyâri fônôke
kôzôtt. A technikusok alkottàk és tartjàk fenn az ipart s a gyàrakat, s
mit csinâl a „fmanciâlis direktor"? - Tavaly részleteztem. Leirtam egy
tucat môdot, metôdust, amivel a mémôki hivatâst a financiâlis
vezetôségek fokozatosan leromboltâk az 1956 utâni idôkben - és hogy
miért.

Csak egy példât emlitek, sokaknak a legfâjôbb félrevezetést - a
"Psychological Testings"-eket 1956 és 1984 kôzôtt. Kôzel sem azt
szolgâlta, ami be lett adva az alkalmazottaknak s amire minden
alkalmazott gondolt, mârmint kielemezni a rejtett képességeket,
technikai tudâst, megtalâlni a géniuszt s a legjobb poziciôt mindenkinek. Egyâltalân nem! Célja az volt, hogy ki érez lojalitâst, egyiittérzést a vele egyiitt dolgozô munkâsokkal, alkalmazottakkal s azonnal
kiâllitani az illetôt a sorbôl. Felfedni a mâr kialakùlt egymâst segitô
kapcsolatokat az alkalmazottak kôzôtt, azokat megtômi âthelyezésekkel, s a munka biztonsâgérzését elvenni a munkâstôl. Mindazok,

amik a késô 1960-as évekig „ipari erényeknek" szâmitottak, ùm.

loyalitâs, hûség, megbizhatôsâg, âllandôsâg - jogcim lett az elbocsâtâsra ez idô utân. A gyâr, ami a helységnek, falùnak gazdasâgi biztonsâgot adott, le lett épitve, el lett adva, fel lett darabolva, avagy elkôltôzôtt tengerentùlra. Ez a "Penny wise and Dollar foolishl"
mentalités a mai napig uralkodik, fôképpen a részvénytârsasâgokban.
(A magânkézben levô vâllalatok tulajdonosai vissza befektetik a
hasznot a vâllalatukba!)
Kétféle finaneiâlis tâmadâsrôl beszélùnk:
"Hostile

take-over"

azaz hogy âtvenni s szétdarabolni a

vâllalatot.

A "felsô vezetôség" âtvétele, azaz hogy a CEO-nak financiâlis

Board of Director-okon keresztûl lefejni az utolsô pennyt is, amit ki
lehet sajtolni a kasszâbôl. (Peter's Principle: „Ahol egy bizonyos
mennyiségû pénz ôsszegyûlik -, elôbb-utôbb jôn valaki, aki a kezét râ
akaija tenni".)

Lâtni az egész képet, erôsen ajânlom, hogy béreljétek ki a kôvetkezôfilmet egy Video Store-bol;

"OTHER PEOPLE'S MONEY with Gregory Peck
Ez egy teljes "industrial pirating" âtvételt mutât. Leimi nehéz, azt

lâtni kell, hogy ezek a „financiâlis kalôzok" hogyan szemelik ki a
vâllalatokat, hogyan talâljâk meg a gyenge pontot, s hogyan veszik ât a

"controI"-t. Hogyan jâtszik ôssze a rokon védôûgyvéd a flnanciâlis
kalôzzal. Ugyanakkor mutatja, hogy az emberi természet nem vâltozott

egy évezred alatt. A Biblia megismétlôdik mindennap, amikor
ugyanazok a részvényesek, akik hozsannâztak 30 perccel azelôtt,
'feszîtsd meg'-et kiabâlnak rôviddel utâna. Mutatja az emberi memôria
rôvidségét, az analizàlô képesség majdnem teljes hiànyàt. S ez az,
amire ezek a kalôzok alapîtanak! (Nem kell messze menni, nézziik a
mostani politikusainkat, s vâlasztâsi beszédeket, a Social Secuinty
tôbbletet.)

Tavaly arrôl beszéitem, hogy hogyan tôrtént mindez?
Most arrôl szeretnék beszélni, hogy miért és mit lehetne csinâlni?
Hogy lehetne kielemezni a mémôki hivatâs ùtjât a jôvôben?

A mùlt évi témât illetôleg egy visszhangot kaptam Magyarorszâgrôl. Dr. Rohâcs Jôzsef, egyetemi tanâr kûldôtt egy cikket a
„Gépipar"-bôl. A cikk mas irânybôl vilâgitja meg a problémât. Ott még
nem lâtjâk, hogy mi tôrténik a kulisszâk môgôtt. Egész biztosan nem
tudnak a $450 milliôs bônuszokrôl, csak az eredményt lâtjâk, hogy
mindenki részesedik a technolôgia vivmânyaibôl, kivéve, aki alkotta a mémôk. De valôszinûleg ôk is gyanakodnak, hogy egy vilâgszerte
megszervezett Macchiavellian
részletezem idôhiâny miatt.

tervrôl

van

sz6.

A

cikket

nem

A cikk, ahogy irva van, tulajdonképpen egy enyhe szatira. Ne
felejtsûk el, hogy minden forradalom szatirâval kezdôdôtt. A szatira

râvilâgit a problémâra. A megoldâs rendszerint késôbben jôn, sokszor
vâratlan fordulatok utân. Az ilyen fordulatokra készen kell lenni, s ez a
célja ermek a cikknek.

A vâratlan fordulat, a mi esetûnkben, lehet egy sorozatos baleset s
liability per. A Firestone eset egy kiâltô példa. A biztositô târsasâgok
nagyon szépen a mi kezunkre jâtszhatnak. Amint a „kompetencia"
kérdés gyakrabban felkeriil, a Congress felfîgyelhet râ, s tôrvénnyel
kôvetelhet kompetens mérnôkôket felelôs poziciôkba. Pontosan oda,
ahonnan ki lettek dobva a 'Psycholôgiai vizsgâlatokkal", csak azért,

hogy a bottom line jobban nézzen ki, s a CEO bonus-a magasabb
legyen.

Mellékesen —én a Goodyear-nek autôgumikerék nyers gumi, gumi
formâlô, gumi vulkanizâlô és gumi kopâs kisérleti gépein dolgoztam.
Az az érzésem, hogy futô felûlet levâllâsânak az oka a gumi
hôkezelésének megrôviditése (under-cunng) volt. Két perccel hosszabb
hôkezelés (15 percrôl) egy 28.000 mérfôldes gumibôl - 40.000
mérfbldes gumit csinâl. Egy-két perc levâgâsa hatârozottan segit a

"bottom line"-on, mert évente tôbb milliô gnmikerékrôl van szô. Ebben
az esetben a rizikôt a vezetôség, avagy az alacsony fizetésû és

iskolâzottsâgù alkalmazottak nem jôl szâmitottâk ki. Eredmény: tûl
sokan fizettek az életûkkel ezért.

Kivéve az „elektrônikus" gyârakat, jelen pillanatban az amerikai
ipar R&D hiânyâban visszasûllyedt a "Cut-and-Try" metôdusra, ami az
1950-es évek elôtt dominait Amerikâban. A felsôbb vezetôség râ-

kényszeritheti "unsafe" kôzsziikségleti cikkek piacra dobâsât az „ûzemi
mémôkre". „CsinâId, vagy taiâlunk mâst, aki megcsinâlja!" "We can
buy engineering."

Az, hogy a mémôk odakeriilt, hogy mint egy produktumot hasznâljâk-eldobjâk, s a ùn. "intellectual property"-je hasznavehetetlen,
annak sok mâs oka is lehet, mint a financiâlis vezetôség "bottom line"ja! Idôhiâny miatt csak a legfontosabbat emiithetem meg, a mérnôk
nevelésébôl eredô egyéni beàlHtottsàgàt s ugyanakkor az egyetemek
szerepét. Az elôbb emlitett "morâlis nevelés", hogy a mémôk milyen
"vilâgnézettel" lépjen ki az iskola falai kôziil, (direktor-jelôlt, kis
igényû, lojâlis, a vezetôség érdekeit szolgâlô, mindhalâlig stb.)
hatârozottan nem illettek be az ipari-politikai életbe - a mâsodik
vilâghâborù utân. A mémôkbôl „engedelmes alantas"-t neveltek. Ezek
a normâk bele lettek paukolva a tanulôkba az iskolâkban s a
„ProfessionaI Engineering Societies" âltal.

A professzorok azzal bûszkélkedtek, hogy „mi formâljnk az
iQùsâgot". Ezt egyes kôrôk „agymosâs"-nak is nevezhetik, nem sok
tùlzâssal. Kôztudomâsù, hogy még a mâsodik vilâghâborù alatt is az

egyetemi i^ùsâgi organizâciôk (mint pl. a „Turul" avagy a mûegyetemen) „ifjùsâgi vezetôi" mind 50 éven felûli tagok, vagy professzorok
voltak. A diâkok maguk, az idônkinti sôr ivâszaton kivûl semmi mâs
irânyitâsba, kezdeményezésbe, vagy aktivitâsba nem voltak belevonva.

Ez az „ijjûsàg formàlàsa" sikeres volt mind az àllam, mind az egyén

szàmàra, miga kiràlyok alatt „àllandôsàg" volt, azazhogy a tàrsdalmi
vàltozàsok egy évszàzadba kerûltek.

Nem tâmadâs, vagy sértésképpen emlitem, de mint tényt, hogy az
egyetemi technolôgiai s psycholôgiai curriculumok, a diâkok szâmâra
legalâbb 15-20 éwel el vannak maradva a jelenben menô ipari normâk
môgôtt. Az én sajât ûzletemmel mdom bizonyitani. Kis ûzletek ezrei
nem patentiroznak, s nem imak technikai cikkeket, hogy elrejtsék a
technikai elônyeiket, ami most a kezûkben van, a konkurrenciâval
szemben. Ez a patent védelemnek egyik legolcsôbb, s talân leghatâsosabb formâja. 15-20 évbe keriil, mig az ùj technikai és munka etikai

fejlemények az ùjsâgcikkeken keresztiil végiil leszivârognak az
egyetemi kônyvtârakba s onnan a tanulôkhoz az egyetemi profeszszorokon kereszûl. Sajnos, a „technikai tudâs" csak mâsodrendû a

gyâri-politikai harcban. Eredmény: A végzett mémôk 20 éwel elmaradva lépki a porondra. Mire észbekap, mâr be van torve a jâromba.
Vessûnk egy tekintetet, hogy milyen „faktorok" formâltâk eddig a
mémôkôt.

Milyen technolôgiai és milyen emberi VÂLTOZÂSOK-kal âllunk
szemben?

Vegyùk a tôrténelmet. A magyarok a IX. szâzadban érkeztek
jelenlegi orszâgukba. Nomâdok voltak. Elôttuk — azaz az elôzô 4

évszâzad alatt —valami 20 tôrzs ment keresztiil ezen a vidéken (keltâk,
gôtok, szkitâk, longobardok, hunok, dâkok, avarok stb.) Az ismert 6000
éven keresztiil, s azelôtt az emberiség „nomâd" volt. A nomâdok âllattenyésztôk voltak s hûson éltek. Attila csakis nyers hùst evett egész
nap. Legnagyobb problémâjuk a népsûriiség volt, mert az âllatok
szâmâra kiteijedt legelôkre volt sziikség. Rôvidesen tùllegelték a
legelôket, s akkor mozogni kellett. A magyar kalandozâok is fôképpen

az ùj legelôk megtalâlâsât céloztâk. A X. szâzadban kifogytunk a
legelôkbôl, s mâs élelmiszer szerzésére volt sziikség - a
kertgazdasâgra. A kereszténység felvétele tulajdonképpen a letelepedés
elôfeltétele volt. A kiilfoldi, fôképpen olasz papok a fôldmûvelés
alapjait hoztâk be.

Ez egy ekonômiai és életmôdforradalom volt. A magyaroknak az
egész gondolkodâsi és étkezési môdjât ât kellett formâlni. A kertgazdasâg élelmiszert, bôséget hozott egészen az 1700-as évekig. A fold
nagyobb népsûrûséget birt el. A népszaporulat hosszù ideig kordâba
volt tartva a kirâlyok ego-problémâjâbôl eredô hâborùkkal, s a sok
akkor gyôgyithatatlan betegségtôl, amit a mezitlâbas fbldmûvelôk

felszedtek a fôldrôl (elmérgesedett kis fertôzések, tetanusz, sômôr,
malaria, dôgvész (pestis), dôghalâl stb.) Egy kôbcentiméter fôldben a
baktériumok fajtâinak milliôirôl beszéliink. A parasztok rôvid életiiek

voltak s âllandôan betegek (lâsd: „Siralom vôlgye") A kirâlyok persze
ezt nem bântâk, mert egy beteg parasztsâg nem lâzad fel. Ez meg-

magyarâzza az orvostudomâny teljes elnyomâsât abban az idôben. A
népsûriiség korlâtozâsa volt a cél.

Na, most flgyeljûk az idôpontokat. Az 1400-as évek elején
Gutenberg felfedezte a kônyvnyomtatâst (600 év elt el). 1720-ban egy
skôt mémôk feltalâla a gôzgépet (300 év). 1780-ban az elsô varrôgép
elkészûlt (60 éwel késôbben).

Ôriâsi ugrâsok voltak ezek s ez elinditotta a kisipari forradalmat.
1830 kôriil a céhek darabonkint, de mennyiségben gyârtani kezdtek.
1890 tâjân mâr a tômeggyârtâs technolôgiâjât publikâltâk (Taylor time
study). 25 éwel késôbben az elsô vilâghâbom kifejlesztette a nagy
tômeggyârtâsi metôdusokat mind a ruhâzatban, mind fegyverben,
lôszergyârtâsban. Kevesebb, mint 10 éven belûl a repûlôk, gyenge
âramù leadôk, râdiô, televiziô, gyôkeret vertek s a piacra keriiltek. 1945
utân az ipari foiradalmak egész sorozata kezdôdôtt a mâsolô gépekkel
(1956-ban Xerox), a telefonnal, CB leadôkkal, radârral, rakétâkkal,
1968-ban az emberiség mâr a holdba eljutott.

De mindez csak a kezdet volt ahhoz képest, ami az elmûlt 12 év
alatt tôrtént (1988-2000). Computer, total factory automation, miniaturizâciô, robotok, artificial intelligencia, a gyârak teljes âtszervezése
szâmolôgépekre, orvosi muszerek, network, website, e-mail stb. Hogy
csak az e-mail-t emlitsem, ez egyik oka volt s lehet egész politika
szisztémàk ôsszeomlàsàra. Mert az ùjitôk, mondhatnâm forradalmârok,

az egész vilâgon kapcsolatba léphemek, az âllam tudta nélkiil.
Magyarok kapcsolatba léphetnek a romàniai vagy szlovàkiai
magyarokkal stb.

Munkâk, hivatâsok teljesen eltûntek, mint pl. a „secretary",
„salesman" és - sajnos - a mémôk. A "Professional Engineer" le lett
redukâlva egy irodâra, csomputerek, printerek, plotterek, tôbb telefonvonal, e-mail, website. Secretary és rajzolôk nélkiil. Kell-e ennél
nagyobb vâltozâs - és mindez kevesebb, mint 10 éven belûl.
Miért emlitem mindezt? Ha visszanézûnk, az elôbb emlitett

vâltozâsok mindegyike egy egész mas elmebeli beàllitottsàgot, ipari
kôvetelményt, poziciôbeli lehetôségeket, anvasi fizetést vasv annak
hiànvàt ielentette. Ebbôl a tôrténelembôl milyen standardokat
âllithatunk fel, vagy jônvendôlést a jôvôre? Teljesen lehetetlen!
Rôviden, az elmùlt 10 év alatt egyedûl olyan sorozatos vâltozâs
tôrtént, hogy kétlem, bârmelyik egyetem képes volt, vagy lenne lépést
tartani ezzel. Kétlem, hogy az egyetemi professzorok egyâltalân
tanâcsot tudnânak adni, amit a diâkok amint kilépnek, 5 éven belûl az
iparban hasznâlni tudnânak. Egy frissen végzett diâknak a feje olyan,
mint egy komputer program. A komputeren lâtom legjobban e vâltozâst. Mire megvâsârolok egy hasznos programot, és megtanulom
hasznâlni, 6 hônap mùlva ki kell dobni, mert a Windows, vagy valami
mâs program megvâltozott, s ùjabb, jobb "hardware"-ok kerûltek a

piacra. Tekintve, hogy a kliensem az ûjat hasznâlja, nekem is meg kell
vennem az ùjat, hogy a klienssel kapcsolatban maradjak. Persze ùjra

kell tanùlni mindent. Circulo vicioso! Ilyesmi nem létezett 150 éwel
ezelôtt!

Mit tudnânak az egyetemek csinâini a mémôknek —ez itt a kérdés?

To be or net te be! Annyi biztos, hogy a fiatal mérnôknek a curriculumàt meg kell vâltoztatni Ez az egyetlen, amin a professzorok
tudnânak vâltoztatni.

Azzal, amit eddig a mérnôk kapott —a sarokba befestette magàt! A
jelen pillanatban a mérnôk egy „kék inges" foreman-nal egyenértéku
kiértékelést és kezelést kap. (Mellékesen - a shop foreman poziciôja is
gyakorlatilag eltûnt. Sok esetben végzett, kezdô mémôkôk tôltik be.)
Nem vagyok pedagôgus, de az az érzésem, hogy a curriculumban
nagyobb sùlyt kellene hagyni, elsôsorban az "effective nesotiatins"
abilitv-re,
industrial & corporate laws "-ra,
màsodsorban az

"industrial psychology"-ra, "contract management"-re, s talàn a
"union negotiations"-ra. Persze mindez a techniaki curriculumokon

felûl, mint kôtelezô tantàrgyak. Kell, hogy a fiatal mérnôk ismerje a
tôrvényes parametereket, ismerje a jogait s hogy hogyan védekezzen,
ha olyan dolgokra kényszeritik, amivel nem egyezik meg, s amiért az
âllami tôrvények felelôsségre vonhatjâk. Tudnia kell, hogy hol van a
hatâr, ahol a tôrvényt s a felelôsséget hajlitani nem lehet tovâbb "to
improve on the bottomline!"

Dr. Rohâcs professzor cikke mutatja, hogy tôbben gondolkodnak
ezen a problémân. Ide egy tômeg megmozdulâsra van szukség, s
nagyon valôszinû, hogy a mémôkség végre a kùszôbhôz érkezett. Ha
mâr a tengeren tùlrôl érkezik a vâlasz, ez azt jelenti, hogy a forradalom
mâr mozgâsban van. Ahhoz, hogy tudjunk valamit csinâini, olyan
mémôkôket kell a "Professional Engineering Society"-ba bevâlasztani,
akiknekjogi végzettsége is van és hatàrozottan nem nagy vàllalatoktôl
fuggô konzultàns mémôkôket. Ilyen mémôkôket rendszerint a PatentLawyer vonalon talâlunk (Contract Lawyerek). Ha az âltalânos mémôki
curriculumnak a fent emlitett „tôrvény-ismeret" része lenne, sokkal
jobb esélyeink lermének. Egy mâsik, talàn sokkal jobb lehetôség lenne
a meglevô Dr. Juris-okat becsalogatni, hogy mérnôki kurzusokat
vegyenek fel. Ez nem lehet nehéz, mert ùgyis tùl sok van belôluk. A
fojtogatô ûgyvédi konkurrenciâban ôrômmel talâlnânak egy ùjabb
specialitâst, s nagyon sokat tudnânak nekûnk segiteni.
Dr. Rohâcs bôvebben kifejti a mâsodik oldal harmadik hasâbjâban
a hazai és intemacionâlis vonalon megtehetô lépéseket, s egy nemzetkôzi konferencia keretein belûl ajânl egy lehetséges megoldâst.

Kérem ônoket, hogy figyelemmel olvassâk el ezt a cikket, mert
tulajdonképpen a mémôki munka megbecsûlésérôl van szô, ami sajnos
ma nem létezik. Bele kell verni a kôztudatba, hogy a mérnôknek a
tudàsa "intellectual property", amit nem lehet elvenni, kirabolni, és
hasznàlni a mérnôk belevonàsa nélkiil.

Sajnos, tùl sokszor hallottam amerikai vonalrôl ezeket a lealacsonyitô kifejezéseket.

"You professionals must be managed! You would spend the
treasures of Darius if we would let you!" "Your knowledge is in the
library; I can freely use it!" "We can buy engineering!" "If you do not
want to do it - we will fmd somebody who will!"

Reméljûk, a jôvôben a mérnôk intellectual property"-ie tôbb
megbecsûlést kap, feltéve, ha célùl tûzziik ki, hogy vilâgszerte
elismertessûk.

Somogyi F. Lél (Panna Hts., OH):

INTERNET TERJEDÔ HASZNÀLATA
A MAGYAR DIASZPORÂBAN
Hogy alakul a
www. hungarianassociation. ors honlap
English summary ofHungarian présentation:

Since the Internet became a part of otu" lives, in the 1995
timeffame, it has radically influenced how we communicate with each
other. For a few years, the Internet was the playgroimd of the
technically sophisticated. By about 1998, the Internet hecame a mass

communications médium, but still requrred a certain amotmt of techical
knowledge. It was much easier to use than before, but it still was not
mainstream. At this time, large collections of information became

available on the Internet in areas of specialized interest. It was aiso
around this time that it began to become an alternative means to bring

together communities of people with common interests, including
nationality and héritage groups like Hungarians. Over the course of the

last few years, the Internet has evolved quickly into a linguistically and
culturally diverse virtual world reflecting the real world.

The year 2000 has been called the Year of the Intemet because the

Internet finally achieved a level of acceptance that made it an intégral
part of Society. Even here at the Hungarian Congress, with the great

level of interest shown by so many of you toward the Internet, this can
be seen. Whereas, a year or two ago, the Internet was a curiousity to
talk about, today it is a necessity you want to participate in. And, we
are developing our own Internet site for the Hungarian Association at
www.hungarianassociation.org and .net and .corn.

The linguistic and cultural diversity of the Internet was made
possible early on by the universai Windows operating System, which
carried within it the ability to support the languages of the world,

including Hungarian. From Windows 95 onward, it was quite easy to
tum on multilanguage support in Windows and type in différent
languages. Windows made it possible to use all of the spécial
characters in each language, not just those in the English language.
With Windows 98, this capability was perfected with the introduction
of Unicode, the computer character set définition that included all of

the world's characters in all of its languages. Unfortunately, even
today, most people do not know how to tum on language support so
they can type in différent languages. I have prepared instmction on how
to do this for ail of the currently availablé versions of Windows
(reprinted below).

What does the future hold for linguistic and cultural diversity on
the Intemet? The future looks very bright indeed. The Windows
operating system (which very few people realize is itself built in part on
the language constructs of the Hungarian language) continues to
encompass and support ail languages. Today, tools ffom Microsoft, like
spelling and grammar checkers for varions languages, allow automated
correction of typed text. Within the next year or two, new notepad
computers will support handwriting character récognition, in varions

languages. The upcoming Microsoft Windows XP operating system
and Windows Office XP will offer multilanguage speech récognition
capabilities.

It is clear to see that our personal computers will help us keep our
languages alive and help us maintain our héritage in ways never before
possible, no matter where we are. As a Hungarian in America, through
the Internet, I can take part in virtually everything happening in
Hungary and Hungarian Society on a daily basis. I can read the papers,
listen to the radio stations, and even watch the télévision broadcasts

ffom Hungary. I can aiso keep in touch, instantaneousiy, with
Hungarians anywhere in the world. Truly, we are on the verge of
creating a virtual nation that knows no physical boundaries, but rather
is united worldwide in language and culture.

How to type in Hungarian using Windows
AIso applies for any other language
(Instructions for Windows 95, 98, 98se, Me and 2000)
prepared by Lél F. Somogyi for the Hungarian Association and
published on the website www.hunqarianassociation.com
Email: lelsomoavi(a).hotmail.com

Turning on Hungarian Language Support in
Windows 95, 98, 98se and Me.

It is very easy to type and print in real Hungarian (or for that
matter any Central European or any other language) with ail of the
correct letters and accent marks on any Windows 95, 98, 98se or Me
computer without the need for spécial programs or add-ons. Microsoft
gives you multilanguage support for FREiE. Ail you have to do is tum it
on and use it following the instructions below. (You can also get
additional multilingual fonts ffom Microsoft for free. Just go to the link
provided later in this article.)

This is ail you do. You may need your Windows diskettes or CD
and for Windows 95 users maybe your Plus CD:
o

Click on Control Panel

o

Click on Add/remove programs

o

Click on Windows Setup

o

In the Components window scoll down to Multilanguage
Support (if it is not there, your install of Windows 95 may
have to be repeated with the Custom sélection and then the

ehecking of the Multilanguage component. Multilanguage
Support should be there for Windows 98, 98se and Me without
you having to go back to your CDs.)
o
o

Highlight Multilanguage Support
Click on Détails under Description

o

Select only Central European language support

o

Click OK

o
o

Click OK underthe Add/remove programs window
If prompted, tell your computerwhere the Windows 95 CD is

o

or insert the requested floppy
When you are doue, don't reboot yet

o

Go back to Control Panel

Click on Keyboard
Click on Language tab
Click on Add

Scroll down and highiight Hungarian (or your language of
choice)

Click OK. (You are not done yet!)

Click on Hungarian (or your language of choice) in the
Installed languages and keyboard window
Click on Properties

Scroll down and select the Hungarian-101 keys keyboard
layout (or the keyboard you want for your language of choice).
Very important: The Hungarian 101 layout leaves the Y & Z
keys in theircorrect American position and gives the correct
positioning for the Hungarian accented letters on the keyboard
—this is the recommended layout to use.)
Click OK

ClickApply on Keyboard Properties Windows bottom
Click OK

Click Start and restait Windows 95 to make it show up
When Windows cornes up, you will see an En in a blue square
in the right lower corner of the taskbar. This means

Multilanguage support is installed and English is the default
setting.

Turning on Hungarian Language Supportin
Windows 2000 Professional

It is much easier to add language support in Windows 2000
Professional:

Click on Start then Control Panel

In Control Panel, click on Régional Options

In the Général tab, in the Language settings for the system
frame, click the box for Central Europe, then click Apply
You will be prompted to insert your Windows 2000
Professional CD-ROM. Do this and then click on OK.

You will beprompted to restait your computer. Answer No for
now. Then click on the Input Locales tab in Régional Options

1

and in the Installed input locales frame, click Add and select
the Input locale Hungarian. Then in the Keyboard layout
change Hungarianto Hungarian 101 (thisgives you the y and
z in the US positions, but ail the other Hungarian characters
where you would expect them on the Hungarian keyboard).
Then select OK and OK on the Régional Options window
Now, reboot your computer and you will have Hungarian and
English enabled

You can easily switch using the default Shift-Alt combination

Start Word or other wordprocessing application. Most applications
support the multilanguage option directly. It evenworks with WordPad.
Important: Select Times Roman or Arial as your document font.
Press the left Shift+ALT (or the left Shift+Ctrl) to select between
the English and Hungarian keyboard layout (or whatever your language

of choice). If the En does not switch to Hu, it means that application is

very old and was not designed to support switching code pages, and
this is your due not to use that program if you really want to type in
Hungarian. (Hint: Before you décidé your application is to blâme, fu-st
make sure you click inside the active window of your application
before you try this switch, because it won't work outside of a spécifie
application.)

In your word processing program, you can switch anywhere in

your typing, even in the middle of a word. ForHungarian, the accented
i is the tilde key left of 1. Other accented characters are on the right on

the 0 - = [ ] \ ; ' , . / keys. The number keys along the top of the
keyboard also have the shift position characters arranged Hungarian
style. (Hint: put little stickers on the keys using contact paper. If you
have a hole punch, punch a few holes, write the letter on it, and stick it
on your keyboard. 1printthe characters on contact paper using my laser
printer to be neat, but handwriting is good too. 1 have typeset whole
books this way without the stickers falling off.)

Note that originally for Windows 95 multilanguage support fonts
were called Times Roman CE or Arial CE fonts. Now, your main
Hungarian fonts will be called Times Roman and Arial but will support
the extended character sets as part of the standard fonts. The double

accented o and u show up. (With multilanguage installed the ^ and ~
characters over the letters are eliminated if you use the right fonts - see
below for where to get more fonts.)

The Hungarian letters work in email too if you are using Microsoft
Outlook, Outlook Express, Mail or any of the fully Windows compliant
and MIME capable email Systems (AOL does too), so email can be sent
and ail tbe cbaracters sbow up correctly. Tbe solution is simple for old
AOL; just attacb a document and send it witb your email.
To bave more flexibility and to manage your fonts best, do tbis
too:

o

o

Install tbis ffee utility, tbe Font properties extension, wbicb can be
found at www.microsoft.com/tvpograpbv. so you can déterminé if
your fonts support unicode and tbe Latin 1250 code page wbicb are
needed for Hungarian cbaracter support,
Once you bave installed tbe Font properties extension, tben
download Microsoft's ffee multilanguage Web core fonts wbicb
you can find at tbe same location, if tbey are not already in your
computer (or you bave older versions).
To deteremine wbat you bave, use tbe Control Panel Fonts
utility program to sbow your font list.
Rigbt click on a font, and tben click on Open to sbow tbe font

style (tbis won't sbow you if it contains Hungarian cbaracter,
bowever). You can see wbat it looks like.

Now, rigbt click on a font and tben click on Properties. If you
installed tbe Font properties extension you can go to tbe tab
marked CbarSet/Unicode and see if tbe Support Code Page
window lists 1250, wbicb means tbe Hungarian cbaracters are
available in tbat font.

o

To try your font, go to Word or any otber Windows word

processor, select a font you want to try to type in Hungarian witb,
make sure you switcb to tbe Hungarian support by pressing
Sbift+CTRL or Sbift+Alt (depending on wbicb key combination
you enabled), and type using tbe [ and \ keys to test for tbe double
accented Hungarian letters.
Personal Observations:

I tbink ail Hungarian organizations (in fact, ail héritage
organizations) sbould nominate Bill Gates of Microsoft for tbeir

organization s bigbest award for doing tbe most of anyone in tbe world
to preserve tbe Hungarian language and culture outside of Hungary by
baving made language support standard on every single PC in tbe
world.

In fact, since you can support as many languages and keyboards at
the same time as you want, Microsoft is doing the same to préservé ail
of the minority languages of the world.

Whether we realize it or not right now, this is prohahly the greatest
single thing ever done to save our smaller languages from English
imposed extinction due to the computer, since now it is the computer
that makes it just as easy to write and eommunicate in any language as
in English.

Please send these instructions to whoever may he interested, since
it seems very few people know ahout these capahilities of Windows.

These instructions can also he found on the Hungarian Association
website at www.hungarianassociation.com and can he freely distrihuted
with attribution to Lél Somogyi and the Hungarian Association.

Dr. Rohàcs Jôzsef

A MÉRNÔKl MUNKA ÉRTÉKE
AVAGY GONDOLATOK

EGY LEHETSÉGES GTE PROGRAMRÔL
Engedjék meg, hogy az elôadâsomat egy ma kevéshé divatos

szerzôtôl vett idézettel kezdjem. Marx ùr ismerte fel, hogy „a dolgok
vilâgânak értékesedésével egyenes arânyhan nô az emherek vilâgânak
az elértéktelenedése". Nos, itt mi mindannyian mémôkôk vagyunk,

vagy leglâhhis a gépiparhan tevékenykedûnk. Mivel mijârulunk hozzâ
a legtôhhet a dolgok vilâgânak az értékesedéséhez, természetes, hogy
egy magâra valamit adô, az emherek vilâgânak az értékeit szem elôtt
tartô târsadalom ezt csak ùgy értékelheti, ha csôkkenti a javadalma-

zâsunkat, megvonja tôlùnk az alkotâs feletti ôrômûnket, megneheziti ùj
ôtleteink hevezetését.

Nem csoda tehât, hogy az értékteremtô mémôk munkâja a

târsadalom szempontjâhôl értéktelen. Az igazat megvallva, ezzel az
elméleti tétellel szemhen âll az a hihetetlen tôrekvés, hogy a nem

mémôkôk milyen elôszeretettel tôrekednek a legùjahh autôk,
notehookok megvâsârlâsâra. Ezek az emherek fôlôttéhh szeretik a

mohil-telefonjukat, a légkondicionâlôjukat, a mikrôsûtôjiiket. Vagyis
meg kellene vâltoztatni a véleményuket, hogy helyesehhen lâssâk és
értékeljék a mémôki tevékenységet is.

Mielôtt tovâhh jâtszanânk gondolatainkkal, érdemes kissé johhan
meghatârozni a mémôki tevékenység lényegét. Valaminek a târsadalom

és az egyén szempontjâboli hasznossâgât értéknek nevezik. A mémôki
munka lényege az értékteremtés. A jô mémôk ùj, hasznos dolgokat
talâl ki. Ehhez rendkivuli ôtletgazdagsâg, kreativitâs szûkséges.
Gondoljuk meg, aki feltalâlta a kereket, egy olyan môdszert talâlt a
helyvâltoztatasra, amilyent egyetlen âltala ismert biolôgiai lény sem
alkalmazott. Ugyancsak érdekes, hânyféle kommunikâciôt alkalmaznak
az élôlények, de egy sem hasznâlja a râdiôzâst, televiziôzâst, hogy
hihetetlen tâvolsâgokra juttassa el a zenei élményt vagy egy csodâs gôl
lâtvânyât. Râadâsul ezeket az ùj dolgokat ùgy kell nagy tômegekben
elôâlHtani, hogy azokat gadasâgosan, biztonsâgosan, a kômyezetet
minél kevésbé terhelô môdon lehessen hasznâlni.

A mémôki tevékenység sorân olyan dolgok jelennek meg, amelyek
a funkcionâlis tartalom, a forma, a biztonsâgos, gazdasâgos, kômyezetkimélô alkalmazâs és az esztétikai élmény ôsszhangjât adjâk. Ne
feledjûk: az auto, a mosogatôgép, a fazék, ha nem szép, rossz a szlne,
nem adhatô el. Picassôt lehet, hogy sokan értik és élvezik, lehet, hogy
Liszt zenéje sokak lelkét megérinti, de minden ember hasznâl kést,
cemzât, wc-lehûzôt. Ez utôbbiak esztétikai kivitele valôszinû tôbb

ember fejlôdését befolyâsolja, sot, lehet, nagyobb hatâssal is van a
târsadalom kulturâlis értékeinek a nôvelésében. Azok, akik talân még
egyszer sem voltak mùzeumban belûlrôl, kônnyedén megmondjâk,
miért tetszik nekik egy adott autô, megvételkor miért vâlasztanânak egy
adott vasalôt.

Bizony, ùgy gondolom, a târsadalom nem értékeli eléggé a
mémôkôk tevékenységét. Jôkai befektetésekkel, vâllalkozâssal is
foglalkozô „Aranyember"-ére, vagy a régi filmek mémôk ùraira

visszagondolva pedig egyenesen ùgy vélem, az utôbbi idôkben teljesen
leértékelték a mémôkôk értékteremtô munkâjât. Vagyis nâlunk nem
talâlt meghallgatâsra Grotius Hugo neves holland jogtudôs jeles
mondâsa: „Az a szokâs, hogy a hajôt a rakomâny és nem az utasok
kidobâsa ùtjân mentik".

Az utôbbi idôkben, kulônôsen az eurôpai programokban kiemelkedô szerepet szânnak a fenntarthatô fejlôdésnek. Viszonylag egyszeru
belâtni, hogy az emberiség létszâmânak gyarapodâsâval, az emberek
jobb életkôriilmények irânti igényeinek a nôvekedésével a fenntarthatô

fejlôdés egyik - talân meghatârozô - feladata a mémôki teljesitmények
fokozâsa, a technolôgiai fejlôdés elôsegitése. A fenntarthatô fejlô
désnek még mémôki szempontbôl is vannak korlâtai. Alsô korlâtnak

tekinthetjûk az emberek jogât a megfelelô élethez. Felsô korlâtot az
ellenôrzés alôl kiszabadulô mûszaki rendszerek, a mesterséges intelligencia, egy fejlettebb életforma megjelenése jelenti. Sajnos, én is

azok kôzé tartozom, akik ennek reâlis esélyével szâmoLnak. Igaz, hogy
a jelenleg mesterséges intelligenciânak tekintett rendszereket mâsképpen kellene megtervezni, felépiteni. Ugy vélem, alapvetôen a
mesterséges intelligenciârôl, eleve az intelligenciârôl alkotott elképzeléseinket, elveinket lényegesen egyszerubb struktùrâkba kell ùjradefiniâlnunk.

A fenntarthatô fejlôdésnek vannak oldalsô korlâtai is. Ezek kôzôtt

a kômyezetterhelést, a biztonsâgot, az elfogadhatô kôltségeket
emiîteném. Sajât szakmâm, a repiilôgépészet teruletérôl egy példa. Az
elôrejelzések szerint, ha a stratégiai bombâzô repûlôgépekkel szembeni
elvârâsok a tovâbbiakban is ilyen gyorsan nôvekednek és a gépeket
egyre bonyolultabb mûszaki rendszerekkel szerelik fel, akkor az

exponenciâlisan nôvekvô âruk hamarosan érdekes problémât generâlnak. Egyetlen bombâzôgép ara 2080-2150 kôzott eléri majd Amerika
teljes, éves kôltségvetési bevételét. Vagyis az amerikaiak évente egy
gépet tudnak majd megvâsârolni, ha semmi mâsra nem kôltenek. Mi

tôbbiek, ha ôsszefogunk, szintén képesek leszunk egy-két gép megvételére. Amerikâban tôbb tucat egyetem és tervezô-gyârtô cég bevonâsâval alakult munkacsoport dolgozik a gépek âremelkedésének a
mérséklésén.

Moliere „Kényeskedô"-jében hallhatô, hogy „Minden dolog annyit
ér, ahogy érvényesitik". Azt hiszem, a mémôki târsadalom érdekér-

vényesitése az, ami kritikân aluli. A bankrendszer egyszerûen diktâlja a
feltételeket. A jogâszok, brôkerek tôrvényi segédiettel iijâk elô a
kôtelezô alkalmazâsukat. A kereskedelembe, az olajârba stb. egy
szerûen begyûrûznek a vilâgpiaci ârak. Mâsok, pl. a mozdonyvezetôk

igyekeznek kihasznâlni a stratégiai helyzetûket, sztrâjkkal megbénitva
az orszâg kôzlekedését. A mémôkôk kôzôtt is vannak olyanok, akik
„megcsinâltâk" a szakmâjukat. Az épitészektôl - az gondolom - sokat
lehetne tanulni.

Igaz tehât a mondas: „Kiminek mestere, annak huncutja".
Valôjâban a ténylegesen ùj dolgok megteremtôit, a feltalâlôkat
még valamelyest védik a szabadalmazâsi eljârâsok. A szoftverfejlesztéssel kapcsolatos szerzôi jogok, a mintaoltalom lehetôsége
szintén segithet a mémôki tevékenységek elismertetésében. De mi
legyen az egyszerubb hétkôznapi értékekkel? A kôzlekedésben
résztvevôk jelentôs anyagi âldozatokat hoznak a casco-szerzôdések

megkôtésével. A gyônyôrû székhâzakbôl itélve elég jôl élnek ezekbôl a
szerzôdésekbôl a biztositôtârsasâgok. Ugyanakkor a casco-fizetôknek
eszûkbe sem jut értékelni a kôzlekedési rendszerek biztonsâgât nap

mint nap fenntartôk âldozatos munkâjât. Ma mâr az sem vâlt ki
kôzfelhâborodâst, ha azért halnak meg emberek, mert egyesek ellopjâk
a vasùti âtjârô fénysorompôjât mûkbdtetô akkumulâtort. Miért nem
kezdeményezik a jogâszok, hogy az ilyen esetek elkôvetôit elôre
kitervelt gyilkossâgért lehessen felelôsségre vonni? Legalâbb
megprôbâlnâk sùlyosbitani a cselekmény bùntetôtôrvénykônyvi
megi'télését.

Igazâbôl az a legérdekesebb, amikor mâs szakmâk a mûszaki
dolgok ârâbôl részesednek. Példaként emlithetnénk a videokazettâk
ârâba beépîtett és a mûvészeti tevékenységet folytatôknak jârô dijakat.
Létezik mâs dij vagy jârulékszedés is. Ilyenek pl. a kômyezetvédelmi
dîj, jôvedéki adô, munkavâllalôi, munkaadôi jârulék stb. Lehet, hogy
nekûnk is valamilyen mûszaki dijban kellene gondolkodnunk?

Most jâtsszunk el egy kicsit a gondolattal: mi lenne, ha mémôkôk
nem talâlnânak ki dolgokat, vagy a tevékenységûket mâsok mércéje
szerint kellene kialakitani? Vegyuk elsônek pl. a videokazettâkat. Az
ûres kazettâk ara ugyanis tartalmaz egy olyan hânyadot, amelyet a
mûvészek, a rôgzithetô mûvek szerzôi, elôadôi kaphatnak meg
valamely szempontrendszer alapjân. Amennyiben nem lenne kazetta,
ezeknek a mûvészeknek „termékei" nem jutnânak el a kôzônség
nagyobb részéhez. Ha semmilyen technikai eszkôz nem lenne, akkor
egy gyônyôrû hangverseny rôgzitése és ismételt lejâtszâsa a
kôvetkezôk szerint tôrténhetne; Az egyik faluban meghallottâk, hogy az

egyik orszâgban hires énekes elôadâsa lesz. Kijelôlnének egy jô hallâsû
emberkét, aki fél évig gyalogolva eljutna a hires énekes elôadâsâra. Az

erdô szélén elénekelt dalmûvet az illetô megtanulnâ, majd ùjabb fél év
alatt visszagyalogolna a falujâba. Ôsszehivnâ a falut az erdôszélre és
elénekelné az ùj mûvet. Persze mâs lenne a helyzet, ha egy 100 tagù
énekkar 3 ôrâs elôadâsât kellene visszajâtszani. Mehetnének szâzan a
mâsik faluba, vagy néhânyan mindenkinek a feladatât megtanulnâk,
majd a sajât falujukban a tôbbieket betanitanâk a megfelelô szerepre.
Kûlônôsen tetszik nekem a modem informâciôtechnolôgia

nyùjtotta lehetôségek kihasznâlâsânak az egyesek âltal vélt értékteremtéshez kôtôtt âron valô eladâsa. Pontosabban nagyon furcsâllom,

hogy a brôkerek példâul szâzalékban kérik az ûzletkôtésbôl a nekik jârô
jutalékot. Ugyanezt teszik a bankok pl. adott ôsszegek âtutalâsakor is.
Furcsa, de a mémôkôk âltal megtervezett, megépitett rendszerek nélkûl
ezeket az ûzleteket nem lehetne megkôtni. Az ûzletkôtés nagysâga csak
- tôbbnyire elhanyagolhatôan - kismértékben befolyâsolja a rendszer
ûzemeltetési kôltségét, hasznâlati dijât. Râadâsul a brôkerek, ha
akamânak sem tudnânak râhatâssal lenni pl. a megvâsârolandô érték-

papir teljes vételârâra, mivel a kereskedést felfiiggesztik, ha tùlzottan
nagy az ârmozgâs. Tehât, ha egy adott ûzletkôtésért, âtutalâsért egy
meghatârozott ôsszeget kémének és jutalék csak az elért extra elônyôk
utân jâma, nem lenne kifogâsom. Ez azt jelenti, hogy a broker jutalékot
csak abbôl kaphatna, amennyiben drâgâbban adta el, vagy amennyivel
olcsôbban vette meg az értékpapîrt. A bank az âtutalâs teljesîtésekor
csak a két-hârom napos teljesîtés sorân megforgatott pénz hozadékâbôl
kaphatna jutalékot, illetve fizethetne bûntetést vagy kârtéritést a kéthârom napos késéssel teljesîtett âtutalâs miatt. Persze elképzelhetô
ennek a forditottja is. Mondjuk a mobiltelefon hasznâlatâért a segitségével elért ûzleti elônyôkhôz igazodva kellene fizetni. Pl. ha az anyôs
felhlvja a vejét, kârtéritést ad a telefontârsasâg. Amennyiben egy
mémôk felhivja a feleségét, és kôzli, hogy sajnos késôbb tud hazamenni, csak alapdijat kellene fizetni. Amennyiben a broker felhivja a
tôzsdét és ûzletet kôt, a realizâlt ûzleti érték 5 ezrelékét kellene

kifizetni a telefonhasznâlatért. Végûl,

ha egy bankvezér odaszôl a

telefonon: „Gyulâm, megvan a kért kôlcsôn", akkor a kôlcsôn ôssze-

gének 2.5%-ât kellene âtutaltatni egy alapitvâny javâra. Amennyiben
ezt teniszezés kôzben teszi, akkor csak 1%-ot, mivel kozben kocsit,
teniszutôt, esetleg szappant stb. is hasznâlnak.

Nâlam a bankok egyébként is a „nemszeretem" kategôriâba tartoznak. Bevallottan néhâny szâzmilliârd, valôjâban szerintem mâr legalâbb
mâsfél ezer milliârd forinttal lettek konszolidâlva. Kaptâk ezt azért a
kivâlô munkâért, hogy hanyagul kezelték a hitelek elhelyezését,

hagytâk ellopni a pénzunket. Nem ritkân azért kellett segiteni, hogy a
bankârok elsibolhassâk a pénzt, pl. a magyar hajôgyârtâsi tônkretevô
telekspekulâciô sorân. Nehéz megemészteni, hogy a Postabank kilenc
volt vezetôje havonta kétszer annyi jôvedelmet kapott, mint a Mû-

egyetem 140 professzora. És végûl nagyszerû, eredményes munkâjukat ùjabb, mintegy 200 milliârd forinttal kell javitani. Gondoljâk
meg, ebbôl az ôsszegbôl rendbe lehetne tenni az egész magyar
bânyâszatot. Nem kellene mâst csinâlni, csak venni néhâny vagon
aranyport

Dél-Amerikâban,

azt

munkanélkûliekbôl

toborzott

kôzmunkâsokkal ôssze kellene kevertetni némi tiszai homokkal a gâtak
megerôsitése kôzben, majd az egészet szét kellene teriteni néhâny
bezârâsra itélt bânyâban. Ezutân tovâbbi 20 évre ûzemeltethetnék az

adott bânyâkat, mig felszinre nem hoznâk az ôsszes aranyat. Kôzben
azon is lehetne nyemi valamit, ha a bankokat csôdbe vivo bankvezérek
az elkôvetkezô 20 évben csak a bânyâkban és a mindenkori
minimâlbérért vâllalhatnânak munkât.

Mindennél jobban a kôvetkezô âlmomat szeretem. Készséggel
elfogadom, hogy nem kôthetek ûzletet a tôzsdén, csak brôkereken
keresztiil, hogy nem adhatom el a hâzamat, csak ùgyvédi segédlettel.
Még azt is elfogadom, hogy a kilencven szâzalékban hasonlô doku-

mentumok megszerkesztéséért, alâlrâsâért mindig a teljes dokumentum
kidolgozâsi ârât kérik, ideértve a korâbbi iskolâzâsi kôltségeket és az
anyôs gyôgykezeltetését is. Azt sem bânom, hogy ezért az eladandô hâz
ârâhoz kôtôtten szâzalékot kémek. Egy târsadalom ugyanis csak akkor

mûkôdik jôl, ha mindenki azt csinâlja, amihez ért. Én pl. ùgy vélem,
hogy a kôzgazdâszok, iigyvédek és humân értelmiségiek nem képesek
felfogni a gépek mûkôdését, nem tudjâk eldonteni, milyen azok
âllapota, mikor hasznâlhatôk biztonsâgosan. Bezzeg, mi mémôkôk
viszont pont ehhez értunk. Vegyuk pl. a gépkocsik ûzemeltetését. A
kresz elôirja, hogy a gépkocsi hasznâlata elôtt a vezetônek meg kell

^ôzôdnie arrôl, hogy minden elôirâsosan és biztonsâgosan mûkôdik.
Én azt is beiratnâm a kreszbe, hogy akinek nincs mémôki diplomâja,
kôteles irâsos szakvéleményt beszerezni a gépkocsija mûszaki âllapotârôl minden hasznâlat elôtt. Képzeljék el, én egy lakôtelep mellett
lakom. Reggelente félnyolc felé kisétâlnék a kôzeli sarokra. Ott

sorbaâllnânak az û^felek. A munkâmat segitô mémôkjelôltem
szâmitôgéppel elôre kitôltené és kinyomtatnâ a megfelelô blankettâkat,
én pedig sorban alâimâm azokat. Persze, az igazolâsok hâtoldalân aprô
betûkkel ôszanszkrit nyelven feltuntetném, hogy az âltalam megvizsgâlt személygépkocsi mûszaki âllapotârôl alkotott szakvéleményem csak a motor gyùjtâskapcsolôjânak az elforditâsâig érvényes,
és azon belûl az érvényességeket és a felelôsségvâllalâst tovâbb
korlâtozzâk a barâti Mongôliâval 1957-ben megkôtôtt Il/12-es
egyezmény szerint a sarkcsillag és a gôncôlszekér egyûttes âllâsâbôl
credo anomâliâk és a KGVN, MM egyûttes, XII/1968. és a
HMLVI/I986. rendeletében rôgzitettek szerint a sarkvidéki hô fényvisszaverô képességének utolsô heti âtlagértéktôl valô napi eltérés. Az
alâirâsért a szakvéleményezett autô tipusânak pillanatnyilag érvényes ùj
ara és a hengerûrtartalom gallonban kifejezett értékének szorzataként

képzett âr .3 ezrelékét kémém. Természetesen éjszakai vagy sûrgôs
szakvélemények készitésekor .2 ezrelék felârat kellene fizetni.

Mâr emiitettem, hogy a mémôki târsadalom érdekérvényesitésével
bajok varmak. Sajnos, néha a mémôkôk egymâs kôzôtt is szeretnek
civôdni. Gondolom, erre mindenki tud valamilyen érdekesebb példât

mondani. Én nemrég hallottam egy kedves tôrténetet. Az informâciôtechnolôgiâval, azon belûl a szâmitâstechnolôgiâval, szoftverterjesztéssel és irânyitâstechnolôgiâval foglalkozôk felhivtâk a

figyelmemet arra, ha mâs teriiletek is ugyanolyan gyorsan fejlôdnének,
mint az ôvék, akkor pl. a személyautôink mâr legalâbb 800 km/b
sebességgel kôzlekednének. Erre az autôgépészek vâlasza: Igaz.
Baleseti belyzetben pedig megjelenne a képemyôn: programbiba, az
OK gomb lenyomâsâval automatikusan ùjraindul a rendszer. Az OK
gomb lenyomâsa utân pedig a kôvetkezô kijelzés jelenne meg a
monitoron; Az ûtkôzés elkeriilbetetlen, berobbantsam a légzsâkot? Ha

igen, nyomja meg az OK gombot. Ha nem tud dônteni, bivja fel a
rendszergazdât.

Az elôadâs megadott cime egy lebetséges programot igért. Lâssuk,
milyen program novelbetné a méraôkok munkâjânak a megbecsûlését?
Az ôsszes mûszaki ârucikk ârâba be kellene épiteni 2% mûszaki
termékdijat. Az egyes orszâgok kôzôtt egyre bôvûlô tecbnolôgiai
szakadék csôkkentése és az igazsâgossâg jegyében a termékdijbôl 1-1%
jutna a terméket elôâllitô és azt a végbasznalônak eladô orszâg kôzôtt.
Az orszâgnak juttatott 1%-ot 1/3-1/3 arânyban a mémôki szervezetek, a
mûszaki oktatâs és a mûszaki, tecbnolôgiai fejlesztésre lebetne

felbasznâlni. Az elsô barmadot a mémôkôk tudomânyos és érdekvédô
szervezetei

valamely

szempontrendszer

szerint a tagok kôzôtt

osztbatnâk szét. A mûszaki oktatâs tâmogatâsakor alapvetôen a
mémôkôk esztétikai, kômyezetvédelmi, gazdasâgi, szociolôgiai stb.
oktatâsâra kellene forditani. El kell émi, hogy a mémôkôk

tudatosabban vegyék figyelembe a fenntartbatô fejlôdés batârait az ùj
termékek tervezésekor, a gyârtâs és ûzemeltetés rendszereinek a

kialakitâsakor. A jôvô mémôkének sokkal tôbbet kell foglalkoznia
tevékenységének bosszù tâvù lebetséges batâsaival. A barmadik
barmadot pedig olyan mûszaki kutatâsokra kellene forditani, amelyek

tôbb tudomâny batârfelûletein mozognak, stratégiai jelentôséggel
bimak, és vârbatôan nagy a batâsuk a fenntartbatô fejlôdésre.
Nincsenek kétségeim afelôl, bogy ez tényleg csak egy lebetséges
program..

Ôsszefoglalâsként megâllapitbatô, bogy a mémôki tevékenységeknek van a târsadalmi, gazdasâgi folyamatokra a legnagyobb batâ
suk. Ezért el kell émi, bogy a târsadalom belyesebben értékelje a
mémôkôk értékteremtô munkâjât, és a jelenlegieknél jobban megbecsûlje a mémôkôk tevékenységét. Ennek érdekében célszerû lenne

valamely nemzetkôzi konferencia keretében âtgondobii, megvitatni a
mémôki tevékenység târsadalmi-gazdasâgi batâsait, a fenntartbatô
fejlôdés korlâtait. A konferencia ajânlâsai szerint célszerû lenne

kidolgozni egy, a mémôki munkât és armak megbecsûlését nôvelô
programot.

Kôszônôm figyelmûket. Remélem, az ironizâlô, néhol tùlzô,
esetenként erôteljesen szubjektîv megfogalmazâsaimmal senkit sem

sértettem meg. Mindôssze szerettem volna a figyelmet felhivni egy
jelentôs problémâra, a mémôki munka megbecsûlésére és a mémôki

tevékenység jelentôségére. Természetesen értem a jogrendszer, a
bankrendszer, a kereskedelem mûkôdésének lényegét, szerepét a

modem gazdasâgban. Én is sziikségesnek tartom azok mûkôdôképességét fenntartani, és nem akarom azokat megvâltoztatni. Szeretném
viszont, ha mâs is elgondolkozna azon: a tôzsde azért van, hogy a
szabad tôke a legmegfelelôbb môdon szolgâlja a termelést, a fejlôdést
és megtalâlja a legnagyobb hasznot hajtô ipari, logisztikai rendszereket.
Vagyis, mindenki végezze a sajât munkâjât, és mindenki munkâjât
egyformân értékeljûk. A mérce a munka minôsége, értékteremtô
képessége legyen.

ûrmôs Antal (Woodstock, Ontario, Kanada):

MAGYAR MÈ^ÔKÔK ÉS ÈPITÉSZEK
VILÀGSZÔ VETSÈGE
KANADAIMAGYAR MÈRNÔK EGYESÛLET
Kapcsolatok és aktivitâsok

Ez a két egyesûlet csupân célkituzéseiben van ôsszekap-csolôdva,
egyébként teljesen pârhuzamosan végzik aktiv tevékenységûket a
mémôkôk, épitészek és mûszakiak bevonâsâval. Természetes, hogy
kulônbôzô Mémôk Egyesûletek tagjai lehetnek aktiv tagjai a MMÉVnek is, mint azt jômagam is teszem immâr hârom évtizede.

Magyarorszâg szovjet megszâllâsa elôl szâmtalan mémôk, épitész,
kôzôttûk sok egyetemi tanâr hagyta el az orszâgot és szétszôrôdtak a
nagyvilâgban, de ezzel sem szûntek meg magyamak lenni. Mûszaki
értelmiségunk kiilfôldôn is âpolta nemzeti hagyomânyainkat, szakmai
képzettségunket, nyelvi és kulturâlis ôsszetartozâsunkat.

A Magyar Mémôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége 1958
âprilisâban alakult meg Washingtonban. Ezt kôvetôen jôttek létre a
MMÉV „igazgatôsâgai" és nemzeti csoportjai: Ausztria, Svâjc,
Franciaorszâg, Belgium, Svédorszâg, Kanada, Ausztrâlia, Argentina és
Brazllia. A Vilâgszervezet kb. 3000 nyilvântartott személy mûszaki és

szakmai ôsszefogâsât végzi még ma is az alâbbi „fôcélok" fenntartâsa
érdekében, amelyet az Alapszabâly ily môdon fejez ki: Nyilvântartani a
vilàgban szétszôrt magyar mérnôkôket és èpitészeket... Elôsegiteni a
kôlcsônôs tâjékozôdàst... Az egyes orszàgokban a magyar végzettség
elismerését szorgalmazni... A magyar mûszaki munka megbecsûlésének
érvényt szerezni stb.

A Kanadai Magyar Mémôk Egyesûlet Torontôi Csoport-\knak
mémôkeibôl 1954-ben Andràsy Mihâly, Felszeghy Istvàn, 1960-ban
Oszter Zoltàn lettek az igazgatôsâgba bevâlasztva. 1968-ban Bethlendy
Gyôrgy, Hamvas Jôzsef, Tass Làszlô és Végh Mihâly lettek

igazgatôsâgi tagok. 1972-ben Urmôs Antalt vâlasztottâk be, mint
MMÉV fôtitkâr és pénztâros, Hamvas Jôzsef pedig mint ûgyvezetô
einok, amely funkciôkban még mindig aktivan dolgoznak. A MMEV
hivatalos kôzlônye az ,JEgyiittmûkôdés és Tàjékoztatô" immâr tôbb,
mint 30 éve gazdagitja a Vilâgszôvetség tagegyesûleteinek életét,
amelynek szerkesztésében és kiadâsâban Urmôs és Hamvas tagtârsaink
kezdettôl kivették részûket, s amelynek kiadâsâhoz és postâzâsâhoz a

KMME jelentôs anyagi tâmogatâst nyùjt (ezideig kb. 70,000 példânyt
kûldtiink szét a nagyvilâgban szétszôrt mémôk és épitész kollégâknak).
A kôzlônyt hamarosan felvâltja a TEKNIKA cimû mûszaki lap, amelyet
Budapesten adnak ki.

A MMÉV minden év november hônapjâban a Magyar Tàrsasàg és
Ârpàd Akadémia vilâgtalâlkozôjân Cleveland-ben eddig 29
nagyszabâsù talâlkozôt rendezett, ahol ôsszesen kôzel 200 mûszaki
elôadâst tartottak. Ezekre a talâlkozôkra minden magyar szârmazâsù

mémôk, épitész és mûszaki bejelentheti részvételét, javasolhat mûszaki
jellegû elôadâsokat sajât képzettsége vonalân, vagy résztvehet mûszaki
vita-elôadâsokban. Ezeknek a talâlkozôknak befejezésekor ajelenlevôk
résztvesznek

egy pompâsan megszervezett, tânccal egybekôtôtt

diszvacsorân.

Csôkné Veress Etelka (Pittsburgh, NY):

ÔSMAGYAR TÔRTÈNELMIKUTATÔ OSZTÂLY
zàrôiilésével kapcsolatos beszàmolôi észrevételek

Az Ôsmagyar Tôrténelmi Kutatô Osztâly zârôûlése - ami „szabad
fômm"-ként is volt hirdetve - az idén eltért a szokottôl. Az âltalam

meghirdetett zârôûlés fôként késésem miatt mâr az indulâsnâl eléggé
tâvolra helyezôdôtt a kitûzôtt célirânytôl.

Paposi-Jobb Andor életrevalô, mindenben tettrekész tagunk - az
elôzô nap mâr elkezdett Tamana anyagâval - kezdte meg az ùlést. A
Tamana anyag ismertetése nagyon érdekes és értékes, de nem annyira,
hogy miatta megrôvidûljôn a pontokban ôsszeszedett elôadâssal

felmemlô jelenbeni problémàk megoldâsâra szânt amùgy is nagyon
rôvid idônk. Nézetem szerint pl. értékesebb lett volna az âltala indît-

vânyozott és a két mâsik férfi âltal jôvâhagyott kérdés-feleletre meghivott Mustos atyâval kezdeni. Csak azért emlitem az atyât, mert
Radies Géza tôbbedmagam meglepetésére, beleértve Mustos atyât, az
én katolikus egyhâztôl jôtt mùltbani sérelmem megemlitését sajnâlatos
befejezésnek tartotta. Nézetem szerint az volt sajnâlatos, hogy a
rendelkezésûnkre âllô rôvid idô, témailag ôsszezavart tùlzsufoltsâga
miatt Mustos atyâval nem tudtunk bôvebb szôvâltâsba belemerulni, igy
Radies Gézât beleértve néhânyan kimaradtak a felpanaszolâs
sérelmének napsûtéssel valô végzôdésérôl, amit lent a hallban szûk

târsasâg kôrében élvezhettiink. Ôszintén szôlva, Andor azért hozta fel
az atyât, hogy pénteken a férflak âltal felhozott panaszos iigyet
tisztâzzâk. Azt mondjâk „ha a vége jô, akkor minden jô", megnyugtatâsképpen az aggôdôknak irom, —fel lehet hivni az atyât hogy a
vészmadâr megjelenése nemjelent mindig tartôs veszélyt.
A zàrôûlés részemre csak azért volt kissé vegyes érzéssel telitve,
mert egész éjjel és egész idô alatt mig a felvonôval mentem, az elnôki
megnyitâsra szânt anyagomat szortiroztam agyamban, ami mâr az

ajtôban halâlra lett itélve. Szabô Èva fogadott azzal, hogy X.Y.
kezdeményezésére - mivel az Ârpâd Akadémia zârôùlése bizonyos
okok miatt elmaradt, igy hozzânk jôttek és arra kér —engedjem meg
dr. Mester Flore rôvid elôadâsra szânt anyagât beûtemezni. Mondtam,

hogy rendben van, amikor mi befejezzùk a problémâinkkal kapcsolatos
anyagot, azutân természetes, nagyon szivesen meghallgatjuk. De mi
„természetesebb", nem a végére, hanem az ûlés kôzepe tâjâra lett beiktatva. A vâratlanul kialakult vallâssal kapcsolatos megbolygatott
hangulatunk nem volt elônyére, de azért bizonyos fokû mesteri képben
mutatkozott.

Mielôtt mindenrôl és mindenkirôl beszélnék, azelôtt hadd mondjak
el az el nem mondott elnôki megnyitômbôl pâr sort. Attôl fuggetlenûl,
hogy a Clevelandbe utazâsom elég fârasztô volt, hogy egy-két kisebbnagyobb vâltozâs akadt az ùtba, amely a hangulatos vacsorâval
ôsszekôtôtt bâl utân, inkâbb emelte, mint rontotta az elmùlt két nap, az
ÔTKO elôadôinak hosszù hônapok komoly munkâjânak bemutatâsâval
jârt eredményes emlékét. Elsôsorban hâlâs kôszônetemet akarom kifejezni dr. Nâdas Gyulànak (mielôtt tudtam volna, hogy iilésùnkôn

személyével megtisztel) és a Magyar Kongresszust életben tartô
munkatârsainak, tôbbek kôzôtt azt, hogy ebben az évben végre
beindulhatott szevezésileg Veress Ors 18 éves magyar iijùval kezdôdô
magyar tôrténelmi osztâly elôadô ùlése. Szerintem sokak elôtt még nem
elég vilâgos annak a felbecsûlhetetlen nagy értéke, amikor az i^ùsâgot
magyar szellemû csoportban tudjuk beszervezni az amùgy is mâr
kihalôban levô oreg garda mellé. Ennek az ûlésnek létrejôttét,
elôadâsâval hozzâsegitette Boros Margaret és Tomory Zsuzsa, akiknek
szintén hâlâs vagyok és kôszônôm. Bîzom abban, hogy ennél a
tôrekvésûnknél a jô Isten velûnk lesz és jôvôre mâr a magyar iQùsâg

ônâllôan tartja majd az angol nyelvu ôsmagyar tôrténelmi elôadô iilést.
Nagyjâbôl ez lett volna lényege a megnyitâsra szânt zârôûlésnél
mondani valômnak. Mi tagadâs, a tervbevett kôrlevelem tartalma is egy
kicsit megvâltozott a Radies Géza megelôzôtt szomorù hangulatban
irôdott kôzleménye miatt.

Amint tapasztalom, a magyarok kôzt mindjobban jârvânyszerûen
uralkodik a rangkôrsâg lâza. Nem ott van a baj, hogy a magyarok
lobbanékony természetével meggondolâs elôtt kiugranak, hanem ott,

hogy ezt a pillanatra bântô hatâst egyesek felkaroljâk gyûlôlkôdést szitô
ûtôkârtyânak. A hatâron kivûliek, de otthon is, személyes elônyeikkel
megosztva a magyar érdekeket, harcolnak a rangért, a kapitânyok meg
az ôrmesterek, hangoskodva és a bicsak nyitâsra âllva, senki nem akar
kôzkatona lenni, pedig tudjuk, hogy kôzkatona nélkûl nincs hadsereg.

Isten ùtjai kifiirkészhetetlenek és merem remélni, hogy az Arpâd
Akadémia véletlen vendégeskedése az Ôsmagyar Tôrténelmi Kutatô
Osztâly zârôiilésén, fentrôl nézve, nem volt véletlen. Miért ne

tarthatnânk egy kalap alatt a zârôûléseinket. Ha mind az Ârpâd
Akadémia, mind az Ôsmagyar Tôrténelmi Kutatô Osztâly egységes
abban az elméleti felfogâsban, hogy 1.) Ârpâd magyar âllamalapitâsâtôl
kezdôdôen értékeli fel Magyarorszâg létrejôttét; 2.) A magyarok
egyértelmûen a Turul magzatjainak egyik ôrôkôsei. A Turul jelzôt
olyan értelemben hasznâlom, amikor a „magyarral ôsszekôthetô
népkôzôsségekrôl" van szô. Pl. népkôzôsségek jelôlésénél talâlkozunk
- legjellemzôbb formâban - az ârja, sémita, nem-sémita, sumer,

fmnugor... megkûlônbôztetésekkel. Ezzel legalâbb hangzâsra elérjûk az
egyhangùbb magyarok hova-, kihez tartozâsânak jelôlését. Dehât a

Turul népcsalâdba be lehet érteni a magyarsâggal mind nyelvi, mind
vérbelileg ôsszehozâsra szândékozô ôsszes nem-sémita nemzedékeket;

3.) Tovâbbâ a magyart mind szellemileg, mind lelkileg a turâni
népcsoport kôzvetlen egyenes utôdainak elismemi. Szilârd meggyôzôdésem, ha Ârpâd nagyfejedelem a turul tôrzsek magyar szellemû egy-

ségével nem âllitja fel a kârpât-medencei magyarsâgnak az orszâg-

hatârt, akkor ma nem létezik az Ârpâd Akadémia és talân a magyar
nyelv is csak hol volt, hol nem volt emlékében él Irâstudomânyâval
£êyutt. Szerintem megvalôsulhatô reménnyel âll a ma még
veszélyesnek lâtszô, arra az elfogadtatâsra felâllltott célkitûzésûnk,
hogy elsôsorban legalâbb a magyar szellemben élôkkel tudjuk
tudatosftani a magyarsâg kârpât-medencei ôstelepedését, ami rôvid

idôn belûl mâr megvilâgosultabban mutatkozik majd. Az ùjabbnâl
ùjabb felszinre keriilô anyagismeretek segitségûnkre vannak ennek a
reményunknek megvalôsulâsâban. Az ezzel kapcsolatos témakôr
kiértékeléssel tôrténhetô egyeztetés maradt el dr. Mester Fiore tôbb,
mint fél ôrâs „Heidelberg-féle Mental Health"-tel kapcsolatos
beszâmolôja miatt. Igazân nagyon értékes és érdekes volt, de nézetem
szerint nem a magyar tôrténelem és magyar nép nagy problémâjânak
megbeszélése helyébe ûltetve.

Gondolom, nem lesz bântô, ha megemlitem még az Ârpâd
Akadémia megjelenésével az erôsebben jelentkezô vallâssal kapcso
latos nézetâllâsokat —aminek igazân ôrultem —, mert igy szélesebb
kôrben volt érintve ez az ùgyszôlvân napirenden megjelenô, magyar
tôrténelem egyes vonalù âtirâsânak nehézségbe ûtkôzô problémâja.

Szerintem nagyon elônyôs, sot hasznos lenne az Ôsmagyar Tôrténelmi
Kutatô Osztàly elôadô ûlésén a vallâsi vonalon munkâlkodôk nagyobb
szâmbani megjelenése, hogy a kûlônbôzeti tényâllâsokat egyenesebb
vonalba tudjuk hozni. Természetes, ez a fajta eszmecsere fôleg olyanokkal vezetne eredményre, akik nem ellenség, hanem ellenzék szel
lemben gyulôlet nélkùl târgyalô képesek. Pl. Sister Margareta harcias
kiâllâssal mondta, hogy bizony a katolikusok a reformâtusokkal

nagyon jôl kijôrmek , ez vallâsi ponton âll. Vallâsi, vallâssal kapcso
latos vitâkba mi —én —nem akarunk bekapcsolôdni. Vallâsos témâjù
vita csak a magyarok szellemi-lelki magyarsâg ôrôkôs utôdainak nem

elfogadâsânâl ûtkôzik. Az ÔTKO elôadôi kôzûl Radies Géza szerint

szukség van a keresztény egyhâzzal karôltve egyûtt dolgozni a magyar
turténelerri âtdolgozâsânâl is. Géza âllâspontjât nem helyeslem, de
szembeâllitâsân keresztul meg lehet érteni, mert az egyhâz némi
segitséget ad a kônyvei kiadâsâban és igy személyi elismerés is
nagyobb. Mondja Géza. „Tudomâsul kell vermi a mai helyzetet"? Azt
tette nagyjâbôl Géza is, Istvân kirâly is..."Târgyilagos"-sâgrôl
târgyilagosan beszéini bigott és érdekhez kôtôtt hivôvel?... Tôttôsy
Magdolna mondta, hogy a kereszténységnek kôszônheti a magyarsâg
fennmaradâsât, neki is némi segélyezô kapcsolata van az egyhâzzal.
Aki a keresztényeknek kôszônhetôen âllitja nem a személyi, hanem a

magyarok fennmaradâsât, az hatârozottan téved, erre is idô kellene,
hogy a kézzelfoghatô bizonyitékainkat ôssze tudjuk hangolni
„higgadtan".

Utôlag még csak annyit, hogy a Géza âltal emlîtett és ajânlott
gyûlôletet az én lelkivilâgommal nézve ki kell irtani még a gondolatbôl
is. Ne legyunk senki ellensége, még ha ellenfelûnk is. Tapasztalatom
szerint: ha a kereszténység Mustos atya lelkivilâgâra volna épitve,

akkor mind a gyulôlkôdés, mind az ellenségeskedés szegénykonyhâra
jârhatna.

hg. Hohenlohené dr. Toronyi Etel:
AZ ERDÉLYI MEDENCE AZ ÔSKORTÔL FOGVA
A MAGYAR NÉPELEMEK ÂLTAL
LAKOTT TÂJEGYSÈG
Hova lett az a bôlcsesség, amelynek szâjâbôl szârmazik a mdâs és
az értelem és nem célja a zsamoksâg és a hatalom? Ma a fôldôn mindinkâbb uralomra jut a megtévesztés kôntôsébe ôitôzôtt hamissâg és
csalâs. Hamis érvek és alakoskodâsok alapjân hoztak végitéleteket egy
nép és nemzet felett (az elsô vilâghâborù utâni trianoni békében. Lâsd:
Enc. Hung. No. 4.). Ebben az itéletben nincs rend, nincs igazsâg, nincs
jog, csak ônzô célszerûség. Ezt az igazsâgtalan itéletet drâkôi szigorral,
a gyôzôk hatalmi gôgjével kényszeritették râ a magyar nemzetre,
amelynek valôjâban egyedûl van kizârôlagos joga - mint autokton
népnek - az Erdélyi-medencéhez, ha szem elôtt tartjuk James Monroe-

nak, az Amerikai Egyesûlt Âllamok ôtôdik elnôkének (1817-1825)
doktrinâjât: Amerika az amerikaiaké, vagyis azt az elvet, hogy a
fbldûnk egy bizonyos tâjegységének jogos tulajdonosa csakis az a nép,
vagy nemzet lehet, amelyik be tudja igazolni ehhez az egységes

fbldrajzi terûlethez tartozô ôsiségét és folytonossâgi birtoklâsât (Ennek
az elvnek az alapjân jôttek létre az ùj afirikai âllamok is, mint Ghana,
Nigeria, Togo stb.).

Az Erdélyi-medence tôkéletes fbldrajzi egységnek tekinthetô,
amelyet a miocén kori tenger lerakôdâsai tôltôttek fel 400-600 méter

magas felszinre. Keleten és délen a miocén és a pliocén geolôgiai
korban felgyûrôdôtt Kârpâtok vadregényes, tôbb vonalù lâncolata

hatârolja el a kômyezettôl, északon pedig a kelet-magyarorszâgi
szigethegységen keresztiil lépcsôzetesen kapcsolôdik bele a Kârpâtmedence tôkéletes tâjegységébe.

A vâltozatos geolôgiai korok nemcsak kialakitottâk az Erdélyimedence fbldrajzi eygségét, hanem létrehoztâk az egységes vizrendszerét is, amely a Kârpât-medence szive, a Nagy Magyaralfold felé

irânjail. îgy tehât az Erdélyi-medence széle, a KâqDâtok bûszke
vonulata, nemcsak medence elvâlasztô vonal, hanem vîzvâlasztô is.

Beigazolt tény ma mâr az, hogy Magyarorszàg az Erdélyimedencével a Jold egyik legôsibb emberlakta teriUete! Mind napjainkban, mind a mùlt szâzadban az Erdély teriiletén eszkôzôlt àsatâsok
alkalmâval igen nagy mennyiségben talâltak a prehistôriai kor minden
egyes kultùremeletére jellemzô archeolôgiai leleteket: igy mind a
csiszolatlan, mind a csiszolt kôkorszak vâltozatos formait megtaiâltâk.
Ezek a leletek tehât arrôl tanùskodnak, hogy Erdély vadregényes
vôlgyei mâr a prehisztôriai kor elsô szakaszâban is emberlakta terùletet
képeztek. Az UNESCU âltal 1963-ban kiadott „Prehistôria és a
kultùrâk kezdete" cimû kônyv oldalakon keresztul kôzli azt a feltûnést

keltô megâllapitâst, hogy a Kôrôsôk vidékén alig egy évtizeddel ezelôtt
feltârt leletek a legôsibb és legfejlettebb maradvânyai a neolit komak és
kora Kr. e. mintegy 7.000-8.000 évre tehetô. A kônyvben kôzôlt
kultùrfejlôdési tâblâzatban a neolit kor legelsô kultùrkôzpontjaként
szerepel a kôrôsi kultùra. Ugyanehhez a kultùrkôrhôz tartozô leleteket
talâltak Hâromszék megyében is; itt az âsôk nyomân nemcsak szâmos
kôeszkôz keriilt elô, hanem Erôsd kôzelében egy egész ôsi vâros is. Ez
az ôsi kôkorszakbeli vâros kb. Kr. e. 5.000-6000-ben épùlt és lâtszik,
hogy elôre meghatârozott terv szerint széles sugârutakkal, amelyeket
itt-ott négyszôgletu terek szakitottak meg. Az egyes hâzak alaprajzai
tôbbnyire kôr vagy négyszôg alakuak tôbbszobâs beosztâssal. A hâzak
kôzepén foglalt helyet - Székelyfôldôn még ma is jôl ismert - bùbos
kemence, amely szines, ragyogô, mélytûzû csempékkel volt kirakva,
éppen ùgy, mint ahogyan még most is divatban van egész Erdélyben. A
hâzak ormât a mai magyar-székely faragâsokhoz hasonlô diszitmény
ékesitette. A tâgas, széles kapukon mindenûtt fellelhetôk a kopjafâhoz
hasonlô tâmasztô oszlopok; az udvarokon pedig ott dlszlett mindenûtt a
tôbbajtôs, emeletes galambdùc éppen ûgy, mint ma, minden székelymagyar udvaron. A kôrôsi kultùra legnagyobb bûszkesége mégis a szâz
szlnben tûndôklô meander hullâmvonallal diszitett, korongon pôrgetett
cserépedények sokasâga. Ezek kôzôtt egyes ivôedényeken megjelennek a nôvényeket és âllatokat âbrâzolô dombormûvek, mint a fold eddig ismert - elsô mûvészi alkotâsai.

1967-ben az âsôk nyomân felszinre kerûlt a Vaskapu kômyékén, a
mai Lipinszki-Vir kôzelében, egy 41 hâzcsoportosulat éppen ùgy, mint
Erôsd vârosa, elôre kitervezett, meghatârozott terv szerint épûlt

sugârutakkal és vâltozatos formâjù terekkel. Nemcsak a telepûlés
rendezettsége volt azonos Erôsd vârosâval, hanem a hâzak épîtési
stîlusa is teljesen megegyezett azokéval. A hâzak belsejében a kutatôk
mindenûtt megtalâltâk a kôrôsi kultùrâra annyira jellemzô szines
csempékkel kirakott bùbos kemencét és szâmtalan, meander vonallal és
dombormûvel ékesîtett, korongon pôrgetett sokszinû kerâmiai edényt.
A gazdag leletek kôzdtt 33, embert âbrâzolô szobrocska is elôkeriilt a
râjuk rakodott évezredes fôldtakarô alôl. Ezeknek a neolitkori
szobrocskâknak arcân emôcionâlis kifejezések és egyéni vonâsok
ismerhetôk fel, de mindegyiken, s egységesen, az ajkak kôriil

idôrendben elôszôr jelenik meg az ùn. archaikus mosoly, mint a lét
ôntudatlan ôrômének kifejezése. A Lipinszki-Vir-i âsatâsok eredménye
kiegésziti a „vârost épitô kôrôsi kultùrâ"-ra vonatkozô eddigi leleteket,
amely olyan, mint egy mai székely-magyar telepulés „mùltba vetett
tûkôrképe". Az ENESCO âltal kiadott kônyv megâllapitâsa szerint
ezeket az elsô neolitkori telepeket kétségtelenûl az ôs - szeszklok
vagyis ôs —székelyek (sikulok) épitették, mint a neolitkor legnagyobb
vivmânyât.

Ugyancsak az ôs-székely-magyar nép jutott el a magas hôfokon

égetett zomâncos kerâmia égetése ùtjân a fém megolvasztâsânak az
ismeretéhez. Ezâltal ôk voltak azok, akik a Fôldôn elsônek (eddigi
ismeretek szerint) az emberiséget a kôkorszakbôl a fémkorszakba
vezették ât. Ezt azzal tudjnk bizonyitani, hogy a részletek kôzôtt szinte

korszerinti egymâsutânban megtalâljuk a kôkori eszkôzôk egyszerû
formâjât éppenùgy, mint a fejlett izléssel és mâr mûvészi készséggel
elôâllitott spirâlis vonalù csiszolt és cizollâlt formâkat, mint karpereceket, fibulâkat, nyak- és melldiszeket. Eddigi ismereteink szerint sehol
mâshol nem talâlhatô a Fôldôn ez a fejlôdési stilus, ami âtvezet a

kôkorszakbôl a rézkorszakba. Erdély a Fôld réztârgyainak és rézékszereinek leggazdagabb ôskori kincstâra. Kubinyi Ferenc jeles
archeolôgus a gazdag, vâltozatos, mûvésziesen cizollâlt részleteket

erdélybeni tômeges elôfordulâsâra valô tekintettel azt ajânlotta kiilfôldi
szaktudôsoknak, hogy a rézkort Magyarorszâgrôl nevezzék el. Kubinyi
javaslatât a tudôsok nagy része elfogadta.

Az Erdélyi-medence kûlônbôzô kôzetekbôl felépûlt hegyeiben
nemcsak a réz fordul elô érceiben, vagy tisztân, hanem ezek a hegyek

on lelôhelyekben is bôvelkednek. îgy kézenfekvô, hogy az ôs- székely-

magyarok kohôjukban ôsszeolvasztottâk a kezuk ûgyébe keriilt két
fémet is, és ilyenformân a Fôldôn elôszôr âllitottâk elô a réznél jôval
keményebb bronzot. Ezt a megâllapitâst leginkâbb Dechelette neves

francia tudôs, a bronzkor nagy kutatôjânak a lakôhelyek szerint fel-

âlHtott idôrendi tâblâzatâval igazolhatjuk. Ez a tâblâzat ugyanis a
Fôldôn a bronz elsô elôfordulési helyeként az Erdélyi-medencét jelôli
meg és korât Kr. e. 5.000 évre teszi. Viszont minden mâs bronz

elôfordulâst Kr. e. 2.000 kôriili idôre helyezi. E szerint az idôrendi
tâblâzat szeint tehât Erdély ôslakôi mintegy 3.000 évvel elôztek meg
kultùrâban minden mâs népet és nemzetet.

Jarm Briand: „L'Age du bronz", Paris, 1959-ben kinyomott, nagy
feltûnést keltô munkâjâban kijelenti, hogy az Erdélybôl szârmazô
fokosok, baltâk, kapcsok, fibulâk, nyakdiszek, mind a mûvészi
kivitelezésben és forma gazdagsâgban, mind a tômeges elôfordulâs
terén megelôzik a fôld minden bronzkori leletét. Tehât az ôs- székelymagyarok a bronz elôâllitâsâval és megmunkâlâsâval az emberiséget
egy ùjabb kultùrfejIodés felé irânyitottâk. Vagyis az ôs- székelymagyarok zseniâlis talâlmânyukkal tették lehetôvé, hogy a keményebb
bronz helyettesitse a rezet. Meg kell még emlitenem, hogy az erdélyi

bronzleletek kôzôtt a jelen idôk archeolôgusai még egy bronz fokost is
talâltak, amelyen hatârozottan irâsjeleket lehetett lâtni. Ezek az

irâsjelek âltalâban megegyeznek az ôsi székely-magyar rovâsirâs
jeleivel. Ennek a bronzfokosnak korât a tudôsok egyôntetûen Kr. e. az
ôtôdik évezredre teszik. Igy minden elfogultsâg nélkiil bâtran
âllithatjuk, hogy az irâs Erdélyben sziiletett meg és kultùrfejlôdésben
megelôzôtt a székely-magyar nép minden népet és nemzetet!
Napjainkban, a minden részletre kiterjedô figyelemmel végrehajtott âsatâsok alkalmâval felszinre keriilt paleolit, neplit, réz- és
bronzkorbôl valô emberi csontmaradvânyok tûzetes antropolôgiai
metrikus vizsgâlata utân megâllapitâst nyert az a tény, hogy az Erdélyimedence autokton ôslakôi a legfejlettebb embertipust képviselik,
ugyanis a koponyâk a rôvidfejûség hatârozott tendenciâjât mutatjâk,
éppen ùgy, mint a mai székely nép koponyaindexe. Az erdélyi
bronzkori ember egyéb szonetikus indexei és testarânyai szintén
megegyeznek a mai erdélyi magyarsâgéval.

Koponya indexek: a mai magyarsâgé - fej 81, 0-85, 4
a kôrôsi kultûra-koponya 80, 0-84, 9
(7-8 ezer éwel Kr. e.)
A sirleletek szerint a koponyatorzitâs kûlônôs rituâlis szokâsa sem

volt ismeretlen a bronzkori ôs-székelyek kôzôtt. Ez a szokâs —véle-

ményem szerint - a felsôbb târsadalom megkûlônbôztetésére szolgâlt.
A felszinre kerult ôs-székely bronzkori koponyâk kôzôtt nagyszâmban fordultak elô trepanâlt, vagyis lékelt koponyâk. Ôsszevetve a
Fôld mâs teruletén talâlt trepanâlt koponyâk mennyiségével és

ôsiségével, megâllapîtâst nyert, hogy Erdély teriiletén keriiltek elô a
legôsibb korbôl a legnagyobb gyakorisâgban az ilyen fajta - igen
magas orvosi tudâst igénylô - opérait koponyâk. Ugyancsak
megâllapîtâst nyert az is, hogy Erdélyben a bronzkor idején a
trepanâciôt szenvedett egyedek majdnem mind tùlélték ezt az orvosi
beavatkozâst, mert a trepanâlt koponyâkon a lékelés helye kôriil mindig
fellelhetôk a gyôgyulâst jelzô varratok.

Archeolôgusaink

kutatâsaik sorân megâllapitottâk, hogy az

Erdélyben élô autokton ôslakossâgbôl a bronzkor kiilônbôzô
szakaszaiban - valamilyen kataklizma kôvetkeztében - csoportosan

rajzottak ki errôl a teruletrôl. Minden népcsoport ùtravalôképpen
magâval vitte az eddig elért szellemi és kultùrvivmânyok eredményeit.
Ma mâr pontosan nyomon tudjuk kôvetni az Erdélybôl kivândorolt
népcsportok vândorlâsi ùtjait. Igy délkeleten, az Eufrâtesz és Tigris
folyôk vidékén levô dombok napjainkban tôrtént feltârâsa alkalmâval a
kôrôsi kultùrâval szinte azonos leletekre talâltak az angol, francia és
német kutatôk. Az itt élt ôs-sumer nép Erôsd vârosâhoz teljesen

hasonlô vârosokban lakott. Hâzaik alaprajzai azonos beosztâsùak
voltak, mint az ôs-szeszklon (székely-magyarok) hâzai. Viszont ezek a
sumer vârosok sokkal késôbbi korbôl valôk. Az UNESCO „Prehist6ria
és kultùrâk" cimû kônyv kultùrbeosztâsi tâblâzata is a legôsibb sumer

Al Ubaid kultùrât sokkal késôbbi idôpontra helyezi, mint a kôrôsi
kultùrât. Az Al Ubaid kultùrât ugyanis Kr. e. 4.000-3.500 évre teszi,
tehât a kôrôsi kultùra mintegy 3.000-3.500 éwel elôzi meg a legôsibb
sumer kultùrât.

Az Eufrâtesz vidékére telepûlt ôs-bronzkori nép fenotipusa

-

mondhatnâm - tiikôrképe az erdélyi bronzkori embemek és nagy

hasonlatossâgot mutât kûlsô megjelenésében a jelenkorban élô székelymagyar néphez. Meg kell jegyeznem még azt is, hogy a mezopotâmiai
térség lankâs dombjai alôl ezer és ezer szâmra menô ékirâsos, kiégetett

cseréptâbla évezredekre visszamenô tanùsâga alapjân a modem
etimolôgiâra tâmaszkodô filolôgia megâllapitotta, hogy a sumer
ôsnyelv kincstârâban levô legszebb szavak az ôsi magyar nyelv
vâltozatos szavai. A kiégetett cseréptâblâk ékirâsos jelei nagy
hasonlatossâgot mutatnak az erdélyi bronzfokosra vésett, valamint a

Tordos kôzségnél talâlt Kr. e. 5.000-6.000-bôl valô irâs jeleivel. Tehât,
a nagy kultùrâjù ôsi sumer nép Erdélybôl elvândorolt népcsoport,

amely évezredeken keresztûl fenntartotta a kapcsolatot az ôshazâval.
A hunok, avarok, magyarok, besenyôk, kunok nem a hontalansâg
kényszerétôl ûzve érkeztek a Kârpâtokkal koszorùzott medencébe,
hanem az ôsôkre, az ôshazâra valô emlékezés vezette ôket vissza a

tôrténelem kiilônbôzô korszakaiban. Visszahoztâk ezek a hazatérô

népcsoportok azokat a szellemi kincseket, szokàsokat is, amelyeket
még a bronzkor hajnalân ôseik elvonulàsa idején magukkal vittek. îgy a
hunok visszahoztâk a rangjelzô koponyatorzitâs kûlônôs szokâsât, az
avarok az ôskori kôrformâjù épitkezési stîlust, a magyarok mind az iras
ismeretét, mind a trepanâciô - magas orvosi készséget kivânô - tudâsât,
valamint éppen ùgy, mint a hunok, besenyôk és a kunok, a fémek
megmunkâlâsânak mesteri ismeretét.

Az antropolôgia, amely nem csupân az archeolôgiai leletekre
tâmaszkodik, hanem a szisztematikus metrikus vizsgâlatok megejtése
ùtjân megâllapitotta, hogy a hun, avar, besenyô, valamint az Ârpâd-kori
magyar nép koponyaindexei az erdélyi ôs-bronzkori népek szonatikus
és koponya adataival, indexeivel azonosak. Meg kell jegyeznem, hogy
a rumân népelem szonatikus adatai teljesen kûlônbôzôk a bronzkori,

erdélyi magyar-sykul emberek adataitôl. Ugyanis az Ârpâd-kori
magyar nép (IV-X. szâzad) a kerek-(rôvid)fejûekhez tartozik: koponya
indexe 80,0-84,9. A rumân nép 74%-a hosszùfejû, koponya indexe
75,9, 20%-a kôzépfejû, koponya indexe 76,0-80,9 és 6% egyéb
csoportba tartozik.

Ma is a magyar-székely kerek-(rôvid)fejûek, a rumânok hosszùfejûek és kis részben kôzépfejûek.

A népfajtâkat feltûnôen elkûlônitô rassz jelleg a koponya index. A
bronzkori erdélyi nép és a mai rumân nép teljesen elûtô koponya
indexekkel rendelkezik. Ugyanis a bronzkori erdélyi nép
jellegzetessége, mint ahogy mâr emlitettem, hogy nagy szâzalékban
rôvidfejû volt. A mai rumân népelem koponya indexe 98%-ban
hosszùfejû.

Tehât megâllapithatô, hogy mind az archeolôgia, mind az
antropolôgia és filolôgia, valamint a tôrténelem bizonyitékai szerint az
Erdélyi-medencéhez a székely-magyarsâgnak van az ôsiség és a
jogfolytonossâg alapjân is kizârôlagos joga, hiszen a székelymagyarsâg az autokton ôslakô.

Radies Géza:

ÂLMOS NAGYFEJEDELEM
Korai mùltunkbôl csaknem minden, ami dicsô, ami megéneklésre

valô, Arpâd nagyfejedelem nevéhez kôtôdik. A magyar nagyfejedelmi,

majd pedig kirâlyi uralkodô csalâd is Àrpâdrôl kapta nevét: Arpàd-hàz.
Hogyan tôrténhetett az, hogy az isteni kinyilatkoztatâs ellenére, az

elhivatott és szent uralkodô neve: Àlmos és alakja olyannyira hâttérbe
szorult a tôrténetîrâsunkban? Âipâdot sorra megénekelték kôltôink,
Âlmost talân senki. Ismeretvilâgunkban neve, csak mint Ârpâd apja él.
Alig tudunk valamit arrôl az uralkodônkrôl, aki munkâja
eredményeként a Turiil ismét a magasba szâllt, és szâzadokon keresztul
hirdette a magyarsâg nagysâgât, dicsôségét. A vâlasz tulajdonképpen
egyszerû. Alig akad forrâsmunka, amelynek segitségével a torténetirô
képet alkothatna arrôl a nagyfejedelemrôl, aki szûletésérôl Anonymus a
Gesta Hungaronim cimû munkâjâban a kôvetkezôket irta:

"/iz Ùr megtestesiilésének nyolcszàztizenkilencedik esztendejében
Ûgyek, ...feleségiU vette Dentu-Mogyerben Onedbelia vezérnek Emese
nevû lànyàt. Ettôl fia sziiletett, aki az Àlmos nevet kapta. Azonban
isteni, csodàs eset kôvetkeztében nevezték el Almosnak, mert teherben

levô anyjànak àlmàban isteni làtomàs jelent meg tundmadàr képében,
és mintegy râszàllva teherbe ejtette 5t. Egyszersmind ligy tetszett neki,
hogy méhébôl forràs fakad, és àgyékàbôl dicsô kiràlyok szàrmaznak,
àmde nem a sajàtJoldjiikôn sokasodnak el ".
Ez kisértetiesen hasonlit Jézus szuletésének tôrténetéhez, amint ezt
megtalâljuk Mâté evangéliumàban. line: "Jézus Krisztus sziiletése igy
tôrtént: Anyja, Maria, jegyese volt Jôzsefnek. Mielôtt azonban

egybekeltek volna, kitûnt, hogy Mâria gyermeket fogan méhében a
Szentlélektôl. A férje, Jôzsef, igaz ember volt, nem akarta ôt
megszégyeniteni ezért ûgy hatârozott, hogy titokban bocsàtja el. Mig

ezen toprenkedett, megjelent neki àlmàban az Ùr angyala, és igy szôlt:
Jôzsef, Dàvid fia, ne félj attôl, hogy feleségiU vedd Màriàt, mert a

bennefogant élet a Szentlélektôl van. Fia sziiletik majd, akit Jézusnak
nevezel, mert ô vàltja meg népét bûneitôl.

Jézus, mint Isten Fia, a Vilâg kirâlya lett, a keresztény tanitâs
szerint az emberiség megvâltôja. Ezzel szemben Àlmos cselekedetei,

uralkodôi nagysâga és emberi alakja elmosôdott a "honfoglalàst"
kôvetô szâzadokban. Nézzûk tehât, vizsgâljuk meg Emese âlmânak
tôrténeti hâtterét, kôrulményeit, kinyilatkoztatâsât, beteljesûlését.
Kr. u. 453-ban hait meg Isten ostora,Attila, a hunok nagy kirâlya.
Elôzô

évben birodalmât a Kaszpi-tengertôl az Atlanti-tengerig

terjesztette ki. A nagy szervezôképességgel megâldott uralkodô
vâratlan halâla megrenditette a hun népet és birodalmat, a
meghôditottak viszont fuggetlenségûk visszaszerzésének lehetôségét

lâttâk elérkezettnek. Attila fiai kôzôtt is viszâly keletkezett, s a
hatalmas birodalom bomlâsnak induit. A megmaradt hunok a Fekete-

tenger északi, és a Kaszpi-tenger északnyugati partvidéke feletti

térségbe hùzôdtak vissza. A nyugati tôrténettudomâny utrigur, kutrigiir
és szabir hun néwel illeti ôket. 530 tâjârôl esik rôluk emh'tés utoljâra,
de az utrigur hunok neve még 600 tâjân is felbukkan. Az utrigurkutrigur szôvetségbôl jôtt létre a bulgâr nép. Ebben a térségben éltek az
alânok, majd a késôbb feltûnô kazârok. A kazârok 650 tâjân leverték az
alânokat és bulgârokat, amelynek eredményeként létrejôtt a Kazâr
Birodalom. Azonban a 737-ben elôrenyomulô arabok megtôrték a
kazârok hatalmât, és uralmuk hanyatlâsnak induit. A bulgârok egy
része nyugatra vonult (dunai bulgârok), a mâsik a Volga mentén
északra (volgai bulgârok). A kettô kôzôtt - a Don és a Kârpâtok kôzôtti

térségben - ebben az idôben tûntek fel Âlmos-Ârpàd-àgbeli ôseink is.
(Colin McEvedy: The Penguin Atlas of Médiéval Histoty). Hivatalos
tôrténetirâsunk szerint Levedi volt az elsô uralkodôjuk, és kazâr
fiiggôségben éltek. S mondjâk, Levedi felesége is elôkelô kazâr ùmô
volt. Levedirôl nevezték volna el azt a vidéket, aboi éltek. Ez pedig az
Alsô-Dontôl keletre esô térségben, valamint a Don-Donyec kôzében
terûlt volna el. Ez részben valôban kazâr fennhatôsâg alatt âllô teriilet,
részben pedig kazâr ôrvidék volt.

Padânyi Viktor a Dentumagyaria cimû mûvében azt irja, hogy a
labuttu-labatu Delitzsch és Sayce szôfejtés szerint asszir katonai
kôzigazgatâsi szô, amely „hôdUott tartomànyt" jelent. Ezért ô a

„lebedi" szôt az asszir „labuttu-labatu"-b61 szârmaztatja. Padânyi még
tovâbbi asszir kôzigazgatâsi és katonai jellegô szavakat is felsorol,
aimak igazolâsâra, hogy a „lebedi" nem egyedûl âllô. Ime: khasànu,
szalat, tarta, kundur, kundu, zakànu, pekhu, vizir, harku, csitâre és sàk.
Ismerôsek? E szerint "Lebédia" sohasem létezett, de létezett egy nép,

amely kazâr hôdoltsâgban élt, és ez a nép lehetett Àlmos âltal
létrehozott nemzetszôvetség onugor âga. Padânyi szerint a szabir réteg
sohasem élt kazâr fennhatôsâg alatt. Bârhogyan is voltak a dolgok, ha
ôseinknek ennél az âgânâl minden rendben lett volna, Emese âlmânak
semmi jelentôsége nem lenne. Itt arrôl lehet szô, hogy egy hajdan

hatalmas, de széthullott, nagy mùltù nép visszasôvârogta a régi idôk
dicsôségét.Ez a dicsô mùlt Attila nagykirâly nevéhez fuzôdik, akinek

jelvényét a fekete sas, a turulmadàr is diszitette. Tudjuk, hogy ÀlinosÂrpàd népe hunutôdnak vallotta magàt, és mind a szabir, mind az
onogur rétegnek a hunok leszârmazottainak kellett lennie.

Emese âlmâban megjelent turulmadàr tehât megjôvendôlte annak
az uralkodônak eljôvetelét, akinek vezetésével ismét visszaszerzik a

régi hatalmat és dicsôséget, s hogy ennek az uralkodônak ivadékaibôl

vâlasztanak nagy, elhivatott vezetôket. Tovâbbâ azt, hogy nem az
akkori hazâjukban, hanem mâs fôldôn sokasodnak el. Vannak lelkileg.

érzelmileg kûlônleges adottsâgokkal megâldott emberek, akik bizonyos
dolgok eljôvetelét megérzik, esetleg megâlmodjâk. Erre a nôi alkat
nagyon is alkalmas. Az ilyen jelenségeket a kor mélységes istenhite,
vagy hiedelemvilâga is elôsgitheti. És természetesen ott vannak az
emberfeletti tulajdonsâgokkal rendelkezôk, akik kapcsolatot tudnak
teremteni
tùlvilâgi
szellemekkel,
istenekkel.
Ennek
a
kapcsolatteremtésnek valôdisâgât a tudomâny nem tudja alâtâmasztani,

de egy részét câfolni sem tudja. Ugyanakkor az is ismert, hogy az
Istentôl kinyilatkoztatott sziiletése nem csak Âlmosnak és Jézusnak
volt, hanem pl. Nagy Sândomak is. Hollywood ezt a Nagy Sàndor
(Alexander the Great) cimû fdmben ùgy tolmâcsolja, hogy amikor
Nagy Sândor anyja Olimpia, II. Fûlôp felesége azt mondta férjének:
fiû nem tôled, hanem Zeustôl szùletett". A kérdés talân csak az, hogy
egy nagy vezéri képességekkel megâldott egyéniség eljôvetelét az

isteni sugallat elôre jelzi-e, avagy a kivâlasztottsâg varâzsa, a szinte
emberfeletti tulajdonsâgokkal rendelkezô, az eszményi uralkodô alakja
kôré a kimagaslô teljesitmények eredményeként, esetenként talân a
nagy vezér halàla utàn

bontakozik-e ki? A vâlasz: mindkét eset

lehetséges.

Nem tudhatjuk, hogy Àlmossal kapcsolatban melyik esettel âllunk
szemben, de az âlomban tôrtént elôrejelzés a valôszinûbb. Erre minden

igényt kielégitô vâlaszt valôszinû csak az eltunt Ôsgesztâbôl
kaphatnânk. Annyi azonban minden kétséget kizârôan leszôgezhetô,
hogy mind az egyik, mind a mâsik vâltozat Âlmos kimagaslô
egyénisége, szervezôi és vezéri készsége mellett szôl. Egyébként az
âlomban megjôvendôltek nem lettek volna idôtâllôk, és Anonymus nem
jegyezhette volna le, akâr szâjhagyomâny alapjân, akâr irâsos forrâsbôl.
A monda, azaz az âlomban megjôvendôltek maradandôsâgânak mâsik
tényezôje, hogy Âlmos uralkodâsa idején ôseinknek ebben az âgnak
életében jelentôs vâltozâs tôrtént a kedvezô irânyban. És ennek a
vâltozâsnak lényegét, megfelelô kùtfôk hiânyâban, csak kôrvonalazni
lehet a késôbb tôrténtek figyelembevételével.

Az emberi mûvelôdés, majd pedig a mûveltségek milyenségét,
nem csupân a szellemi képesség, hanem az emberi létfenntartâst

illetôen, az adott kômyezetben uralkodô tényezôk is dôntôen befolyâsoljâk. Eszerint kialakulhatnak a helyhez kôtôtt és a vândorlô
életformâk kûlônbôzô vâltozatai. Ezeket a 18-19. szâzadban mûveltségi

fokoknak képzelték el, amelyeknek csùcsân a letelepedett életforma,
mûveltség âllt. A tôbbi ez alatt foglalt helyet a ranglétrân. A
târsadalmak, a mûveltségek besorolâsa tehât ennek megfelelôen tôrtént:
fejlett, kevésbé fejlett, vagyfejletlen cimszôkkal jelôlve. A letelepedett

târsadalmak ôriâsi elônyre tettek szert a megitélést illetôen, hiszen ezek
épi'tményei, mûvészete és szellemi hagyatéka is sokkal nagyobb
szâzalékban maradt meg a vândor târsadalmakéhoz viszonyitva.

Ezeknek

a târsadalmaknak

szellemi

hagyatékâval

âllunik

a

legrosszabbul. Nagyobbrészt csak kôzvetett ismereteink vannak,
amelyeknek alapjân az mutatkozik, hogy nem alacsonyabb rendûek,
hanem mâs-milyenek voltak.

Âlmos-Ârpâd-âgbeli ôseink a lovas mûveltségû népek tâborâba
tartoztak. Ez a mûveltség két fôcsoportra oszthatô: 1. A vândorlô

(nomâd), 2. A félig letelepedett (fél-nomâd). A vândorlôk csoportjâba
tartoztak és tartoznak az âllattenyészéssel foglalkozôk, akik a zôldellô
legelôk eltartôképességétôl meghatârozva terelgetik nyâjaikat. A félig
letelepedettek kôzé pedig azok, akik a tavaszi, nyâri és ôszi idôszakban
nyâjaikat legeltetik, de télire falvaikba, vârosaikba hùzôdnak és
fbldmûveléssel is foglalkoznak. Az arab utazôk arrôl irtak, hogy
etelkôzi ôseinknek gyumôlcsôseik és sok szântôfoldjûk volt. Tehât a
félig letelepedett târsadalom keretén belûl éltek. Nem biztos azonban,

hogy ez a jellemzés megfelel a valôs képnek. A fôldmûvelônek ugyanis
tavasztôl ôszig bôséges munkâja akad a foldeken. Attôl aligha
maradhat tâvol huzamosabb ideig. Inkâbb arra kell gondolni, hogy az
ilyen târsadalomnak megvoltak az âllattartôi és a fëldmûvesei egyarânt.
A lovas mûveltségû târsadalmaknak volt egy mâsik sajâtos
jellemzôjûk is: a szôvetségkôtés. Ezek a târsadalmak ugyanis létszâmukat illetôen kicsik voltak, ezért sajât biztonsâgukat a szomszédos

târsadalmakkal valô szôvetségben lâttâk. îgy szûkség esetén egyûttes
erôvel tudtak fellépni a kûlsô ellenséggel szemben, és e célbôl kôzponti
vezetôt, nagyfejedelmet, nagykirâlyt vâlasztottak. Ez a szerep minden
bizonnyal a szôvetség szervezôjét illette meg, hiszen benne nyilvânult
meg a râtermettség, az uralkodôi képesség. Az is elôfordult —nem is
olyan ritkân —, hogy egyik-mâsik hadvezéri képességgel megâldott
uralkodô egyszerûen maga alâ hajtotta, meghôditotta a szomszédokat.

Sot, hôditâsaival birodalmât ôriâsivâ nôvelte, mint pl. Nagy Sândor,
Dzsingisz kân, Attila és mâsok. A mi szempontunkbôl a kazârokat kell
figyelemmel kisémi, akik a 650 tâjân aratott gyôzelmûkkel a térség
népei fôlôtt uralkodôi helyzetet vivtak ki. Aligha lehet vita kérdése,
hogy ennek a hatalomnak kôzvetlen befolyâsa volt Âlmos-Ârpâd-âgbeli
ôseinkre. Vita târgya lehet, hogy ez hôdoltsâgi, valamilyen fûggôségi,
szôvetségi, avagy csupân szomszédi viszony volt-e. Ebben a
viszonyban a kazâroké volt a fô-, a vezetô szerep ebben az idôben.
Amint az elôzôkben elmondottakbôl lâthatjuk, a kazârok hatalmât
a 737-ben elôretôrô arabok tôrték meg, amelynek kôvetkeztében a

volgai bulgârok visszaszerezték fuggetlenséguket, és a magyarok -

mârmint Âlmos-Ârpâd-âgbeli ôseink- is ekkor jelentek meg a
tôrténelem szînpadân a Dontôl nyugatra, a Fekete-tenger feletti
térségben ott, aboi kétszâz éwel korâbban a utrigur és kutrigur hunok
hazâja volt. McEvedy térképe szerint tehât a Volga-Kâma-Bejala ôvezte
térség, vagyis Magna Hungaria nem tartozott ide. A szabir hunok, akik
az ôtszâzas évek elején a Kaszpi-tenger északnyugati partvidékén éltek,
késôbb a Kaukâzus gerincétôl déire keriilhettek, s az arab elôretôrés
mozdîthatta ki ôket is ebbôl a hazâjukbôl, és a Don-vidéki Dentumagyariâban telepedtek le. Persze az se kizârt, hogy a szabir hunok a

kazârok 650-es gyôzelme kôvetkeztében szintén kazâr fennhatôsâg alâ
keriiltek, és csak a hôditôk 737-es hanyatlâsa utân hùzôdtak nyugatra.
Bârhogyan is voltak a dolgok, ekkor indulhatott el az a folyamat,
amikor - az elkôvetkezô szâz évben —ez a nép kimûvelte ônâllô
arculatât. De az âlomban megjôsoltak szerint Âlmos nagyfejedelem
volt az, akinek vezetésével elindultak a régmùlt idôk dicsôségének
ùtjân.

Ha Ugek 819-ben nôsûlt, akkor Âlmos 820-ban szûlethetett, és
839-ben az Al-Duna vidékén vivott hâborùnak mâr ô lehetett a név-

leges, esetleg valôs parancsnoka. Az iÇak abban az idôben nem a tv.

képemyôje elôtt nôttek fel, hanem a harctereken. Egy tizenkilenc-hùsz
éves fiatalember mâr komoly tapasztalatokkal rendelkezhetett,
kiilônôsképpen, ha szûletett adottsâga is volt a szervezéshez,

hadvezetéshez. Ezt pedig minden kétséget kizârôan el kell fogadnunk

Almos személyét illetôen. Erre egyébként jô példa Hunyadi Màtyâs,

akit 18 éves korâban vâlasztottak kirâllyâ. Az orszâg vezetésével
nagybâtyjât, Szilàgyi Mihâlyt biztâk meg, de az iQù kirâly hamarosan
félreâllitotta az „alkalmatlan" nagybâcsit, és bebizonyitotta, hogy benne
megvannak az uralkodôi képességek és erények. 860-ban Krimbe, 862-

ben pedig a Kârpât-medencébe vezettek ismert hadjâratokat, amelyeket

mâr Ârpâd is vezethetett. Az ismert hadjâratok - még ha sikeresek is

voltak -, nem elégségesek ahhoz, hogy Âlmos alakjât az âltalânosbôl
kiemelték volna. 839 és 860 kôzôtt szâmos olyan eseménynek kellett
tôrténnie, amelyekrôl nem tudunk, de amelyek Âlmos
kivâlasztottsâgânak tartôoszlopai lettek. Fùggetlenségûk megôrzése
érdekében - minden bizonnyal - szâmos hâborùt kellett vivniuk a

kazârokkal is. Ezt tovâbb fokozta az, hogy

nagyfejedelemmé

vâlasztâsa utân létrehozta az onogur népe^el valô szôvetséget.
Szôvetséget kôtôtt Bizânccal és a frank csâszârsâggal, és elôkészitette a
Kârpât-medence elfoglalâsât. Mindennek ellenére Âlmos neve,
kiemelkedô uralkodôi alakja elmosôdott tôrténetirâsunkban, mert a

"honfoglalâs" befejezése mâr Ârpâd nevéhez fuzôdik. Az se lehetetlen
viszont, hogy tôrténetirâsunk tudatosan mellôzte annak az elhivatott

uralkodônk alakjânak kiemelését, akinek isteni kinyilatkoztatâs jelezte
eljôvetelét. Képtelenek voltak elfogadni ôseinkrôl, hogy olyan
hagyomânyokkal, mùlttal rendelkeztek, amilyent csak nagymûveltségû
népekrôl tudtak feltételezni.

Tôrténetirâsunk nagy mulasztâsa tehât, hogy Aijonymus kôzléseit

elhanyagolta, igy hagyta, hogy Âlmos kivâlasztottsâgâra, kimagaslô
uralkodôi teljesitményére a feledés homâlya boruljon, de amelyre a
"névtelen" jegyzô Emese àlmàban

emlékeztet.

A

vérszerzôdés

hatârozatainak rôgzitésében is arrôl tudôsit, hogy a szôvetkezôk nem

Arpâdot, hanem Âlmost vâlasztottâk nagykirâliyâ, nagyfejedelemmé.
Hogy hol és mikor hait meg Âlmos, arra csak talâlgatâsok vannak. A
vérszerzôdés megkôtésének idôpontja is bizonytalan, de amelynek
rôgzftése némi fényt vethetne erre a kérdésre. Padànyi szerint ez 888 és

891 kôzôtt tôrténhetett. Âlmos tehât 891 és 896 kôzôtt halhatott meg.
Radies Géza és Szilàgyi Bêla (OakForest, IL):

A MAGYAR JÔVÔ ÈSLEHETÔSÉGEINK
Az elmùlt évtizedekben sok szô esett a magyar jôvôrôl, iQùsâgunk
magyar szellemben valô nevelésérôl. A nyolcvanas évek végén beâllt
politikai és hatalmi âtrendezôdés idején - és utâna még évekig - sokan
ùgy gondoltâk, hogy valamely pârt segitségével meg kell kaparintani a
politikai hatalmat, és utâna magunk urai lehetiink. Ezzel természetesen

nem lenne semmi baj. A baj azzal van, és volt, hogy a hatalom
megszerzéséhez nincs se népûnk, se pénziink. Ami még ettôl is
nagyobb baj: hogy tiz éwel a rendszervâltâs utân ezt sokan a mai napig
se ismerték fel. Akik pedig felismerték, nem tudjâk mitevôk legyenek,
kiâbrândultan hâtât forditanak a magyar jôvônek. Megelégszûnk azzal,
hogy egyre hajtogatjuk: ,Efein tôrtént rendszervâltâs!" Pedig tôrtént.
Ez nem azonos a régi rendszerrel, még akkor se, ha a magyarsâg
tovâbbra is kiszolgâltatottsâgban maradt. Ez a kiszolgâltatottsâg nem
azonos a régivel. Bizonyos szempontbôl jobb, a nemzet jôvôjét illetôen
a réginél végzetesebb is lehet. Ezen a rendszeren belùl jobb
lehetôségeink vannak a mùlt rendszerhez viszonyitva, de ezeket a
lehetôségeket nem tudjuk kihasznâlni, mert mi csak vilâgrengetô
dolgokban tudunk gondolkodni. A hétkôznapi munkâk elvégzését
figyelmen kivul hagyjuk. Csodâlatos templomtomyokat tudunk épiteni,
de falak és alap nélkiil. Ott lôgnak a levegôben.

A jôvô azé, aki az iffiisâgot neveli! A magyar iQùsâgot nem mi,
elnyomôink nevelik, de van lehetôségûnk arra, hogy fiatalsâgunk egy
részéhez hozzâférkôzhessûnk. Mâr a nyolcvanas évek végén felvetettem azt a gondolatot, hogy mùlmnk legfontosabb tudnivalôirôl adjunk
ki kisterjedelmû fiizeteket - 60-80 oldalt - és ezeket a lehetô
legnagyobb szâmban teijesszuk, fôleg iÇùsâgi kôrôkben. Pusztâba
kiâltott szô volt. 1992-ben elhatâroztam, hogy megkfsérlem magam.
Adomânyokat kértem, amelyet Padânyi: Vérbulcsu, Maijalaki Kiss
Lajos; Anonymus és a magyarsàg eredete, ôsszeéllitottam egy fuzetet a
magyar nyelvrôl Magyar Adorjân, Kemény Ferenc és mâsok
munkâibôl, valamint a magam ,^redetunk és ôshazànk" cimû
tanulmâny kiadâsâra hasznâltam fel. Példânyonként 1500, tehât
ôsszesen 6000 drb fîizetre flitotta. Ezt megismételtem 93-ban, 94-ben,
96-ban, de kisebb példânyszâmban, mert az adomânyok egyre
szûkiiltek.

Néhâny éve mellém âllt Szilàgyi Béla testvérunk, akinek lelkes

segitségével az adomânyokat fel tudtam épiteni, igy "A Magyar Szent
Korona fényében " cimû fûzetbôl ki tudturJc adni 5000 darabot. Ebbôl

hazai munkatârsaink segitségével egy iskolâkon belûli pâlyâzatot is
meghirdettûnk, amelyre 23 pâlyâzô kûldte be dolgozatât. Erdélybôl egy
iskolâbôl és kéttanulôtôl, Felvidékrôl egy tanulôtôl kaptunk pâlyâzatot.
A tôbbi hazai iskolâkbôl jôtt. Tanulsâgos volt, mert tûlnyomô tôbbséguket egyhâzi iskolâkbôl kaptuk. Az idén egy 96 oldalas kis kônyvecskét adtunk ki 5200 pé\àd.nyhw'''Olvasmànyok mûltunkràr cimmel,
amely tartalmazza a legfontosabb tudnivalôkat a kôvetkezô alcimek

alatt: A Kàrpàt-medence ôsmûveltségei, A magyar nyelv és népnevûnk,
A magyar kutyafajtàk, A fmnugor szàrmazâselmélet. A szittya szàrmazàstudat, Isten kardja, A hunok, A csodaszarvas, Az avarok, A

kocsi, A rovàsiràs, Emese àlma, Almos nagyfejedelem népe, A visszacsapô ij, A harcmodor, A vészerzôdés, Ârpàd, A „honfoglalâs Àrpâd
apànk birodalma, Uralkodôink szàrmazâsrendje, Vérbulcsu, A kôzponti

hatalom megszilàrdul, A Magyar Szent Korona, A magyar kirâlysàg
fénykora és hanyatlâsa, Orszàgcsonldtàs, AMagyar Nemzeti Cimer, A
népdal és népzene, A nemzettudat, Nyilatkozatok a magyar nyelvrôl,
Vérszerzôdés (szindarab). Ezt a kônyvet megkûldtûk mind a 23 pâlyâ-

zônak, és az idén ùjabb pâlyâzatot hirdettûnk meg. A pâlyâzôknak arrôl
kell imi, hogy Mit jelent magyarnak lenni? Az idén sokkal tôbb
pâlyâzôra szâmimnk, mert minden kônyv utolsô oldalâra betettuk a

pâlyâzati felhivâst. Talân lesz néhâny ùjsâg is, amelyik meghirdeti.
Nem gondolhatunk arra, hogy egy ilyen kisterjedelmû kônyvecske
megoldôja lehet a magyar nemzeti ônismeret sùlyos hiânyossâgainak.

de hozzâsegit a mâsok âltal végzett munkâhoz. Azon tùl, mi nem
konjrvesboltokba helyezzuk el ezeket a kônyveket, hanem tanârok és
IQùsâgi szervezetek segitségével fiataljaink kezébe. Oda, ahova a
legfontosabb, és akik - nagyobbrészt - ilyen tudnivalôkrôl nem is
hallottak. Ne felejtsûk el azt se, hogy az iskolai oktatâsban nem tortént
gyôkeres vâltozâs. Kâdàr és Aczél kultùrkomisszârai ma is hatalmon
vannak. A mindenkori hôditôk pedig a meghôditott nép tôrténelmét
igyekeznek ùgy imi, hogy annak lelki- és érzelemvilâgâba a lehetô
legmélyebbre gâzoljanak, s ezzel ônbecsulését,
ônismeretét
leromboljâk. A magyarsâg esetében ezt a Habsburgok, a moszkovitâk
sikeresen elvégezték, és most a newyorkistâk végzik olyannyira, hogy
népûnk jôvôje szinte teljesen kilâtâstalan. Ez a kônyôrtelen tény, a
tôbbi mellébeszélés.

Kedves Testvérek! Aki ennek a munkânak tovâbbvitelét és fej-

lesztését tâmogatni kivânja, kûldje adomânyât a Hungarian Freedom
Fighters Fed. nevére és Radies Géza cimére: 15112 LaVergne Ave.
Oak Forest, IL, 60452.

Abelovszky Erzsébet (Worthington, Ohio):
KJK VOLTAKA KATÀROK?
Kik voltak a katârok? Magyarul katâr néven nevezik ôket azok,

akik valamit tudnak rôluk. Francia és latin szôval: Cathar-ként emlegeti
ezt a titokzatos népcsoportot a rôluk szôlô, nagyon gyér megemlékezés. Néhâny évtizeddel ezelôtt, ha levéltârakban néztûnk volna

utâna, talân effélét talâlhattunk volna: "A mai Dél-Franciaorszâg terûletén élô, - a Waldensekhez hasonlô szekta. A Waldenseket 1184-ben,

engedetlenséguk miatt kizârtâk a Katolikus Egyhâzbôl. A Katârok sorsa
tragikusabb volt". (A Waldens név, a szekta prédikâtora. Peter Waldo
nevébôl ered. Valôszinûsithetô, hogy a Katâr név is egy ember neve
volt, akirôl neveztetett a csoport, vagy a tôrzs neve, talân a vallâsa is.)

A katârok teljesen eltuntek az ellenûk folytatott 35 évig tartô
kegyetlen vallâshâborû utân, a XIII. szâzad kôzepén (1209-1244).
Eredetuket, nyelvi vagy faji hovatartozâsukat azôta is sûru homâly fedi.
Manapsâg legtôbbet talân a sajtô mond rôluk, —fôleg a turista
szezon elején - ui. egy-két jô ûjsâgcikk, hetenként kôzel két ezer
turistât is becsalogat a parânyi hegyi falvakba, ahol az âllandô lakosok
szâma falunként csupân 100-150 lélek. Ezeknek a hegylakôknak egész
évi mûvészi és mezôgazdasâgi termékeit a kivâncsi lâtogatôk
vâsâroljâk fel.

A XX. szâzad mâsodik felében szorgalmas és élelmes tôrténészek,
- fôleg tôrténelmi fdmtéma keresése kôzben - bukkantak a nyomukra
Dr. Bruce Shelley (professzor of Church History of Denver
Seminary) azt irja rôluk a „Church History in Plain Language" cimû
kônyvében: „Ugyanùgy, mint a waldensek, a katârok is elôreformâtorok voltak. Nevûk angol forditâsban: "pure ones", „tisztâk",

franciâul "bonshommes"=good men,= ,Jô emberek, jô keresztények".
De albigensnek (Albigensian) is nevezték ôket, mivel az Albi nevû
vârosban voltak a korâbbi „megtéritô" târgyalâsok Rôma és a katârok
vezetôi kôzôtt. Elôfordul nevuk a „Templomos lovagok" rendjének
felszâmolâsa idején is - fenyegetô mondatokban!
Nevûket az alapos francia mûveltségû Illyés Gyula is megemliti a
„Reformâciô emlékmûve Genfben" cimû versében ùgy, mint „a
toulousi tisztâk".

Békeszeretô,

majdnem

aszkéta

életet éltek, szegénységet,

tisztasâgot fogadtak, azonban hangosan elitélték a kirâlyok, a fôùrak, a
fôpapok és a papa fényûzô életét. Valôszinûleg ez az utôbbi volt egyik
oka annak, amiért veszélyes eretnekségnek nyilvânitotta mozgalmukat
a korabeli egyhâz.

Mint az elsô keresztények kôzôtt a gnosztikusok, (az Isten meg-

ismerésére tôrekvôk) a katârok is hirdették, hogy ôrôk konfliktus van a
jô és a gonosz kôzôtt. Szerintûk az anyag és a hatalom nagy része a
gonosz kezében van. (Éppen ùgy, mint ma!) Egyik tételûk nagyon
meglepô, ui. a gonosz hatalmak kôzé soroltâk az ôtestamentumi istent

is, aki az ember fizikai testébe - mint egy bôrtônbe - bezârta az emberi
lelkeket.

Jézus megtestesûlését testben valô megjelenésnek nevezték, de
szerintûk az anyagnak nem volt hatalma Jézus folôtt! Ezért Ô nem is
halhatott meg a kereszten, hanem csak „letette az életét". Ahogy ezt
maga Jézus is mondja a Jânos evangéliumâban: „Hatalmam van letenni az életet és hatalmam van ùjra felvenni azt!"
A katârok - mint az ôs keleti vallâsok ma is reinkamâciôban is.

hittek a

Szerintûk a kozmoszban âllandô polgârhâborù van, és ebben a
kozmikus hâborùban a katârok - a materializmussal szemben — a

spirituâlis erôket képviselték.

(Mellesleg megjegyzem, ellentétben a félmûvelt kommunistâk
felfogâsâval: a materializmus nem Marxnak és târsainak talâlmânya.

Az anyagelvuség akkor induit vegyes értékû diadalùtjâra, amikor az
egyiptomi ôsvallâs letért a spirituâlis ùtrôl, aminek egyik jele az volt,
hogy bebalzsamoztâk és iszonyatos mennyiségû kinccsel temették el
kirâlyi halottaikat.)

Az elôbb felsorolt hitbeli felfogâs és tanitâsok utân nem csoda, ha
a Rômai Egyhâz fenyegetô veszélyt lâtott létezésûkben. Kiilônôsen
azutân, hogy Toulouse hercege védelme alâ vette ôket.
A waldenseket és korâbban (1139) a hasonlô tételeket hirdetô
Arnold pùspôkôt (Abbot of Brescia) és hiveiket, sohasem soroltâk a
veszélyes eretnekek kôzé, bâr azok tanitâsait sem nézte jô szemmel a
hivatalos egyhâz. De mind a kettôt (Peter Waldo és Abbé Arnold) - és
hiveik nagy részét - kizârtâk az egyhâzbôl.

Sot késôbb (1155-ben) IV. Hadrian papa tanâcsâra Barbarossa

Frigyes csâszâr emberei elfogtâk Arnold piispôkôt, karôba hùzva
elégették, és hamvait a Tiberis folyôba szôrtâk.
Azonban a kôzel azonos hittételeket hirdetô Assisi Szent Ferencet

—aki hiveivel egyiitt élte, és kôvette a szegénység krisztusi ûtjât —soha
senki sem bântotta és senki nem lâtott veszélyt sem vallâsi
felfogâsâban, sem prédikâciôiban. Persze ennek oka lehet az is, hogy
Szent Ferenc egy pâpâval késôbb élt.
Némelyek ùgy gondoljâk, mâs oka is lehetett annak, hogy III. Ince
pâpa a laterâni zsinaton, I2I5-ben, szigorù mértéket âllitott fel az
eretnekség kiirtâsâra: vagyon elkobzâs, bebôrtônzés, kiâtkozâs
mindenki ellen, akik vonakodnak az eretnekek ellen harcolni. De

bûneik megbocsâtâsa mindazoknak, akik hajlandôk az egyhâzzal
egyiittmûkôdni.

1220-ban a pâpa kivette az inkviziciôt a pûspôkôk kezébôl és a

dominikânus szerzetesek kezébe adta e szaval^al: „Az eretnekeknek
virtuâlisan semmifélejoguk nincs". (Talân Trianonban a magyarokat is
eretnek népnek lâttâk?)

Mivel a Canon-tôrvény megtiltja a papoknak embervért ontani,
ezért a szerzetesek „csak felkutattâk, vallattâk és megkinoztâk"
mindazokat, akiket elfogtak, utâna âtadtâk a civil hatôsâgoknak, akik
kivégezték ôket. A kivégzés leggyakoribb môdja karôba hùzâs, néha
szurokba mârtva, élve elégetés volt.

Egyes tôrténészek szerint ezzel a - katârok elleni - 35 éves

vallâshâborûval induit el az inkviziciô is, és ez volt az egyetlen
keresztes hâborù Eurôpâban! Mint tudjuk, a jelenlegi pâpa elitélte az
inkviziciôt és bocsânatot kért érte! Vajon kitôl?

Rôma a gyôzelem érdekében szôvetséget kôtôtt a mai Franciaorszâg északi részén élô, kincsekre és jô fbldekre vâgyakozô fôùri
osztâllyal, (prof. Bruce Shelley szerint: „land hungry barons") akik még
a pâpasâgot is megdôbbentették azzal az iszonyù kegyetlenséggel,
amivel a feladatot végrehajtottâk.
Bar mi - mindnyâjan szemtanùi - gyakran szenvedô alanyai
voltunk a XX. szâzad „izmusainak", mégis nehéz elhinni, hogy ebben
az esetben is csak dogmâk és tézisek miatt kellett kiirtani egy orszâgrész lakossâgât. Régi tapasztalat, hogy a hôditôknem harcolnak ingyen.
Ez volt a feltevése annak a 3 kivâlô film téma keresônek is, akik

kutatâsi eredményeiket 1983-ban —kônyv formâban - „Holy Blood —
Holy Grail" cimmel kiadtâk.

Ok egy titokzatos életû falusi plébânos nyomaiba szegôdtek, és
annak életmôdjân, tudâsân, utazâsain és kapcsolatain keresztûl igyekeztek vâlaszt talâlni évszâzados kérdésekre!

A pap tôrténete: A magas mûveltségû, nagyon intelligens, csinos,

33 éves papot, Bérenger Sauniére-t 1885-ben (115 éve) kinevezték egy
alig 100lakosù falu, Rennes-le Chateau plébânosâvâ, kb. 6 font sterling
évi fizetéssel. Ennek a zseniâlisan képzett fiatalembemek korâbban, a
szeminâriumban, fényes papi jôvôt jôsoltak.
Vajon ennek a szâmûzetésszeru kinevezésnek mi lehetett az oka?

Egyik vâlasz: talân ô kivânta ezt a kinevezést, miutân gyermekkorâban
abban az orszâgrészben élt. Az is lehet, hogy valamit tudott a kômyék
évszâzados titkairol!?

Mivel nem volt sok munkâja és jôvedelme is csak nagyon szerény

életmôdra volt elegendô, ezért a mâr meglevô vilâgi és egyhâztôrténelmi ismeretei és perfect latin, gôrôg és héber tudâsa révén komoly

irodalmi, tôrténelmi kutatâsra volt ideje és lehetôsége. Kôzben sokat
jârt „vadâszni" is a kômyezô hegyekbe.
Késôbb szakâcsnôként alkalmazott egy Marie Denamaud nevû 18
éves falusi leânyt, aki élete végéig târsa és bizalmasa maradt. Késôbb
rengeteg levelet irt egész Franciaorzâg teruletére, majd Német-, Olasz-,

Spanyolorszâgba, Svâjcba, Ausztriâba stb. is. Egyesek szerint évi
jôvedelme szûken lehetett elég csupân a levelezésre. Egyre tôbbet
utazott is, és sokan ôt is felkeresték. Egyik lâtogatôja Johann von
Flabsburg fôherceg volt, Ferenc Jôzsef unokatestvére, aki lâtogatâsa
napjân bankszâmlât nyitott a pap nevére és komoly ôsszeget helyezett
el a szâmlân. De vendégei és vendéglâtôi kôzôtt ilyen név is akadt,
mint az akkori francia kulmszminiszter, vagy mûvészi kôrôkbôl a
zeneszerzô Claude Debussy, vagy az irô Maeterlinck.

Jô pap lévén, nem feledkezett meg hiveirôl sem. Nagyszerii utat
épi'ttetett a kis faluban és folyôvizes ellâtâsrôl is gondoskodott. Sajât
pénzén rendbe hozatta a templomot, kônyvtârat alapitott és idônként
fényûzô banketten lâtta vendégûl a templom tagjait.
Villa Bethania néven pompas kùriât épittetett, ainit Marie
Denamaud nevén telekkônyveztek. (Persze Lipôt csâszâr megelôzte ôt
a bôkezûségben. Lipôt ui. Visegrâd vârât ajândékozta a szakâcsnôjének. Micsoda szakâcs lehetett!)

Kôzben gyujtôtt drâga porcelânt, antik mârvâny târgyakat stb.
Narancs ûltetvényt, âllatkertet telepitett a ritkân lakott vidékre. Gyakran
utazott Pârizsba is, ahol tartôs szerelmi kapcsolat létesiilt kôzte és
Emma Calvé kôzôtt, aki a mùlt szâzad végén egy Maria Callas rangù
opera-énekes volt. (Azt mindnyâjan tudjuk, hogy ilyen rangos
mûvésznô mâr akkor is sokba keriilt!)

Vajon honnan volt ennek a 6 font sterling évi fîzetésû papnak
mindezekre pénze?

Kutatâsaim kozben râbukkantam egy néhâny ilyen mondatra is: A
Pireneus-hegy lâbânâl emelkedik ki a Montsegur nevu hegycsùcs, ami
angolul "safe mountain" vagyis „biztonsâgos hegyet" jelent. Hz a
„biztonsâgos hegy" kb. félnapi jârâsra van Rennes-le-Chateau falutôl,

Bérenger Sauniere szolgâlati helyétôl. Tôbb, mint fél tucat kastély
romjai lâthatôk még ma is, e hegység kôriil, kb. 850 éwel a tatârok
kiirtâsa utân! Misztikusan, talân félelmetesen ôrzik titkaikat...

Kik épitették ezeket a kastélyokat? Mibôl volt râ pénzuk? És mit
ôriztek benne? Talân ide helyezték a puritân életû, szegénységet,
tisztasâgot fogadô katârok mérhetetlen kincsét?

Honnan szârmazhatott a mélyen vallâsos, igazsâgot, jogot tisztelô
katârok vagyona? Miért fogadtak szegénységet, ha ilyen mérhetetlen
mennyiségû kincs volt birtokukban?

Nehéz vâlaszt adni ezekre a kérdésekre a mi elanyagiasodott
vilâgunkban. Valôszinûleg ôk nem tartottâk a kincset magukénak,
hanem ôrzôi voltak annak. Minden bizonnyal nemcsak mesés vagyon
volt a kezûkben, hanem szakrâlis kincsek voltak azok.

Talân

tudomânyos titkok is? Tôbben igyekeztek felfedezni a forrâsvidékét
ennek a gazdagsâgnak. Nagyon leegyszeriisifve, évszâzadokat, talân
évezredeket âtugorva, és egy elôadâs néhâny oldalâra bezsùfolva,
megkisérlem leimi a kincsek elképzelhetô eredetét...

Krisztus utân 66-ban a mai Palesztina és Izrael terûletén élô népek

fellâzadtak a rômai elnyomâs
ellen. Négy év mùlva, 70-ben,
Jeruzsâlemben, szôszerint „nem maradt ko kôvôn". Salamon templomât
is leromboltâk, kiraboltâk és az akkor még pogâny rômai légiô mindent
elvitt Rômâba.

E kincsek eredetét tôbben a bibliai idôkre teszik, amikor a

honszerzô zsidôk —az Ôtestamentum tanùsâga szerint is —az ott lakô
népek leigâzâsa vagy kiirtâsa révén szerezték meg ezeket a
felmérhetetlen értékû kincseket és titkokat.

Hârom és fél évszâzaddal késôbb, 410-ben, a vizigôt (nyugati gôt)
hadsereg Nagy Alarik (Alaric the Great) vezetésével teljesen kirabolta
Rômât. A vizigôtok minden kincset elvittek, ami elérhetô volt.
Csomor Lajos szerint - Attila halâla utân —(tehât kôzel azonos
idôben) a vizigôtok betôrtek Pannôniâba is, amikor is Attila unokatestvérének, Edikon-nak fiai még évtizedekig harcoltak az ârulô
vizigôtok ellen. Elképzelhetô, hogy azokat a kincseket akartâk
megszerezni, amelyeket —kb. 300 év mùlva (794-95-ben) - a frankok
raboltak el.

Vajon hova tették ezeket a kincseket?

A vizigôtok tôrténelmileg kôvethetô ûtja a Fôldkôzi-tenger északnyugati partjâra vezetett. Rermes-le-Chateau terûletén még ma is âll
egy viszonylag ép romvâr, amit a vizigôtok épitettek. Valôszinûleg ott
rejtették el a zsâkmânyt.

Talân e kincsek egy részét talâlta meg a hirtelen meggazdagodott
falusi pap? S talân ezért keresték fel és kôtôttek vele barâtsâgot vilâgi
és târsadalmi rangban messze felette âllô személyek?

Vajon mi lehetett a kincsek môgôtt? Tudomâny? Hatalom? Titok?
Talân ezt ôrizték a katârok? Es miért "csak ôrizték" és sohasem éltek
vele?

Maga Sauniere is utal a titkok sùlyâra és talân eredetére is. A titok

sùlya lehetett az oka annak, hogy 1917-ben, halâla elôtt pâr nappai, az
utolsô kenet elôtti gyônâs utân, a szomszéd falu plébânosa nem oldozta
fel bûneibôl, hanem rémûlten kiszaladt a betegszobâjâbôl!
Amikor Sauniere pap a templomot ùjjâépittette, néhâny bizarr
vâltozâst is esinâlt rajta. Tôbbek kôzôtt az elôcsamok mestergerendâjâra ezt iratta fel latinul: "Terribilis est locus iste". Magyarul talân

igy hangzik: "Ez egy félelmetes (vagy szômyû) hely".

A bejârat belsô részén egy nagyon diszes szobor âllt, ami a
démonszeru Asmodeust âbrâzolta, aki - a legenda szerint - a titkok

ôrangyala, az elrejtett kincsek féltékeny ôrzôje és az ôsi zsidô legenda
szerint, ô épitette Salamon kirâly templomât.

A hegyekben levô csodâs kastélyok romjai megerôsitett vârakrôl
tanùskodnak. Mâr maguk a Pireneusi hegylânc szétszôrt és nehezen

megkôzelfthetô hegycsùcsai is kitûnô helyek voltak nagyértékû târgyak
eirejtésére és/vagy megôrzésére.

A legendâk szerint ui. valamikor itt ôrizték a Szent Grâlt (Holy
Grail)

Szeretnék néhâny mondât erejéig elidôzni a Grâl jelentôségénél.
Hallottunk Grâl lovagokrôl. Az irodalom és az etika is idézi ezt a szôt
néha, de mindig pozitiv jelzôként.
Micsoda a Gràl tulajdonképpen?

Van, aki a Grâl misztériumâba sorolja a Heszperidâk aranyalmâit,
amit Heraklész nyert el Atlasz lânyaitôl. A „messze nyugaton", a

Heszperidâkon levô kertben termett ez az aima. Ezt a kertet egy
sârkâny és egy Antaiosz nevû ôriâs ôrizte. A „messze nyugat", ami a
Heszperidâk jelentése is, és a nevek, azt sejtetik, hogy az almâk
Atlantisz elsûllyedésekor megmentett tudomânyt jelentik.

Egy mâsik legenda szerint laszôn, (egy jâsz?) egy varâzslônô
segitségével megszerezte az aranygyapjùt, a kaukâzusi népektôl.
Prométheusz is Kaukâzusban volt egy sziklaszirthez lâncolva, azéri,
meri az istenektôl ellopta a tiizet és odaadta az embereknek.

Sokak szerint az aranymetszés tudomânya vezetett az egyenesbôl a

gôrbébe valô geometriai âtjutâshoz, ami - spirituâlis felfogâs szerint- a
fbldi tôrvényektôl az égi tôrvényekhez vezet. Amint lâtjuk, az „arany"
fogalma mindigvalamilyen tudomânyt, vagy titkot sejtet.
Néha az aranyat felvâltja a smaragd, ami tôbb misztériumban a
beavatâs kulcsa is volt. Egy legenda szerint, a Lucifer homlokân levô

hatalmas smaragdbôl metszették a Grâlt, ami gyakran a tudâs kelyhét is
jelentette.

Goethe szerint Lucifer a „fényhozô" az, aki etet bennûnket,

embereket, a tudâs fâjârôl és az istenek ôlébôl csalogat le, mindenféle
csâbitô igérettel az ô vilâgâba, az anyagba. Ahogy Jézust megkisértve
is ezt mondta, miutân egy magas hegy tetejérôl megmutatta neki a vilâg
vârosait: „Mindezeketneked adom, ha leborulva imâdsz engem".

Lehet, hogy a spirituâlisan nagyon fejlett katârok ezért fogadtak
szegénységet, mert îgy nem kellett leborulni az anyag ura elôtt. Lucifer
azonban, bukâsa utân, elvesztette a homlokât diszitô smaragdot is.
Babits Mihàly szerint; Ma mâr „az ember, e gyenge akamok viszi ûriilt
hivatalât".

Kônnyen elôfordulhat, hogy az utânunk jôvô nemzedékek a Grâl

fogalmâba soroljâk az atomtitkokat, és azok ellopâsât is?!
A legendâkban, vagy a tôrténelemben felsorolt lopâsok utân, a
tolvaj népeknél mindig megjelent a civilizâciô. Néha félelmetes az

ismeret, de figyelemre méitô, mert ùgy néz ki, hogy az ismeretnek, a
tudâsnak ez a tôrvénytelen megszerzése is valôban elôbbre viszi a
civilizâciôt!

Azonban kônnyen elhihetô, hogy ennek a tôrvénytelenûl szerzett

és felgyorsult fejlôdésnek a kôvetkezménye az elszennyezett fôldgolyô
is. A vlz, a levegô, a termôtalaj, és az emberi lelkek elszennyezôdését
egyre tôbben idôzitett bombâhoz hasonlitjâk.

Régen ui. a tôrvény ôrzôi tudtâk azt is, mennyire veszélyes azok

kezébe adni a tudomânyt és az azzal megszerezhetô hatalmat is, akik
erre még nem eléggé érettek. Az érettség fokât mûveltség és morâlis
erôk hatâroztâk meg.
Még egy ide kivânkozô mondât! Az iszlâm kultùra hôskorâban
csodâs épûletek nôttek ki a sivatagban, és a mohamedânokkal

benépesitett Dél-Eurôpa orszâgaiban is.
Elképzelhetô-e, hogy az arabnak nevezett civilizâciôt egy nomâd
pâsztor nép teremtette meg?
Erre is talâltam egy mondatnyi magyarâzatot: E szerint ezek az

épitômesterek nem Arâbiâbôl, hanem Perzsiâbôl jôttek. Tehât nem az
arabok, vagy egyéb szemita nép épitette azokat a pompâs épûleteket,
hanem egy turâni nép. Talân éppen a nemrégen elpusztitott SzittyaPârthus Birodalom vândorrâ lett épitészei?

Talân van valami ôsszefîiggés abban is, hogy az Arâbiaifélszigeten még ma is van a Qatarnevûvârosâllam?
Badinyi Jôs Ferenc szerint a kb. Krisztus elôtt 500-t61 Krisztus

utân 500-ig tartô (tehât ezerévig tartô!) Szittya-Pârthus Birodalom

lerombolâsa elôtt tôbb, mint 350 pompâs templomot épitettek ôseink a
Fôldkôzi-tenger és India kôzôtt elteriilôhatalmas birodalmukban.
A Grâl tehât mindig a morâlis erôkkel telitett tudâst jelentette, ami
kincs és kincskeresô is egyben! S aminek jôlétet teremtô képessége van

mindazok szâmâra, akik megtalâltâk. Arany, smaragd, ko, vagy réz

legyen is az anyaga, mindig a „tudâs kelyhét" jelenti, - a morélis
erôkkel telitett tudâsét!

E rôvid kitérô csak az ôsszefïiggéseket hivatott képviselni, ami a
kincs és tudâs megszerzése érdekében az ember irott és iratlan

tôrténetét végig kiséri. Sajnos, ebben a harcban gyakran a jôk buknak
el.

Azonban néhâny spirituâlis kutatô szerint: A jôk nem elbuknak,
hanem felâldozzâk magukat!

Egyesek szerint a katârok kôzôtt az aszkéta életmôd és a teljes
szegénység csak a vezetôkre volt kôtelezô. (Képzeljûk el, mennyivel
jobb és morâlisabb lenne a vilâg, ha ez ma is kôtelezô lenne minden
vezetôre?)

Ezeket a katâr vezetôket „perfecti"-nek vagyis tôkéletesnek nevezi
az a levéltâri irat, amely a XIII. szâzad elsô évtizedében, Rôma

képviselôi és a katârok vezetôi kôzôtt végbement vitât leirja. Szerintiik
csak néhâny ezer perfecti volt (perfect ones), ami hihetô is, hiszen a

vezetô réteg mindig a piramis-szeru târsadalmi rend elvékonyodô
csùcsân helyezkedik el.

A katârok kilétét kutatva ilyen mondatokat is talâltam: Gergely

pâpa Kr.e.590-ben, a pannon Mârton pûspôkôt kiildte a keltâk és gallok

megtéritésére, ezzel a megokolâssal; „Mârton pûspôk értette a

nyelvuket"! Vajon milyen nyelven beszélhetett a pannon pûspôk?
Nyiivân nem latinul, mert latin pap bôven akadt a Nyugat-rômai
Birodalomban is!

Mârton pûspôkrôl azt mondjâk, hogy leromboltatta a keltâk
bâlvânyait. A mûveltségérôl hires Gergely pâpa soha nem akarta a
keltâk templomait ledônteni, csak a bâlvânyokat. Azonban ma mâr
mindenki tudja, hogy a keltâknak nem voltak bâlvânyai, csak „szent

helyeik" voltak, kôralakban elhelyezett kôvek, amelyeket meg sem
faragtak. (lâsd: Stone Henge) A Mârton pûspôk âltal ledôntôtt

bâlvânyok a rômaiak bâlvânyai voltak, amelyeket a pogâny rômai
korszak alatti hôditâsaik alkalmâval helyeztek el a keltâk, gallok és
brittek szent helyeire (Barâth Tibor szerint: a brittek is rokon népek,
Britt=barât).

Egy mâsik mondât: „A katârok értették a keltâk és a gallok
nyelvét"! Tehât a parmon Mârton pûspôk, a keltâk, a gallok, és a
katârok - minden bizonnyal - kôzel azonos nyelvet beszéltek!

A katârok elleni kegyetlen hâborù 35 évig (1209-1244) tartott.
Csak az a néhâny szâz maradt életben, akik idejében elmenekiiltek.
Egyes forrâsok szerint az akkor még létezô, gazdag és hatalmas
templomos lovagok kolostoraiban hùztâk meg magukat.

A Rennes-le-Chateau-i pap hirtelen meggazdagodâsa arrôl is
beszél, hogy ezeknek a kincseknek egy részét talâlta meg, a templom
renovâlâsa alatt, egy templomoszlop ûreges belsejében egy elrejtett
pergament szôvege megfejtésének segltségével a mûvelt pap.

A katârok egy része a templomos lovagok kolostoraiba azért
menekùlhetett, mert az albigensek, vagyis a katârok ellen folytatott
embertelen hâborùban a templomos lovagok nem vettek részt - egyik
oldalon sem.

Szâz évvel késôbb, amikor az inkvizîciô mâr a templomos lovagok
ellen fordult, ilyen szavakkal fenyegették meg ôket: „Hagyjanak fel az
eretnekséggel, ha nem akamak a katârok sorsâra jutni".

Azonban a templomos lovagok tudâsa és ùn. eretneksége nem volt
olyan sùlyos ok a kiirtâsukra, mint a vagyona, aminek megszerzésére
egyarânt âhitozott Rôma, a francia kirâly és a majdnem nyomorgô
francia nemesek vezetô rétege is. De mi lehetett a szegénységet fogadô
katârok tragédiâja? Vagy Rôma tudta, hogy nekik is hatalmas vagyon
van a birtokukban?

Némely kutatô azt irja rôluk, hogy antik vilâg hirdetôi voltak
Knsztus elfogadâsa utân is. De sokak szerint ez az eurôpai civilizâciô
alapja is. Ui. az a fundamentum, amire a nyugati kultùra felépûlt, az a
hârmas tagozôdâsù alap, amit ùgy nevezhetnénk: kriszmsi filozôfia, az
antik vilâg szellemessége és a kelta hagyomâny.
A nagy tudâsù és szent életu Gergely papa tudta, hogy a keltâk
vallâsa és a kereszténység kôzôtt nincs lényeges kiilônbség. Az irek,
akik elvesztették nemzeti nyelvûket, de a kereszténység felvétele
mellett is megtartottâk ôsi, kelta kultùrâjukat - s talân ezért, kôlcsôn
hatâsként, megmaradt az ir nemzettudatuk is.
Ezt a lényegtelen kulônbséget, amit Gergely pâpa is megemlit,
Jézus ùgy fejezi ki, mint missziôja egyik lényegét: „Az ember fia azért
jôtt, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszetf'.
Dr. Balogh Bama mondta néhâny éwel ezelôtti Magyar Talâlkozôn elhangzott,nagyszeru beszéde cimében: „Szent Istvân az
idegenek foglya". Nyilvân ez a fojtogatô „fogsâg" hozta létre azt az
âllapotot, amit a magyarsâg mâig sem tudott kihevemi. Tagadhatatlan
tény, hogy hamarabb lettûnk keresztények, mint Rôma! Krisztus

kinyilatkoztatâsa utân is, a korai magyarsâg megtartotta az antik vilâg
szellemiségét, ôsi vallâsât, ezzel morâlis erejét és âllamalkotô
képességét is. Csak az Istennek, s talân missziônk fontossâgânak
kôszônhetô, hogy a rânk kényszeritett vâltozâsok, agymosâsok, nem
pusztitottak el bennûnket.
Az ùn. eretnekek nem Isten ellen, hanem az âtszervezett vallâsi,

vagy egyhâzi élet és annak uralkodôi és hibâi ellen lâzadnak évezredek
ôta. És gyakran nagyon szeliden!
A manicheizmus - amivel a hatârokat is vâdoltâk - nem volt bûn

mindaddig, amig bûnné nem tették. Tanaik egy része a buddhizmusban
tovâbb él. Lehet, hogy onnan is szârmazik?!

Régôta tudjuk, hogy Buddha tanitôja az Alexandriâban élô bôlcs:
Skythiânus volt, aki azért hasznâlta sajât neveként népe nevét, mert
ôbenne egyesùlt egész népe: a szkitâk, szittyâk minden tudomânya.
De honnan vették a Fôldkôzi-tenger nyugati felének kôzelében élô
katârok a régi vallâs ismeretét?
Ismét egy kônyv, a nemrégen tôrôk nyelvbôl magyarra forditott

„Tarih-i Ûngiirûsz" cimû kônyvben olvashatjuk: „Hazreti Iszâ"
(Nâzâreti Jézus), aki legyen megdicsôûlve és felmagasztalva... idejének
300. évében Hunor vezér elhatârozta, hogy visszafoglalja Pannôniât,
egyesiti népét a pannon testvérekkel, akikkel egy nyelvet beszéltek.
Elôkészitette a hon-visszafoglalâst. 10.000 jôl felkészitett „rendkivuli teremtménybôl âllott a hun-szabir-magyar kirâly belsô

hadserege". Ôk alkottâk a 290.000 fôs hadsereg vezetô rétegét.
Azonban kûldetése ezzel be is fejezôdôtt, „mert nemsokâra lehajtotta
fejét a végzet pâmâira".
De rokonai kôzôtt volt egy hatalmas férfi, akit Kattâmak hivtak, és
ôt vâlasztottâk meg Hunor vezér utôdjâul.
Kattâr kân nagyon értelmes és okos ember volt és ezt mondta: „Ha

akarjâtok, hogy elfoglaljuk és ùjra székhelyiinkké tegyûk Pannônia
fbldjét, akkor a tôle keletre és nyugatra fekvô orszâgokat is el kell
foglalnunk és sok tartomânyt kell legyôzni és alattvalôinkkâ termi".
Csapataik a „Hazreti Iszâ" 373. évében egymâs utân elindultak
nyugat felé. Egy idô utân a korszellem elforditotta arcât Kattârtôl és
egy nap lehajtotta fejét a végzet pâmâira"... igy irja a Tarih-i Ûngiirûsz.
Tehât Attila kirâly uralkodâsa elôtt 11 éwel (373-384) Kattâr
kirâly elindult, hogy meghôditsa Pannôniât és a tôle nyugatra fekvô

orszâgokat is. S ami'g valaki nem bizonyitja be az ellenkezôjét, addig én
szent meggyôzôdéssel âllîtom, hogy a magyar-fajù népek nyelvét értô
katârok rokonaink - talân hunok - voltak !

És kiirtottâk ôket azokban az években, amikor a tatâijârâsnak

nevezett iszonyù nemzeti tragédia idején a tatârok lemészâroltâk a mai
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elôfordulhat, hogy a dâtumok egybeesése nem is volt véletlen?! Talân
azért kellett igy rendezni, nehogy az akkori magyarsâg segitséget
nyùjtson a végveszélyben élô katâroknak?

Ha a „Tarih-i Ungiirûsz" cimû kônyv nem ima errôl, akkor egy
nagyon fontos adattal volnânk szegényebbek. S talân ezeknek az
adatoknak a fontossâga môgôtt kell keresni azt az okot is, amiért annyi
nehézségbe ûtkôzôtt ennek a nagyszeru kônyvnek hazai, magyar nyelvû
kiadâsa?

Néhâny évvel ezelôtt egy ukrân nyelvész és kôltô, aki jôl beszélt
magyarui, azt mondta nekem, hogy Ukrajnâban 25 milliô oroszul
beszélô magyar él. Ezeknek nagy része magyar, fôleg magyar anyâk
leszârmazottai, akik ma is készitenek matyô himzéseket és a toltôtt
kâposztât is ùgy fôzik, mint a magyarok a Kârpât-medencében! Es az
antropolôgia tudomânya is - koponya alkatuk utân - magyaroknak
minôsiti ôket. Ma mâr nem kell félni a merész tôrténészeknek attôl

sem, ha nyiltan beszélnek az Enns és a Dnyeper kôzôtt elteriilô ôshazârôl!

Azonban -

néhâny olyan apostoli tôrténészt kivéve, mint

amilyenek az itt jelenlevôk is —nagyon kevés ember tartja fontosnak
errôl beszélni.

Âprily Lajos kb. 60 éwel ezelôtt mondta nekiink, hogy a Havasalfoldôn, a mai România Kârpâtoktôl keletre esô részén, tôbb milliô

românul beszélô magyar él. És ebbe nincs beleszâmitva Erdély!
Nemcsak a székelyek évezredes magyar tôrténetét ismerheti meg
az, akit érdekel a tôrténelmi igazsâg, hanem bôven talâl évezredes

magyar nyomot a Dunântùlon, a Duna-vôlgyében, egészen a Fekete
erdôig, sôt a Rajna, Enns és Inn folyôk vôlgyéig is. Ezeknek a
folyôknak a vôlgyében igen jô legelôk voltak (év vannak ma is), ami a

mâr akkor fejlett âllattenyésztéssel és fôldmûveléssel foglalkozô ôseink
szâmâra fontos kellék volt.

A mindig is ott maradt és - sajnos - lassanként beolvadt hunoknak
egyik legerôsebb tôrzse a szkir tôrzs volt. Ennek a tôrzsnek név szerint

is jôl ismert vezetôje, Ruga nagykirâly fia, és Attila unokatestvére,
Edikon (Jô Hun) volt.

Edikon fiai, Odoaker és Hunulfusz (Hun Parkas) Attila halâla utân
még évtizedekig harcoltak Pannôniâban, az ârulô vizigôtok ellen.
Odoaker a IV. szâzad végén az utolsô nyugat-rômai csâszâr testôr

parancsnoka volt, majd annak halâla és a Nyugat-rômai Birodalom
szétesése utân, ô lett az elsô rômai kirâly!

Tehât az elsô rômai kirâly hun volt. Ezt tôrténészeink nagy része
tudja - de biînôs kôvetkezetességgel - soha nem kôzlik a magyar
néppel.

Odoaker 14 évig bôlcsen és igazsâgosan uralkodott. Talân
igazsâgossâga volt az ok arra, hogy 14 évi uralkodâs utân Nagy
Teodorik meggyiikoltatta!

Azt mâr nem is hangsùlyozom, hiszen mindnyâjan tudjuk, hâny

milliô magyar olvadt be Nyugat-Eurôpa un. modem népei kôzé és
Amerikâban is - a mai napig. Ha a legalacsonyabb demogrâfiai szorzô
szâmot hasznâljuk, és segitségiil hivjuk a genetika és antropolôgia
tudomânyât is - bizvâst mondhatjuk, hogy kb. 100 milliô magyar él ma
vilâgszerte!

Mikôzben ezeket a sorokat irtam, felhivott professzor barâtunk, aki
kôzôlte, hogy ùj, kinai tanârsegédje latin betûkkel Ziquin-nek irja
nevét. Arra a kérdésre, hogyan kell ezt kiejteni, ezt felelte; „Széchény!
Én ui. hun vagyok".

És mégis, a Kârpât-medence alig 10 milliôs népe érdekében még
mindig csak nekûnk - kûlfoldi magyaroknak - kell bizonyitani és
beszélni a 100 milliôs magyarsâgrôl, mert a mai hivatalos tudomâny a

„Magyar" Tudomânyos Akadémia vezetésével az élen, még mindig
„délibâbos hôbort tudomânynak" nevez minden talâlt adatot, szellemi,

nyelvi, zenei, vagy târgyi kulturâlis bizonyitâst és eredményt, ami a hû
magyar tôrténészekâllitâsât igazolja!
Az évezredes hazugsâgok, lopâsok, gyilkossâgok mellé oda kell
tenni a meglelt adatokat, rokonnépeink, tôrzseink, tehât a katârok
kiirtâsât bizonyitô okmânyokat is.
Hangsùlyozva kell ismertetni tudomânyos és morâlis érdemeinket. Hirdetni és tâmadni kell Trianonban ellenûnk elkôvetett, hazug
iratokkal mentegetett, organizâlt tôrténelmi kriminalizmust.

Hirdetnùnk kell, hogy Trianon âtka nemcsak bennûnket, magyarokat sùlytott, iszonyùan kegyetlenûl, nemcsak Kôzép-Eurôpa népei
tudomânyos és gazdasâgi életének békés fejlôdését fenyegeti még ma
is, nemcsak befogadô hazânk (budget shaking) kôltségvetést rengetô és
egységet rongâlô problémâja ez, amit az ôsszetâkolt âllamokkal hoztak
létre, mint pl. az évtizede tartô jugoszlâv krizis, hanem az egész vilâg
igazsâgos és morâlis fejlôdésének is gâtja lett! Ui. âllandôan hazugsâgokat gyârtva, kârtyavâr politikâval kisérelnek meg elémi ùn. „békés
megoldâsokat".
*

A katârok tôrténetét kutatva, arra a meggyôzôdésre jutottam, hogy
ez volt a sorsa ôseinknek évezredeken keresztiil, amit leirtak gôrôg,

arab, kinai, orosz tôrténetirôk. Sokat irt errôl a Szentirâs is, de azt

mindig ùgy tanitottâk veliink, hogy a szânalom, vagy a nemzeti gyâsz
legparânyibb érzését sem keltették fel bennûnk, tanulôkban, tanitôink.
*

Végezetûl és magunknak cimezve, idézem Edmund Burke ôsi
bôlcsességre épûlt mondâsât: "A Gonosz gyôzelméhez csak egy dolog
sziikséges: az, hogy a Jô emberek ne csinàljanak semmit ("The only
thing necessary for thetriumph of evil is for good men todo nothing".)

Reményik Sàndor:
AZ IGE

Vigyâzzatok ma jôl, mikor beszéltek

És âhitattal ejtsétek a szôt,
A nyelv ma néktek végsô menedéktek,
A nyelv ma tiindérvâr katakomba,
Vigyâzzatok ma jôl, mikor beszéltek!
E drâga nyelvet porrâ ne tôijétek.
Ne nyùljon hozzâ avatatlanul
Senki: ne szaggassâtok szirmait

A rôzsafânak, mely hôban virul.

Ùgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
Mintha aranyat, tômjént, myrrhât hozna!

És aki kôltô, az legyen kirâly,
És nap, és prôfétaés soha mas.
Nem illik darôc fôpapi talârhoz,

S kirâlyi nyelvhez koldus-dadogâs.

Vigyâzzatok ma jôl, mikor beszéltek,
Vigyâzzatok, a nyelv ma néktek szent kehely,
Ki borât issza: Élet borât issza.
Elôre néz s csak néha-néha vissza —

S a kelyhet tôbbé nem engedi el.

Dr. Nàdas Gyula (Cleveland, OH):

MAGYARSÂGUNK EREDETE
Engedje meg az olvasô, hogy alâbbi rôvid l'râsomban, elsôsorban
az ôskutatôk figyelmébe ajânljam ezeket a sorokat, amelyeknek
elfogadâsa esetén megâllapithassam azt a tényt, hogy a legrégibb
vilâgban az elsô ôs, kulturâlis vilâgon az emberek: magyarok voltak!
Ezt a megâllapitâsomat a Magyar Tàrsasàg két kivâlô, Arpâd
aranyérmet nyert tagjânak az elôadâsaira alapozom, névszerint a
XXXIX. Krônikâban megjelent egyik tanulmâny, szerzôje Lux Andràs
szakosztâlyi elnôkûnk tollâbôl jelent meg, olyan szâmadatok
kôzlésével, amelyeket az âtlagos emberi agy nem tud felfogni, pl. azt a
tényt, hogy a fény, amelyet Napunktôl kapunk —ami egy csillagâszati
tâvolsâg-egységnyire van —, a mi idôszâmftâsunk szerint 8 percre és 19
mâsodpercre van és azt, hogy a mi galak-tikânkban, amelyben mintegy
200 milliô csillag talâlhatô, a fény ât-fiitâsâhoz mintegy 98.000 évre
van sziikség, hogy az ideérjen!
A mâsik tanulmânyt olvasôink ebben a kôtetben talâlhatjâk meg,
hg. Hohenlohené dr. Toronyi Etel tollâbôl, aki egész életét az
ôskutatâsnak szentelte, elsôsorban Magyarorszâgra vonatkozôan. A
mostani tanulmânyâban - hires nemzetkôzi ôskutatôk felfedezésérôl ir,

amely szerint egészen a kôzelmùltban Hazânk teriiletén két ôsrégi
telepûlést fedeztek fel: az egyiket Szeged alatt, a mâsikat Erdélyben.
Az âsatâsok sorân egy épségben maradt, szabâlyos utca sorokban épûlt
hâzakat talâltak - teljes lakberendezéssel -, mintha lakôi csak tegnap
hagytâk volna el hâzaikat, és a hâzakban olyan hâztartâsi edényekekre

leltek, amelyeket székely testvéreink ma is hasznâlnak ugyanolyan
festett égetett dlszitésekkel ellâtva. Az ôstôrténészek ezeket a leleteket
Kr. elôtt 5000 évre becsûlik, tehât 7000 évre, és ez az eddig talâlt
legrégibb bizonyitéka armak, hogy 7000 éwel ezelôtt mâr fejlett
kulturâlis élet volt fôldûnkôn, és azt, hogy ezek az ôseink magyarok
lehettek, tehât nem vitathatô, hogy a Kârpât-medencében az ôslakôk
valôban elôdeink voltak.

A fenti târgyi bizonyîtékok alapjân - a gondolkozâs szabadsâgânak
jogân - az alâbbi kôvetkeztetésekre jutottam:
Kérdés; Mikor és mi idézte elô ennek a két teriiletnek fold alâ

keriilését? - Itt nem csupân két teriiletrôl van szô. Csicsàk Jenô néhâny
évtizeddel ezelôtt megirt kônyvében arrôl îr tôbbek kôzôtt, hogy
valamikor az ôs idôkben nem voltak nagy tengerek és volt egy

Atlantisz nevû vilâgrész, amelyen mintegy 50 magyar fejedelemség élt
és az egyszercsak lesûllyedt. Ugyanakkor tudunk arrôl is, hogy Japân
tengerpartja kôzelében talâltak - a tenger vize alatt - a viz âltal ellepett
hâzak sorozatait, megintazt feltételezve, hogy az a teriilet is lesûllyedt.
Engedje meg az olvasô, hogy ezt az elméletet tagadjam és ezeket
az ôsszefuggô tényeket alâbbi elgondolâsom szerint értékeljem ki.
Valamikor, amely idôrôl nincsenek fennmaradt, irott nyomok, mâr
éltek emberek foldûnkôn. Lehet, hogy Darviimak. volt igaza, és ez az

âtalakulô tipus volt a foldûnk lakôinak az ose. És ha elfogadjuk Lux
Andrâs megâllapitâsât arrôl, hogy foldûnk 600 milliô éves lehet, akkor
valôszinû, hogy esetleg par szâzezer évbe is beletelt, amig a „majom
lejôtt a fârôl".

Feltételezem, hogy a fold ôskori formâja is vâltozott, akadt râ
elegendô idô és rendkivûl magas hegyek és mélyebb terûletek
jellemezhették foldûnk felûletét. A csapadék esô, hô, jég formâjâban
megmaradt a hegyekben, ezzel szemben a mélyebb részeknél az
ôsszegyûlt folyôk - tavak, kisebb tengerek formâjâban.
Feltételezhetô, hogy a fold pâlyâja nem volt szabâlyos kôralakù,
esetleg volt egy kis elipszis és a kôrforgâsban, amikor a fold kôzelebb
kerûlt napunk melegéhez, a magasabb terûleteken felmelegedett a jég
és a viz lassan a mélyebb terûletekre hùzôdott. Tehât nem egy, hanem
tôbb alkalommal volt "vizôzôn" és igy keletkeztek a tengerek. Foldûnk
belsejérôl 100 éwel ezelôtt azt tanultuk, hogy a fold kôzepe felé 33
méterenként 1 fokkal melegebb a fold belseje, tehât az akkori —
korunkat megelôzô idôkben a —fold mélyebb felûlete melegebb volt,
igy az élôlények, a nôvényzet ott tudott jobb életkôrûlményt talâlni.
Az, hogy nem egyszer, hanem tôbb izben is volt vizôzôn —,
bizonyitja, hogy az ôsidôkben hatalmas ôserdôk lehettek és amikor
egy-egy ilyen vizôzôn ellepte foldûnk felûletét, akkor a mélyebb
terûleteken élô nôvényzet viz alâ kerûlt. Mikôzben a vizôzôn rohant le

a mélybe, magâval sodorta a magasabb részek lazâbb talajât, a fâk
elszenesedtek és a vizszint âllandôan emelkedett.

Idôkôzben eljutottunk a legutolsô vizôzônhôz, amelyrôl az utôdok
ùgy emlékeznek meg, hogy Noé bârkâjâba gyûjtôtte fbldûnk élôlényeit
és ôk a mi elôdeink. Melyik évben? Senki sem tudja, legfeljebb talâlnak
egy régi csontvâzat, amelynek korât igyekeznek megâllapitani és
kôvetkeztetni arra, hogy a kiâsott csontvâz mâr tôbb ezeréves, tehât
akkor mâr emberek éltek foldûnkôn.

De Hohenlohené cikkébôl

megtudjuk, hogy a magyar Alfoldôn és Erdélyben két helyen âsatâs
sorân felszinre kerult két szabâlyos emberi telepûlés, ahol épségben
maradt hâzakat talâltak, teljes lakberendezésekkel és festett égetett
edényeket

teljesen

ép

âlla-potban,

amelyek

pontosan

azonos

diszitésûek, s amelyek a mai korban a székelyek lakott teruletein
talâlhatôk.

Nem szûkséges nagyobb bôlcsesség, csak normâlis gondoikodâs,
amelyre a vâlaszt az alâbbiakban adhatjuk meg:

Ezek a teriiletek, ahol emberek éltek, mélyebb fekvésûek voltak.
Ismeretlen kôrûlmények kôvetkeztében jott egy ôriâsi vizôzôn,

magâval hozta a hegyek laza talajât, homokjât. Az embereknek arra
sem volt idejuk, hogy mentsék hâzaik berendezését, csak az életuket
mentették meg és rohantak magasabb teruletekre. Az ârviz a magâval
hozott homokkal feltôltôtte a talajt, azaz a fbld alâ kerultek a mélyebb
teriiletek, egyformân az Atlantisz, a japân szigetek kômyéke és a
magyar Alfbld, Székelyfbld egyarânt. Tehât nem fold teriiletek
sûllyedtek le - akkor nem lehetett volna elmenekûlni -, hanem az
ârvizek kôvetkeztében a vizszint emelkedett olyan magasra, hogy

véglegesen elôntôtte egyarânt azokat a teriileteket, ahol most
megtalâltâk ôskutatôink a korâbbi idôre vonatkozô tényeket a vilâg
minden tâjân.

Utôirat: A fôld mai embere nem fél egy vâratlan felmelegedés
kôvetkeztébeni vfzôzôntôl, inkâbb fél attôl, hogy az egyes népfajok

egymâssal szembeni fajgyûlôlete okozhat egy vilâgtragédiât. Az
ùjsâgok âllandôan hoznak olyan cikkeket, amelyekben ismertetik annak
a lehetôségét, hogy miképpen lehetne elpusztitani foldûnkôn élô
embertârsainkat.

Feltalâltuk az atomfegyvereket, a mérges gâzokat és kisérleteznek

olyan bacilusokkal, ami a népesség kiirtâsâra alkalmas. Mâr csak azt
kellene kitalâlniuk, hogy megakadâlyozzâk annak lehetôségét, hogy a

szél nehogy ellenkezô irânyba fujjon és a gyilkolni akarô emberek
ônmagukat ôljék meg.
Tudôsaink még nem jutottak el ahhoz a szellemi magassâghoz,
hogy olyan kôzlekedési jârmûveket talâljanak ki, amelyek a gondolât

sebességével tudnânak mâs bolygôkra repûlni (ne felejtsùk a repûlô
csészealjak tôrténetét sem), de mâr készitik a levegôben mûkodtethetô
âllomâsokat, amelyek ugyan csak rôvid ideig adnak életbiztonsâgot a
menekûlô vezéreknek: élelem? vîz? levegô biztositâsa? és nem
lehetetlen, hogyha ez a borzalmas idô mégis elérkezne, hogy megmarad
egy-két élôlény a magas hegyekben, ahonnan elôkerûlnének és majdan
ùjabb ezer évekkel késôbb a fold alôl elôkeriilne egy elektromos
berendezés, egy télévision, egy telefon és akkor tizezer évekkel késôbb

létre jônne egy Magyar Tàrsasàg, Magyar Kongresszus s azok, akik
tovâbb vitték a magyar nyelvet, ugyanùgy keresnék: Hogyan is tôrtént?
Miért is? Mikor is?

Reménykedjûnk - még mindig van lehetôség -, hogy a gonoszok
fblé kerûlnek a jôszândékù emberek, akikben ma is él a tisztesség, az
egymâs irânti szeretet és megvetik a gonoszokat.

Dr. Nâdas Jànos (Canton, Ohio):

A SZERETET ÉS A FÂJDALOM
Es akkor Almitra azt monda: Beszélj nekûnk aszeretetrôl.

S ô felemelte fejét, az emberekre nézett, és csôndesség szâllott râjuk.
Aztân fennszôval ezeket mondta:

Amikor a szeretet int felétek, kovessétekôt,

Jôllehet minden ùtja nehéz és meredek.
Es amikor szâmyai âtôlelnek, engedjétek ât neki magatokat.
Jôllehet a belsejében rejlô kardok sebet ejthetnek rajtatok.

És amikorszôl hozzâtok, higgyetek szavânak,
Jôllehet hangja ôsszetôrheti âlmaitokat,
miként az északi szél pusztâvâ sepri a kertet.

Mert amiként a szeretet koronâval ékesit, azonképpen fog keresztre fesziteni is.
Amiként nôvekedésteket segiti elô, azonképpen nyeseget is.

Amiként felszâmyal magassâgotokba, és megsimogatja leggyengébb âgaitokat,
Azonképpen szâll le gyôkereitekhez is,
és megrenditi ôket a fbldhôz valô kapaszkodâsban.
Mint a gabona kalâszait, ùgy gyûjt be benneteket magânak.
Kicsépel benneteket, hogy mezitelenné vâljatok.
Megrostâl benneteket, hogy megszabaditson a pelyvâtôl.
Fehérre ôrôl bermeteket.

Megkeleszt benneteket, mig képlékennyé nem lesztek,
És azutân szent tûzére vet beimeteket,
hogy szent kenyérré legyetek Isten szent lakomâjân.
Ezt teszi veletek a szeretet, hogy megismerjétek szivetek titkait,

s e tudâs âltal az Élet szivének egy darabjâvâ vâljatok.

Hanem, ha félelmetekben a szeretetben csak a békét és az ôrômôt keresitek,
Akkor jobb, haelfbditek mezitelenségteket, és elmentek a szeretet szérujérôl
Azévszakok néUdili vilâgba, ahol nevethettek, de nem teljes szivbôl,
és sîrhattok is, de minden kônnyet nem sirhattok el.
A szeretet nem ad egyebet, mint ônmagât,
és nem vesz el semmit, csupân ônmagâbôl.
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolhatô.

Mert a szeretetnek elég a szeretet.

Amikorszerettek, ne mondjâtok: "Isten a szivembcn lakik",
mondjâtok azt: "Isten szivében lakom".

És ne gondoljâtok, hogy irânyithatjâtok a szeretet ùtjât,
mert a szeretet, ha méitônak talâl râ, maga irânyitja majd a ti ûtaitokat.

A szeretet nemvâgyik egyébre, mint beteljesiteni ônmagât.
Deha szerettek, és a szeretet vâgyakat ébreszt, legyenek ezek a ti vâgyaitok:
Hogy ôsszeolvadjatok, s legyetek olyannâ,
mint a sebes patak, mely az éjszakâban zengi dalât
Hogy megismeijétek a tùlsâgos gyengédség kinjât
Hogy a szeretet megértése ejtsen sebet rajtatok;

És hogy véreteket akarva, derûsen hullassâtok.
Hogy hajnalban szâmyra kelt sziwel ébredjetek,

és hâlât adjatok az ùj napért, mely szeretetre virrad;
Hogydélben megpihenve a szeretetmâmorârôl elmélkedjetek;
Hogy az est leszâlltakor hâlâval menjetek haza;

S ha nyugovôra tértek, ajkatok azért mondjon imât, akit szerettek;
dalotok ôt dicsérje.

Kahlil Gibrànnak, aki egy libanoni kôltô, a szeretet verse a Prôféta

kônyvébôl nagyon érthetôen megmagyarâzza, hogy a valôdi és mély
szeretet nemcsak ôrômôt és békét kelt az emberben, hanem fâjdalmat és
megsértést is. Ez nem vitathatô, és a legtôbb embemek a tapasztalata
erre mutât. Természetesen vannak 16 éves fiatalok és idôsebb, naiv

emberek, akik még hisznek és reménykednek a tôkéletes és fâjdalom
nélkuli szeretetben. De minél tôbb élménye és tapasztalata van az
embemek, annal jobban felismeri, hogy a szeretet nem egy sima ùt.
Bnnek a gondolamak két magyarâzata van:

Az elsô az, hogy a szeretet egy nagyon kicsattanô élmény, ami
olykor-olykor tele van egy igen ôrômet keltô érzéssel. îgy, amikor
halljuk a szeretônknek a hangjât, akkor boldogok vagyunk. Ha tudjuk,
hogy nemsokâra egyutt lesziink vele, akkor ôrômet érzunk. Ha
hosszasan tekintiink szeretonk arcara, akkor csodâlatos ôrômûnk van.

Dehât, az az élmény, amely ôrômmel van teli, természetesen ôriâsi

fâjdalmat is tud kelteni az emberben. Amikor tâvol vagyunk
szeretônktôl, akkor szomorùak vagyunk. Ha valami baj tôrténik vele.

akkor ez tôbb fâjdalmat okoz magunknak, mint neki. Ha veszélyben
van, akkor félelmet és aggodalmat érziink. îgy a szeretetûnk nem az
ôrômet biztosîtja ônmagunkban, hanem az erôs érzelmeket. Ha a
helyzet kedvezô, akkor ôrômûnk lesz. De, ha rossz a helyzetûnk, akkor
fâjdalmunk és szomorùsâgunk lesz. Eszerint a magyarâzat szerint,

nincsen nagy vâlasztékunk. Ha kivânjuk az ôriâsi ôrômet, akkor ki kell
blmi a fâjdalmat is.

Mâsik magyarâzata is van annak a fogalomnak, hogy az ember ne
csak az ôrômet keresse a viszonyaiban, hanem a fâjdalomnak is nyissa

meg magât. Ezt a magyarâzatot a transzcendentâlis életben talâlhatjuk.
Itt a fâjdalomnak teljesen mâs értelme van. A transzcendentâlis élethen
az a cél, hogy az ember olyan ôrômet érezzen, ami tùl haladja a
mindennapos ôrômet. Sot, ez az ôrôm még tùl is haladja a kulônleges
ôrômôket is.

Sok embemek az a tapasztalata, hogy a legnagyobb ôrôm az, amit

a szerelemben tud talâlni. Ezért van olyan nagyon felkapva a szerelem
kultùrânkban. îgy a tv-ben, mozikban, és a regényekben is majdnem

hogy elô van irva: legyen szerelmi viszony a tartalomban. Sok
embemek az a nagy szomorùsâga, hogy nem tud reggeltôl estig
szerelmes lenni valaîcibe. Azok, akik nem tudnak e nélkûl megélni,

sokszor nagy kârt csinâlnak ônmagukban. Nehéz a szerelmet
megtartani a hâzassâgban, igy ezek az emberek sokszor kénytelenek a
hâzassâgon kivûl keresni a szerelmet.

Azok az emberek, akik kevésbé vannak motivâlva, feladjâk a
szerelemnek a keresését. Ôk tûmek egy unalmasabb és kevésbé ôrôm-

teli életet. Vannak olyanok, akik mâshol keresnek ôrômet. Ezenkivûl
vannak olyanok is, akik még mindig szerelmesnek akamânak lenni, de
megvâltoztatjâk a vâgyaikat, hogy nem az izgalmas szerelmet keresik,
hanem csak a szeretetet keresik viszonyaikban. Ez nem rossz megoldâs,
de ezek az emberek sokszor ùgy érzik, hogy mégis csak valami
hiânyzik az életûkbôl.

Ezek az emberek, ha nem talâlnak sok sikert a szerelmi ôrômben,

talân az ôrômet a transzcendentâlis életben prôbâljâk keresni. Ebben a
tôrekvésben sok môdszert lehet hasznâlni. Pl. ezek az emberek néha

elmennek a kolostorba, hogy ott imâdjâk az Istent, és vagy ima môdjân,
vagy meditâciôval keresik az ôriâsi transzcendentâlis ôrômet. A
mindennapi életben is lehet keresni ilyen kulônleges ôrômet.
A szerelemben is lehet ezt az ôrômet keresni. De ahelyett, hogy

mindig a fôldi szerelmi ôrômet keresse az ember, ebben a szemléletmôdban inkâbb a fâjdalmat keresi. Ez nem ônkinzâsi életmôd. Pont az

ellenkezô a cél itten. Amikor egy ember nyiltan, hajlandôan, és teljesen
megnyi'tja ônmagât, hogy a fâjdalmas érzéseit befogadja, akkor ezek az
érzelmek elhalvânyulnak, és végiil is eltûnnek. Igy a szerelem nemcsak
fôldi ôrômet tud kelteni az emberben, hanem transzcendentâlis ôrômet
is tud teremteni.

Hegedeôs Kàlmàn: (Cleveland, Ohio):
A SZERETET FONTOSSÀGA
Kôszônôm szépen a kedves meghivâst dr. Nàdas Jànosnak. Én
vagyok a bajuszos tânckedvelô ember, aki jobban szereti, ha mindenki
mâs tâncol.

Legutoljâra 30 éwel ezelôtt a Case Western Reserve Egyetemen
voltam, ott adtam elô magyarul eiôszôr Professzor dr. Somogyi Fereuc
bàtyàmnak a Magyarsâgismereti Kurzusân. 30 éwel ezelôtt az elsô és

most ez a mâsodik itt - magyarul. Ott meg kellett imi egy tanulmânyt
és a kurzus végén elô kellett adni. Elég jôl sikeriilt! Aztân a beszéd utân

Feri bâtyâm megmondta, hogy 29-szer mondtam azt a szôt, hogy hé.
Hâlâsan kôszônôm, hogy ilyen elôkelô „banda", vagyis tagok kôzé
hlvtatok!

Mellesleg Jànos dr. a Cserkésznapra hfvott meg és tôbb kônyvét
olvastam. Ennek az eredménye az, hogy most itt talân én is tudok

valamit mondani. Késziilôk én is mâr kônyvet imi, van vagy 20 milliô
kis cifli itt, meg ott, amiket majd valamikor ôsszeteszek. De ha most a

beszédem egy kicsit értelmetlen, akkor hivjatok meg jôvôre és akkor ki
tudom javitani. Mâskûlônben arrôl is gondolkoztam, hogy meg kellene
imi a tizparancsolatot, meg kellene môdositani. Értelmes dolog azzal
foglalkozni. A sok kôzôtt mellesleg a "hebrew", a héber nyelv nem
tizparancsolatot mond, hanem "tiz jôtét"-et, "mit-za-fa". Kicsit mâs és

érdekes pont, ugye? Knsztus 2000 éwel ezelôtt megmodemizâlta
kettôre: Szeressûk az Istent és szeressûk egymâst! No, de errôl jôvôre
majd tôbbet mondok.

Szeretnék ôsszehozni par olyan pontot, amiket elég sokat olvasok
és „tape"-en hallgatok, mialatt Baltimorbôl Clevelandig vezetek.
Példâul Dâlia Làma —ugye ismerik mind —megirta utolsô kônyvét:

"The Ethics of the New Millennium." Érdekes, hogy Lauer Edit éppen
hasonlôt mondott az ebédi beszédjén, elôadâsâban. Szôval az ùj millennium etikâja, mi ennek a hâttere? Hatârozottan âllitja azt, hogy az
emberi jôsâg, jô minôségi tulajdonsâg, ami él és abban kell cselekednie,

illetve cselekednûnk. Ennek az az alapja, amit mâr tôbben hangoz-

tattak. Ez az emberi kapcsolat; a szeretethez tartozik. Tulajdonképpen a
szeretet ajândék, ami jô irânyban vezet minket és megmutat minket. D.
Lama végeredményben azért is irta ezt a kônyvet, hogy megértesse: a
szeretetnek az ellenzéke az eikûlônùlés vagyis az elfogultsâg

„detachment" —magyarul! Abbôl vonatkozik, annak alapjân tôrténtek a
szômyuségek, a rémességek, a kinai Tibet, vagy a mâsodik vilâghâborùs Eurôpai Auschwitz események. Emlékszem, hogy

dr. Somogyi Ferenc bâcsi osztâlyâban beszélgettunk a Mohâcsi vészrôl
—1526-ban tôrtént —ami Màtyàs kiràlyunhiak humanista irânyzatât
tônkretette.

A jôvô millenniumban remélem, mindenki jobban hasznâlja majd
ki a szeretet lehetôségeit. Ennek alapja a mùlt millenniumja, tehât ami
mâr volt. Itt hadd soroljak fel par olyant, amit mâr dr. Papp Klâri
emiitett. Hogyan boncoljuk fel ezt a felfogâst, mi a szeretet alapjâban,
mit ér?! Szent Tamàs mondta az egyéni tulajdonsàgot integràlni kell a
cselekedettel. Ez a fô tétele és az alapja a fogalomnak, a jognak (a

legkisebb jônak) "human rights" angolul. Szôval, az egyéni
tulajdonsàgot integràlni kell a cselekedettel. Igy az ember eléri az
emberi jogtudatot. Dante-nek a verseibe ha belemeriilûnk, megtalâljuk,
kijutunk a jôra. De persze kôzbe-kôzbe megtalâljuk a rosszat is a jo
mellett az emberek tulajdonsâgaiban. Kant, a felvilâgosultsâgnak a feje,
megmagyarâzta, hogy ha az ember jôt akar csinâlni, elôszôr meg kell
tennie. Csak azutân ébredhet fel az ember, hogy jôt tett-e vagy sem. De
mindenesetre elôszôr tennie kell, meg kell csinâlnia a jôt Klàri is ezt
mondta, de ennek alapja az, hogy ha nekem jô, akkor neked is jo.
{Kant's "Law of Comparatives") Marx, illetve mâr Karcsi magyarul,
tévesen fontosabbnak tartotta az ekonômiai âllamérdekeket, mint a

hitet, vagy a csalâdi emberi szeretetet. De ennek ellenére mégis volt
valami eredménye a jogszervezetben a "Child Labor Laws"
elméletében (Angliâban). Nietzche, meg Freud kâoszrôl beszél. Az
egyik azt mondja, ezt nem lehet mellôzni, a mâsik meg azt, hogy ezt
lehet kezdeni. DostojevszkiJ megirta, hogy az alâzatossâg fontos
"humility" az emberek kôzôtt. Gandhi ezzel élt és biztosan tudta, hogy
veszekedéssel semmit sem lehet elémi. IL Jânos pâpânk arra int, hogy
az emberi méltôsâgot és tekintélyt mindig tartsuk meg. Mint egy
fôpont, a szeretet ezeket a fogalmakat ôsszefogja, ez az értelme!
*

Szeretnék még egy mâsik irôra hivatkozni. Depak Chopra - nem

tudom ismerik-e - 30 valamennyi kônjrvet irt, a legutôbbi arrôl szôl,
hogy "How to know God", hogy kell Istent megismemi. Pl. Klâri dr. itt

illusztrâlja (csak egyszerûbben) tanulmânyân, leegyszerûsitve ugyanaz
Choprâé.

Tovâbbâ, ha az ember meg akarja érteni, hogy mi a szeretet és mi
az az emberi tulajdonsàg, akkor a kôvetkezôképpen lehet elképzelni: Itt
van szeretet, és a szeretet hiânya egy kartâvolsâg, vâlltôl a kezûnkig,
vagy kezûnktôl a vâllig. Innentôl odâig. Minden mâs kôzôtte van! A
szeretet hiânyâbôl érezzûk az elkûlônùlést, a kùlônckôdést, a félelmet,

a gyulôletet, az irlgységet, és az okozza a bajokat. Tehât a szeretet és a
szeretet hiânya egy dimenziôban van meg. Ez âltal minden, amit az
emberi tulajdonsâgnak nevezhetiink, kimondhatunk, itt jelenik meg. Az
emberi tulajdonsâgoknak alapja a szeretet, vagy szeretetlenség, egyszôval minden itt alakul formâvâ. Kicsit prédikâciônak hangzik, de
mindenesetre, amit Klâri is mondott, bizonyosul. Emlékszem arra, amit

ôreg Môzsi Pista bâcsi mondott, hogy akkor volt a koncertje sikertelen,
amikor nem volt kiirva, hogy magyarul prédikâlni is lehet. Hadd
prédikâljak most egy kicsit, hogy meg kell ismemi ônmagunkat.
Mindenki ismeije sajât magât. Fogjuk meg azt, amit érzûnk, ami

ôsszekapcsol, mert a kapcsolôdâs hozza ki, vâltja ki a szeretetet.
Remélhetôleg a jovô vilâgban azt a kapcsolôdâst éljûk meg, azt az
életmôdot, amire képesek vagyunk és arra elszânhatjuk magunkat.
Jânos dr. is a kônyvében "Joumey Toward Energy": erôféle utazâs,
vagy kaland magyarul, arra utal, hogy az emberi természetben benne
van az impulzus. Vigyâznunk kell, hogy az impulzusra ne rôgtôn
reagâljunk. Vagy pedig egy kicsit tartsa meg azt az elôzetes
kigondoltsâgot, hogy ki tudja vâlasztani, mi a jô és mi a nem jô. De
persze az emberi iramban benne van, hogy néha rosszat csinâl, tesz,
hogyha nincs benne az az alap, hogy az az alapérzés, hogy szeretettel
akar cselekedni.

Steven Covey "Seven Habits of Highly Effective People"
magyaml: Hét szokâsa a sikeres embereknek - biztos, a fiatalok
ismerik kônyvét -iija, hogy elôszôr fel kell âllitani azt, amit az ember

el akar émi. Elôre tudjuk, hogy merre, hova menjûnk. Itt a szeretet
mutât, vezet arra, hogy mit kell tennunk, elsôsorban, mi az elô, az elôre
és mi a cél ahhoz, hogy ki tudjuk fejezni, amit akarunk a szeretet
môdjâval.

Amikor bôlcsészetre készulô ember megkereste Zen mesterét,
elmondta neki, mennyi mindent akar még tudni. Elmondta, mit tanult,

merre jârt és végre megtalâlta. Tôbbet és tôbbet magyarâzott, amire a
mester megkérdezte; „Kérsz egy kis teât?" Ônti és ônti neki a mester,
aztân tùlônti és kifolyik. Erre megkérdezi az ember: „Mit csinâlsz?" A
mester vâlaszol: „Ne haragudj, tele lett a pohâr és nem tudtam tôbb teât

adni". Ennek a példânak az az értelme, hogy az ember ne csak a sajât
bûszkeségeit nyilvânitsa, hanem azt, hogy mit lehet a kôzôs érzésbôl
âtvenni és bevonni a szeretet alapjân. Egy példâval csak, hogy meg-

talâljuk ônmagunkat. Nem tudom, hânyan tudjâk, hogy Nobel kl volt.
Nobel dinamôkat gyârtott. Meghalt a bétyja és az ùjsâgban tévesen az ô
nevét kôzôlték, azzal, hogy életében dinamôkat gyârtott. Ez annyira
megutôtte, az a félig téves hir, hogy ezâltal megkezdte a Nobel-dijat.
Miért? Csak hogy ne legyen az a hagyomânya, hogycsak ilyent csinâlt.
Elôre lâtta, hogy mi lehetne és persze sokkal elôbbre gondolkodott.
Szôval mégegyszer, a kôvetkezô millenniumban vegyiik észre,
hogy minden mutât arra, ami jô. Vegyiik észre azt, hogy a
szeretetérzést akarjuk megérinteni, abban éljûnk, nemcsak olyan kisebb
megnyilatkozâsokban, hogy „Hogy vagy?", hanem vegyiik észre
ônmagunkban azt is, amikor ezek a nyilatkozâsok meg is tôrténnek.
Miért? Azért, mert a szeretet érték és abbôl âll az, hogy a szeretetet
megismeijûk. A szeretet értékét ùgy hasznâljuk fel, hogy a târsadalom
jobb legyen, mint a mùlt!

Poôr Kàroly (Lakewood, OH):
EMBERISÉG LEGNAGYOBB PUSZTÎTÔJA
A szesz a legyilkosabb kâbitôszer. Nem vâlogatôs: sirba dont
szegényt, gazdagot, nôt és férfit, fiatalt és ôreget, magas képzettségu és
egyszerii embereket egyarânt.

Egy

szôrnyû,

elszabadult hullàmvasùthoz hasonUt a szesz

rabsâgâban vergôdô emberek viselkedése, érzehni vilâga. Az alkohol
nagy pusztitâst végez mind a testunkben, mind a lelkiinkben, s âltaluk
nagy kârokat okoz a csalâdban és a târsadalomban is

A szesz rabjai kiszàmUhatatlanok, mert akkor is isznak, amikor

nem akamak. Képzeljûk el, milyen veszélyes lenne egy alig
kormânyozhatô autô, vagy éppen tehergépkocsi, amely akkor is
elindulna, és teljes gâzt adna, amikor a vezetô nem akamâ. De a szesz

még veszedelmesebb. Szâmtalan jôl induit hâzassâgot, barâtsâgot és
életpâlyât, sot életet tett mâr tônkre. Vilâgszerte tôbb, mint 500 milliô
férfit és nôt dôntôtt mâr korai sirba.

Fontos tudni, hogy akik a szesztôl szinte azonnal àthevûlnek,

azokban van egy gén, amely lehetôvé teszi az acetildehyde felgyiilemlését a szervezetben, ami miatt nem tudnak ellenàllni az alkohol

delejének, s igy szenvedô rabjaivà vàlnak.

A szesz lâtszôlag serkentôleg hat az emberre, de ez mindig rombolô
hatàsù. Szinte azoïinal zavart kelt az értelem kôzpontjâban, és torzitott
képet ad a vilâgrôl, ùgyhogy azt, aki megitta, kôtekedôvé, mâsokat
vâdlôvâ és témadôvâ teszi. Mindinkâbb zavarja az egész szervezetet,
gyengitve az izmokat, megbénitva az agy tudatkôzpontjàt, eltorzitva a
gondolkodàst és rontva még az emésztést is. Fokozott tevékenység
csak a durva, gâtlâstalan viselkedésben nyilvânul meg.
Az alkohol rabjai idûlt, folyamatos levertségben vergôdnek, amely
szinte elviselhetetlen teher a kôrnyezetûk szàmàra, s amelyet elsôsorban a csalàdtagok, a baràtok, a munkaadôk és munkatârsak, illetve
alkalmazottak éreznek.

A magzatok egy részénél talâlhatô alkohol tïmetcsoport, amely
szâmos szervezeti és viselkedési rendellenességek egyûttese, a magzat
fejlôdése idején tôrtént szeszfogyasztâs kôvetkezménye. Az ilyen magzatokra, illetve gyermekekre jellemzô a testi visszamaradottsàg mind a
szûletés elôtt, mind a szûletés utàn. Ezeknek a gyermekeknek kisebb a
koponyâjuk és a szemûk, fejlôdésben visszamaradt a szâjuk és az arcuk
kôzépsô része, lapos a szâjpadlâsuk és rôvidebb az orruk. A szûletés
utâni elsô hônapban megmutatkozô értelmi fogyatékossâg és az ezzel

jàrô rendellenes viselkedés és meghibàsodott idegrendszer jellemzô
ezekre a gyermekekre, tovâbbâ szivmoraj, anyajegyek, hibâsan
kifejlôdôtt szemek és fiilek, fennmaradt herék, eltorzult barâzdâk az

ujjakon, és befelé fordult, nehezen kinyithatô gyûrûsujj és kisujj.
A kôrlelet a fenti tûnetek és az anya iszàkossàgànak ténye alapjàn
készûl. Bar az iszâkos anyâk nem mindegyik gyermekénél figyelhetôk
meg ezek a jelenségek és jellegzetességek, az alkohol tûnetcsoport
szindrôma vâltozô mértékben jelen lehet nâluk is.

Senki sem tudja biztosan, hogy a magzat fejlôdésének melyik
szakaszâban okoz rendellenességeket az alkohol. Annyi azonban
bizonyos, hogy az elsô hârom hônap vâlsàgos, mert ebben az
idôszakban meghatârozô jellegû a magzat fejlôdése. Csak akkor
remélhetjûk, hogy a magzatnak minden lehetôsége megvan az
egészségesfejlôdéshez, ha a terhességnek mind a kilenc hônapjàban
egészséges kôrnyezetben él.
Mig az italozô anyâk 1000 ùjszûlôtt gyermeke kôzûl âtlagban 26-

nâl, az iszâkos anyâk ezer ùjszûlôttje kôzûl âtlagban 140-nél mutatkozik az alkohol tûnetcsoport, azaz szindrôma.

Bâr ezért az italozô

apàkat is terheli felelôsség, a statisztika szerint a nyugati orszâgokban
leggyakrabban az italozô és iszâkos anyâk okozzâk gyermekeik
szellemi fogyatékossâgât. Ezenkivûl a mûvi vetélés kétszer olyan
gyakori az italozô és iszâkos nôknél.

A tùlzott alkoholfogyasztàs egy mâsik hatâsa és velejârôja azoknâl,
akik napokig nem birjâk abbahagyni az ivâst, a vémyomâs ideiglenes
emelkedése.

Akik

viszont

nem

csak

idônként,

hanem naponta

berùgnak, ne csodâlkozzanak, hogy a magas vérnyomâson kiviil
gyomor- és bélfekélyt, vastagbélgyulladàst, szivizom és àltalànos
gyengûlést is okoz nàluk a szesz. Azok, akik dohânyoznak is, még valôszinûbb, hogy tiidôgyulladàst, hôrghunitot, tiidô-torok-szàjràkot
kapnak. Ezenkiviil, magas széiihidràt tartalma kôvetkeztében a szesz
nehezen felismerhetô és kihatàsàban sùlyos betegséget, hypoglikémiât
okozhat, amely azt jelenti, hogy idônként veszélyesen kevés szôlôcukor
van a vérben. Egy teljesen egészséges ember is beteggé teheti magât,
ha huzamosabb ideig sok édességet, vagy szeszes italt fogyaszt el
egyszerre. Ugyanis nagyobb mennyiségû szeszes ital, vagy édesség
elfogyasztâsa utân igen sok szénhidrât keriil a vérbe, amely éppen
olyan veszélyes, mint amikor tùl kevés szénhidrât van benne. A
szénhidrât tùltengést a szervezet egy nagy adag inzulinnal megsziinteti
ugyan, de sajnos ùgy, hogy tulajdonképpen hypoglikémiât okoz, mert
igy tùl kevés szénhidrât, illetve szôlôcukor marad a vérben, amely

rôviddel a nagymennyiségû édesség, vagy szesz elfogyasztâsa utân
ismét erôs éhségérzetet okoz. Ezutân persze az ember ismét nagy
mennyiségû édességet, vagy szeszes italt fogyaszt, s igy az „ôrdôgi
kôr" ôrâkig folytatôdhat, mikôzben az ember àllandôan hizik, és ha
alkoholt fogyasztott, teljesen elâzik, remeg a làba, és beesik egy
àrokba, ami még a jobbik dolog.
A megoldàs egyszerû: sohase fogyasszunk sokat egyszerre magas
szénhidrât tartalmù ételbôl vagy italbôl. Még gyiimôlcsbôl is keveset
egyûnk egyszerre, bàrmilyen éhesnek érezzûk is magunkat. Tapasztal-

juk majd, hogy igy mùlik el leggyorsabban az éhség. Csak akkor
egyûnk ismét - mértékkel , amikor kezdûnk ismét éhesek lenni. Igy

mindig lesz bôven szellemi és fizikai erônk, ami fontos a boldogsâghoz
és a sikerhez.

Vannak, akik a szesztôl teljesen megzavarodnak. Sot vannak,
akiknél a szesz tudathasadàst okoz. A tùlzott szeszfogyasztàs
kôvetkeztében az italozôk veséje, hùgyzacskôja, diilmirigye, heréje és
mellékveséje (fïùknàl, férfiaknâl) megrongàlôdik és megbetegszik,
amelynek kôvekeztében nôiessé, sot tehetetlenekké vàlnak.

A szesz a nôk petefészkét teszi mûkôdésképtelenné. Az italozô
nôknél ezenkivûl hamarabb jelentkezik a vàltozàs kora és a vele jàrô

tûnetek, hâtrânyok. A nôkben nagyobb kârt tesz a szesz, mert az ô
szervezetûk gyorsabban felveszi az alkoholt.

Azok a 65 évttél idâsebb alkoholistàk, akik egész életiikben gyengébb
félnek bizonyultak a szesszel vivott kûzdelemben, minden lâtott, vagy hallott
dolgot gyorsan elfelejtenek, és nem képesek semmi ùjat sem tanulni.
Viszont azoknàl az idôs embereknél, akik arànylag neinvég kezdtek el iniii,
a feledékenység nem olyan nagyfokù. Ha azonban màr két évigfolytatjâk
az ivàszatot, az ô emlékezôtehetségiik is ugyanolyan mértékben romlik,
mint azoké, akik màr évtizedek ôta isznak. A jo hir ezek szàmàra az, hogy
ha legalàbb hârom hétig tartôzkodnak mindennemû szeszes ital
fogyasztâsàtôl, megindul agyukban a megrongàlt sejtek l'ijjàépitése.
Aki hosszabb ideig nem képes ellenâllni az alkohol kîsértésének,

annak erôsen megkârosodhatnak az emésztôszervei, az elfogyasztott
szesz mennyiségétôl fiiggôen milliôszâmra pusztulnak el az agysejtjei,
és erôsen megkârosodik a hasnyâlmirigye és a mâja. A mâj egy ideig
ugyan képes helyrehozni a sejtjeiben okozott kârokat, de csak akkor,
ha az ember felhagy az ivâszattal és vitaminokban, âsvânyokban,
aminôsavakban és teljes értékû fehérjében gazdag eledeit fogyaszt.

Az alkohol a gyomor falân âtjutva bejut az idegrendszerbe és ott
nagy szâmù agysejt elpusztitâsa âltal az agy legalapvetôbb mûveleteit
megvâltoztatja, eltorzitja. Minél tôbb alkohol keriilt a szôvetekhe,
kiszoritva a sejtekbôl a vizet, annal tôbb agysejt rongâlôdik meg, ill.
pusztul el. Ha az agysejtekbôl kimosôdik a B, vitamin, az emberek nem
képesek vilâgosan gondolkodni, elvesztik a tâjékozôdâsi képességûket,
ôsszezavarodnak; a végtagok nem mûkôdnek rendesen, mert az izmok
zavaros utasitâsokat kapnak az idegektôl, ami nem is csoda, hiszen az
agyban a tudatkôzpontot kârositja, sot bénitja meg a szesz. Mivel
ilyenkor a szem is nagy vitaminhiânyban szenved, teljes a zûrzavar,
ùgy imbolyog és hânyôdik az ember a szârazfôldôn is, mint egy sajka a
tengeren. Bizony keserves âllapot, szânalomra méltô lâtvâny. A sok
kart még betetôzi a szesz okozta sùlyos feledékenység. A kârok
ilyenkor mâr tôbbnyire helyrehozhatatlanok. Mindezt elturik az
emberek egy kis hamis eufôriâért, mert az alkohol csak ezt tud adni.
Aki igazi és tartôs jôérzést kivân, az egyen minden nap gyumôlcsôt,
fôként szôlôt, amelyet ma mâr mélyhûtés nélkûl, s ezért olcsôn lehet
tartôsitani. Fontos, hogy minden félôrâban fogyasszunk 5-10 szem
szôlôt, amely igy igazi jôérzést, eufôriât ad, s nem kivânjuk a kivénhedt
csalôt és vitamin rablôt, a gyilkos szeszt.

Vigyâzzunk az egészségûnkre, mert ha egyszer elvesztettiik, forintlira- mârka- és dollârmilliôkért sem vehetjûk meg! Ôrûljûnk az életnek
és egymàsnak jôzanul és egészségesen, mert csak igy szép a csalàdi és
târsadalmi élet —Jïatalon és késôbb fîatalosan egy hosszû szép élményekben, sikerekben gazdag életen àt. Miért ne?

BEKULDÔTT ELOADASOK
Varga Làszlô kuzdelme a diktatûra ellen
A SARLÔ ÈS KALAPÂCS NEVÉBEN
Részt vett a németekkel és nyilasokkal szembeni ellenàllàsban,
ùgyvédként védte az àrtatlanokat a kommunistàk tôrvénytelenségei

ellen, a Demokrata Néppàrt orszàggyûlési képviselôjeként kiizdôtt a

demokràciàért. Tôbb mint ôtven évig az Egyesiilt Âllamokban élt.

Varga Lâszlô irô, ùgyvéd, politikus ma mint a Kereszténydemokrata
Szôvetség tagja, a Fidesz — Magyar Polgàri Part parlamenti
képvtselôje ûgy véli, hogy a kommunizmus àldozataira minden évben
fontos emlékezni, hogy elevenen éljen az irtôzat minden diktatôrikus
rendszer irànt.

Stefka Istvân (Budapest);
„Kérem a vàdlott felmentésétl " cimû kônyvében visszaemlékezik
arra az 1945-47kôzôtti idôszakra, amikor mint iigyvéd, szembeszàllt a

kommunistàk

befolyàsoltsâg

alatt

àllô

igazsàgszol-gàltatâs

tôrvénytelenségeivel. Hogyan élte megezt az idôszakot?

- Barâti kapcsolatban voltam Varga Bélàval, a kisgazdapârt egyik
vezetô személyiségével, akitôl tudom, hogy mint a vâlasz-tâsokon
gyôztes part mindent megtettek, hogy a belûgyet meg-kapjâk, de nem
sikeriilt, mert szovjet nyomâsra a kommunistàk kezébe keriilt a

rendôrség, Rajk Làszlô lett a belûgyminiszter. Nagy Ferenc volt
miniszterelnôk mâr New Yorkban mesélte el nekem, hogy elment az

amerikai nagykôvethez, Arthur Schônfeldhez, hogy a demokrâcia
nevében segitséget kérjen tôle. Schônfeld azonban azt mondta neki,
ezzel a kérésével menjen a szovjet nagykôvethez. Ilyen rettenetes

helyzetben volt a magyarminiszterelnôk és a ma-gyarsâg.
- Miként szembesiilt azzal, hogy a kommwiistàk sàrba tiporjàk a
demokràciàt?

- A népbirôsâgokkal, a hâborùs bûnôsôk perével kezdôdôtt. Azok
kôziil, akiket elitéltek, nem mindenki volt hâborùs bûnôs, de ùgy

kezelték azt is, aki pl. egy jobboldali mozgalom, a Magyar-orszâgi
Véderô Egyesûlet elnôkeként tevékenykedett. Ârtatlan embereket

itéltek halâlra, hosszù bôntônbûntetésre. A korszak lényege az volt,
hogy ha valakit el akartak tâvoHtani a kôzéletbôl, azt besûgtâk,
feljelentették és elhurcoltâk. Egyszer az Andrâssy ùt 60. szâm alatt
beszéltem egy Princz nevû emberrel, aki a kôvet-kezôket mondta: ha

valaki nâci- vagy nyilasellenes volt, az nem jelenti azt, hogy
demokrata. Hamar râjôttem, hogy nem volt elég, ha a hâborù idején
helytâllt valaki, a németek ellen fordult, tett valamit a nemzetért. J61
emlékszem Piercsàk Bélàra, arra a fiatalemberre, aki Râkoskeresztùron

egy kis kocsin fat hùzott hazafelé, hogy a szùleinek legyen
futenivalôjuk. A rendôr ezért bevitte az ôrsre, a fiù pedig azt mondta:
lesz ez még mâsképpen is. Ezért a mondatért vâd alâ helyezték,
mondvân, hogy a rendszer megvâltoztatâsâra késziil. Mit tesz Isten,
târgyalôbirôja a késôbbi hirhedt Olti Vilmost lett. Talân ez volt az elsô
pere. Védôûgyvédként azzal érveltem, hogy a fiù arra gondolt, hogy
majd lesz olyan tôrvény, amelynek értel-mében nem kell engedély a fa

hazahordâsâhoz. Hat hônappal megùszta. El lehet képzelni, milyen
légkôr uralkodott itt, ha lassan mindenki râjôtt, hogy ebben az
orszâgban nem lehet tôbbet beszélni, véleményt nyilvânitani. Nemcsak
azok voltak âldozatok, akik az életûket vesztették, akiket meghurcoltak,
megkinoztak, intemâltak, akiknek elvették a szabadsâgât, mindenét,
hanem âldozat volt az egész orszâg.
- On mikor vâlt ûldôzôtté?

- 1948 februâijâban Kerkai Jenô jezsuita atya arra kért, hogy
menjek el Gyôrbe védeni egy Major Jôzsef nevû parasztlegényt, aki a
KALOT-nak, a Katolikus Agrârifjùsâgi Legényegyletek Orszâgos
Testûletének a tagja volt, és
a Demokrata Néppârt vâlasztâsi
kampânyâban is részt vett. Azt hirdette, hogy a kommunizmus nem
olyan, amilyennek itt mondjâk, mert ô lâtta a Szovjetunioban
hadifogolyként a kommunizmus igazi arcât. Emiatt letartôztattâk. A
târgyalâson azonban visszavonta vallomâsât, mondvân, hogy verés
hatâsâra vallott maga ellen. Arra kértem a birôt, hogy utasitsa az
ûgyészt, ejtse el a vâdat, mert nem ritka mostanâban Magyarorszâgon
az, hogy a titkosrendôrség megveri az embereket. Ugyanazt teszi, mint
a nyilas szâmonkérôszék. Ez a mondatom mâsnap meg-jelent a

Népszava elsô oldalân, majd az „Igazsâg" cimù ùjsâgban.
- Az iras cime ez volt: Dr. Varga Làszlô, a demokrata part
képviselôje a demokràciàt ràgalmazta egy hàborûs bûnôs védelmében.
- Az ûjsâg kôvetelte, hogy zâijanak ki az ûgyvédi kamarâbôl,
fuggesszék fel mentelmi jogomat a képviselôhâzban, és âllitsanak
birôsâg elé. A hajsza elkezdôdôtt, kiadtâk a letartôztatâsi parancsot.

- Nemcsak ônnek kellett menekiilnie, hanem tôbb tîzezer embernek.

Félmilliôra tehetô azohiak az emigrànsoknak, disszidenseknek a

szâma, akiknek negyvenôt év alatt kényszerû kôrûlmények kôzôtt bùcsùt
kellett mondaniuk hazàjukttak. Mielôtt on àtlépte volna a hatàrt,
Kovàcs Bélàt, a kisgazdapàrtfôtitkàràt letartôztattàk.

- Mindenki elôtt vilâgos volt, hogy Kovàcs Béla az égvilâgon
semmit sem kôvetett el, és ha elkôvetett volna, valamit, akkor magyar

blrôsâg elé âlHtjâk, nem szovjet blrôsâg elé. Tiszta, fedd-betetlen, nyllt
ember volt. Varga Béla mesélte, bogy Vorosilovnàl volt egy fogadâs,
aboi azt bangoztatta, bogy elviselbetetlen a belyzet. Ràkosinak pedig
viccesen ezt mondta: Mâtyâs, bol a nyakad? Neked nincs nyakad, bova
tesszùk majd a kôtelet? Râkosi elsâpadt, alig tudott megszôlalni.
- Ez volt az oka annak, hogy eltiintették?

- Ez csak az egyik oka volt. A mâsik, bogy félelmet keltsenek a
kormânyban és az ôtvenbét szâzaléknyi vâlasztâsi gyôzelmet aratô
kisgazdapârtban. Ez sikerûlt is. A barmadik indok az volt, bogy a
kisgazdapàrt tagsâga és a vâlasztôk megvonjâk bizalmukat a pârttôl,
mert milyen part az, amelyik szô nélkiil elviseli, bogy elburcoljâk egyik
vezetôjét. A kommunistâk erkôlcsileg lebetetlenné tették a kisgazdapàrt
vezetôit. Pedig az âltalânos vélemény szerint Kovàcs Béla a negyvenôt
utâni kôzélet egyik legbâtrabb, legtisztâbbjelleme volt.
- Mi lett elhurcolâsànak a kôvetkezménye?

- Nagy Ferenc és Varga Béla is jobbnak lâtta, ba elbagyja az
orszâgot. 1948 novemberében széna kôzé bùjva egy lovas szekéren én

is âtmentem a batâron. Az Egyesûlt Âllamokban telepedtem le, aboi
elbatâroztam, bogy ùgy dolgozom, mint egy amerikai, és ùgy élek, mint
egy magyar. New Yorkban a Szabad Eurôpa Râdiô sajtôosztâlyân

dolgoztam egyûtt Kovàcs Imrével, Szegerdi-Maszàk Aladàrral, de
letettem ùjra az ûgyvédi vizsgât, bogy praktizâlbassak. A Szabad
Magyar Jogâszok Vilâgszôvetségének elnôke voltam barmincnégy
évig, igy be tudtam jutni az amerikai kiilûgyminisztérium Human
Rigbts osztâlyâra, és gyakran panaszt emeltem, bogy nem lépnek fel
kellô eréllyel a Magyarorszâgon elkôvetett emberi jogok megsértése
ellen.

- Tehàt az àrtatlan emberek védelmérôl nem mondott le kulfoldôn

sem. Milyen jogokat sértettek akkor, hogyan alàztàk meg az emberi
méltôsàgot?
- Tudtunk az 1956 utâni vérbirôsâgok itéleteirôl, azonkivul a
Szabad Eurôpa Râdiô révén megkaptuk a sajtôkivonatokat, lâttam.

hogy mit imak a lapok. Minden kivégzésnél, ami a tudomâsunkra

jutott, kértiik az Amerikai Egyesiilt Âllamokat, hogy tiltakozzanak.
Egyébként még az 1980-as években is tôrténtek tôrvénytelenségek.
Felléptiink Csôri Sàndor és Csurka Istvân eltiltâsa ellen.

- Erez-e haragot amiatt, hogy el kellett hagynia hazàjàt, és tôbb
mint negyvenôt éven keresztûl kiilfoldôn kellett élnie?

- Az idô begyôgyitotta a sebeket. De megjegyzem, a szovjetek
voltak azok a megszâllôk, akik tôbb kârt okoztak a magyar népnek,
mint a tôrôkôk és az osztrâkok, mert nemcsak a teriiletet és a hatalmat

akartâk,

hanem

megprôbâltâk

lelkileg,

szellemileg,

erkôlcsileg

deformâlni az embereket.

- Szûkségesnek érzi, hogy minden évben megemlékezzûnk a
kommunizmus ûldôzôtteirôl?

- Kegyelettel kell gondolnunk mindazckra, akik ârtatlanul vâltak a
kommunista rendszer âldozataivâ.

Sokan még ma is felszabadulàsrôl beszélnek, ha a szovjet
csapatok bejôvetelérôl esik szô.
-

1945-ben Magyarorszâg megszabadult a nâci fasizmustôl, és

belecseppent az embertelen kommunizmusba. A fasizmust és a
kommunizmust a kegyetlenkedések és az elnyomâs szempontjâbôl
egyenlônektartom, mert az âldozatoknak teljesen mindegy volt, hogy a
horogkereszt vagy a sarlô és kalapâcs nevében verik agyon ôket.

Baloghné Petres Judith:
EMIGRÂNS SZENT MARGARET
Londonban, a Petticoat Lanen „helybeli" magyarok mutogattâk a
vilâghirû zsibvâsârt hazai, âmulô rokonaiknak. A British Mùzeum
éremkiâllitâsânak kanadai részlegén kôzismert magyar név szerepelt a
tervezô mûvészek kôzôtt. A râdiôban Lord Balogh birâlta Tatcher
asszony spârtai intézkedéseit. A White Tower alatt egri hâzaspâr
csodâlta a hollôkat. A Bayswateren cigânyzenés magyar étterem âll
harminc éve.

Elyben, a vilâg egyik legszebb katedrâlisânak mùzeum részében
festett ablakiivegkiâllitâs ragadott meg. Egyik mûremek csodâlatosabb
volt, mint a mâsik, az egész élmény egyetlen szines âlomnak tûnt.

Lenyugôzve âlltunk meg az egyik sarokban, olyan mâs, olyan kulônôs
volt, amit ott lâttunk. Eltûntek az elôbbi merev szentek,
kigombôlyôdtek a szomorù sziizek, az ûvegeken életerô ragyogott.

alakjaik szinte exotikusnak tûntek a megszokott âjtatos nép kôzôtt.

Izgatottan néztiik a katalôgust, ki lehet ez a merész, rendkivûli mûvész?
Sejthettûk volna: Magyarorszâgrôl menekiilt magyar: Bossànyi.
Hamburgban élt, halâla utân fia méltô helyet keresett apja mûvei
szâmâra. Igy kerûltek a vagyont érô ûvegek Elybe.
Utolsô âllomâsunk Edinburgh volt, a skôtok feledhetetlen vârosa.
A „Kirâlyi Mérfbld"-et a turistâkkal ellenirânyban, a Holyroodkastélynâl kezdtûk és a vâmâl fejeztuk be. A vâr egyik érdekessége az

ezer éve sértetlenûl megmaradt normarm stllusù, de kelta épltészeti
szokâs szerinti aszimmetrikus épltmény: a Szent Margaret-kàpolna,
amelyet elsô David skôt kiràly épittetett édesanyja, Margaret szâmâra.
A kâpolna ma Skôcia egyik leghiresebb mûemléke.

Itt éltuk meg legmeghatôbb magyar vonatkozâsù élményiinket, ami
fôként azért jelentôs, mert sokat emlegetett barbârsâgimk legjobb
ellenérve talâlhatô a fehérre meszelt kis kâpolna emlékeiben. (A nyereg

alatt puhitott hùs gasztronômiai csodâja ugyanis Eurôpâban még
mindig nem tûnt el a legendâk és hiedelmek kôdében, rettenetes

nyilainkrôl ma is ùgy beszélnek, mintha tegnap portyâztunk volna St.
Gallen kômyékén.) Akik még mindig azt képzelik, hogy valami
félnomâd banda vagyunk és nem tudjâk, hogy Budapest, vagy Bukarest
a fôvârosunk, s hogy a legnagyobb dicsôségûnk a gidash, paprikash és
a cigânyzene, meglepôdnének „skôciai Szent Margit" —(Margaret)
tôrténetén. —Ôszintén megmondom, mi is meglepôdtiink rajta, mert
csak a hâborù elôtti tankônyveinkben szerepelt.

A tôrténelmet tiz pennyért ârultâk a kâpolna elôtt. (Lucy Menzies,
Ronald A. Knox, Selby Wright: St. Margaret, Queen of Scots.)
Kegyetlen szél fujt - mint Skôciâban rendszerint -, a kâpolna
védettségébe hùzôdtunk hât, hogy elolvassuk a tôrténetet.

Ott kezdôdik a histôria, ahol Shakespeare abbahagyta: meghalt
Macbeth, a bitorlô és III. Malcolm lett a kirâly, akinek késôbb („Szent

Margit") Margaret felesége lett, s akit a skôtok ezer éve a legkulônb,
legszentebb, legfelvilâgosultabb kirâlynéjuknak tartanak, akit még ma
is az anyâk és feleségek mintaképeként tisztelnek.

Ki volt Szent Margit - Margaret? Magyar anyâtôl, Agâta
hercegnôtôl, Magyarorszâgon szûletett, aki Szent Istvân feleségének,
Gizellânak unokahûga volt.

Szùletése szerint angol kirâlyi hercegnô, Edmund Ironside
(vasakaratù) unokâja. Amikor Edmund kirâly meghalt, fellângolt a harc
a trônért. Az angolok ekkor Cnut-oi vâlasztottâk kirâllyâ, Edmund hivei

pedig a csecsemôkorban levô két ikerfiât kùlfôldre kûldték
biztonsâgbôl, méghozzâ a magyarorszàgi Szent Istvân udvaràba! Még
modem viszonyok kôzt is fârasztô legyûmi a London-Székesfehérvâr
kôzôtti tâvolsâgot, ezer éwel ezelôtt pedig egyenesen elképesztô ôtlet
lehetett aprô gyerekeket ilyen hosszù és veszélyes ùtra kùldeni egész
Eurôpân keresztiil.

Elképzelhetjiik, hogy a honatyâk hosszasan tanâcskoztak és
nyilvân szâmbavették a kontinens minden udvarât, mielôtt ùgy
dôntôttek, hogy Eurôpâban egyetlen biztonsâgos és méltô hely van csak

az angol tôrônôrokôs szâmâra: Székesfehérvâr. Ez olyan rendkiviili
tény, hogy mâr minden tankônyvben, minden tôrténelemkônyvben
benne kellene lennie. Visszâs dolog, hogy Edinburghig kellett
zarândokolnunk és a skôtoktôl tudtuk meg azt, amire igazân bûszkék
lehetûnk.

Szent Istvân nemcsak befogadta a gyerekeket, hanem kitunô
nevelésben is részesitette ôket. Ez éles ellentétben âll a kor szo-

kâsaival, hiszen tudjuk, hogy pl. néhâny szâz éwel késôbb, a pâviai

csata utân I. Ferenc francia kiràly két fiât tùszként a spanyol udvarba
kiildte. A fiatalabb, Henry, ôt éves volt ekkor. Évek mùltân, amikor a
két fiù visszakeriilt a francia udvarba, Ferenc kirâlyt a kétségbeesés

kerùlgette;

fiai

mfiveletlenek,

esetlenek,

testileg,

szellemileg

elmaradottak voltak.

Az ikrek kôztil az egyik fiatalon meghalt, a mâsik, Edward Athelig,
Szent Istvân kulônôs kegyeltjeként nôtt fel a magyar udvarban, ahol
mindig ùgy tekintették, mint jogos angol trônôrôkôst. Gizella kiràlyné
sajât unokahugât, Agàta hercegnôt adta hozzâ feleségûl. Ebbôl a
hâzassâgbôl hârom gyermek szârmazott: Edgar és két leâny, Christian
és Margaret. Mindhârman Magyarorszâgon szûlettek.
Kôzben —1035-ben —a kôdôs Albionban meghalt Cnut kirâly és
ismét elkezdôdôtt a harc a koronâért, ami ezùttal hùsz évig tartott.
Ekkor az âllandô harcban kifâradt honatyâk ùgy vélték, hogy ha
Edward, az egyetlen jogos ôrôkôs kerùlne a trônra, talân „kitôme" a
béke. Hazahozattâk tehât csalâdjâval egyiitt Magyaror-szâgrôl, azonban
Edward a partraszâllâs elôtt gyanùs kôriilmények kôzôtt hirtelen

elhunyt. Mivel Edgart, Edward fiât az angolok nem tekintették jogos
trônôrôkôsnek, részben, mert kiilfbldôn szuletett, részben, mert apja
nem volt megkoronâzott kirâly - ùjra fellângolt a harc.

A hazatért csalâd élete az angol udvarban inkâbb rabsâg, mint
szabadsâg volt. Mégcsak biztonsâgban sem érezhették magukat. Itt
ismerte meg Margaret a késôbbi skôt kirâlj^: Malcolm-ot, aki

Macbethék elôl menekiilve ugyanott keresett biztonsâgot -, mâr
amennyire azidôben az angol udvarban valaki biztonsâgban lehetett.
Végûl mégis kirâllyâ vâlasztottâk Edgart, de nem koronâztâk meg.
Ezâltal helyzete még veszélyesebb lett, menekûlnie kellett. Hivei azt
tanâcsoltâk, hogy akârcsak apja, ô is Magyarorszâgon keressen
menedéket, szulôvârosâban, Székesvehérvâron. A kirâlyi csalâd hajôra
is szâllt, de egy orkân eltéritette a hajôt ùtjâbôl és a skôt partok felé
sodorta. Firth of Forth-ban léptek partra, aboi nem remélt szerencse
vârt râjuk: Malcolm fogadta ôket, akit idôkôzben skôt kirâllyâ
vâlasztottak.

Balatoni Istvàn:

UTOLSÔ KÎVÂNSÂG
Mikes Kelemen félévszâzados bujdosâsa sorân is megtartotta izes,
zamatos nyelvét. Kossuth ékesszôlâsânak fordulatait nem fakitotta ki a
hosszù szâmûzetés sem.

„Mindennap feledûnk egy notât" -, emlékezett Arany Jânos
szavaira az ôreg Turi Gâspâr, aki az elsô vilâghâborù elôtt, serdûlô

kora elején pillantotta meg elôszôra kanadai prérivégtelenségét.
Gâspâr, mint 14 éves ùjkanadâs, hamar elsajâtitotta az angolt az

iskolâban, de otthon azt sohasem hasznâlta. Szûleivel csak magyarul
beszélt. Velûk karôltve tùrta a fôldet, végûl egy farmocskât ôsszekapartak. A hâzukat idôvel az elhagyott dunântùli hâz hasonmâsâvâ
tették. Ha valaki nagyritkân arra vetôdôtt, talâlôan csak ennyit mondott
a muskâtlis ablakok felé mutatva:

„Itt biztosan magyarok laknak".

Mikor a szûlôk egymâst kôvetve elhaltak, Gâspâr magyar aszszonyt hozott az idegenben âllô dunântùli lakâsba. Hâzassâgukbôl két
fiù és egy leâny szârmazott, akiket ugyancsak magyar szellemben
neveltek, s akik felcseperedés utân kirepûltek a csalâdi fészekbôl. Az

ôreg Turi Gâspâr egyedûl maradt élete pârjâval, akit az életkor megmegsanyargatott, most is a betegâgyat nyôgte.
Hosszù téli estéken a két ôreg szâmtalanszor felvetette a gondolatot, hogy egyszer hazalâtogatnak a dunântùli falucskâba, ahonnan
kiragadta ôket a sors. De gyermekeik nevelése, tanittatâsa sùlyos
anyagi âldozatot kôvetelt, igy aztân Turiék âlma nem valôsult meg
soha; feleségének tett igéretét Gâspâr nem tudta bevâltani.

Akadt azonban napfény a Turi Gâspârék késô alkonyatba hajiô
életében. Az egyetlen fiù unoka, Palkô, éppen nâluk tôltôtte nyâri
szabadsâgât. De a napfényt ôrôkké kôvetô âmyék mindig ott hùzôdott a
fîù unoka deriit fakasztô ottlétében: Palkô alig értett mâr magyarul, Igy
a nagysziilôkkel fôként angolul beszélgetett, ami viszont sajgô
szivfâjdalmat jelentett az ôreg hâzaspâmak. Kiilônôsen a nagyapa
részére vâlt kôzômbôssé a nyelvi behôdolâs. Bar gyermekeiben az ôsi
nyelvhez valô ragaszkodâs lassan megkopott, elhalvânyult, de ô az
anyanyelv mellett hiven kitartott...
Palkô - gyermekkori szokasa szerint - a vén juharfa môgiil leste
nagyapjât, akivel annyiszor jâtszott hunyôt, mit sem sejtve pillanatnyi
borongôs hangulatârôl. Ahogy ott nézelôdôtt, egyszer csak azt lâtta,
hogy nagyapô — aki elôbb a kedvenc karosszékében pôfékelt élemedett korât meghazudtolô furgeséggel felkapott egy lécdarabot és a
békésen kaparâszô tyukok kôzé hajitotta. Az unoka sem volt azonban
rest, sietve elôbukkant rejtekhelyérôl s jô hangosan râkôszônt
nagyapjâra:

- Hi, grandpa! How are you? Anything wrong?
Az idôs ember lekùzdôtte zavarât.

- Szervusz, Palkô fïam. Nincs nekem semmi bajom. Nem
haragszom a csirkékre sem, csak éppen nagyon emészt belùl a
gondolât...

- Oh, yeah?
- Lâtod fiam, az âllatvilâgot? - ôntôtte szavakba minden bânatât

Gâspâr. —Bârmerre veti ôket a sors, valamennyi hû marad érintkezési
formâjâhoz, jeleihez. Ne csodâlkozz! Hât nem mindeniitt ugyanùgy
kotkodâcsol a tyùk, ha tojâst jelez? Vagy a kakas; az Északi-sarkon is

ùgy kukorékol, akâr itt nâlunk, vagy valahol kukutyinban. Az énekesmadâr bârhol, ugyanùgy hivogatja pârjât, a galamb mindeniitt
turbékolâssal fejezi ki szeretetét, ragaszkodâsât, csak mi, az okosnak

minôsitett emberek korcsosodunk el. Mi elfelejtjùk —nagyon is hamara hazât és a nyelvet. Azt, amit az én nagyapâm hitt és vallott, te mâr...
- I know, I know, what you mean —szôlt kôzbe nekikomolyodva

Palkô, aki ôszintén megvallva, ismerte mâr nagyapja ôrôkôsen
visszatérô

siralmât.

Magâban

mindjârt

felkészult

a

szokâsos

leckéztetésre.

Ezùttal azonban nem az tôrtént.

Néhâny
nagyapjât:

raâsodpercnyi hallgatâs

utân

Palkô

megkérdezte

- Are you cross with me?

- Dehogyis haragszom râd, hiszen a hùsombôl-vérembôl valô vagy,
ettôl eltekintve nagyon fâj, hogy nem a kedvem szerint szôlsz hozzâm.
Sajnos, ezen nem vâltoztathatok!... Most menj be szépen
nagyanyâdhoz, s amîg a vârosban leszek —mert orvossâg kell —tégy
mindent a kedve és kivânsâga szerint...
Palkô a fiatalok tiszta ôrômével ôriilt, hogy ilyen kônnyen

megùszta a nagyapô sértô csipkedését. S mikôzben az ôregùr a fészer
elôtt begyùjtotta viharvert automobiljât, az unoka dudorâszva sietett a

lakâsba, nagymama szolgâlatâra. Mikor Turi mama kôzeledését
észrevette, sôhajok kôzepette magâhoz intette.

- Édes fiam, kérlek, hozzâl egy pohâr vizet. Ùgy elôntôtt a forrôsâg, hogy egészen lever. Valami belsô szomjùsâg gyôtôr...
Palkô boldogan teljesitete nagyanyja kivânsâgât. Aztân tériiltfordult és egy vontatott pârbeszéd induit el kôzôttiik. A fiù igyekezett
egyszerû szavakkal kifejezni érzését, gondolatât, mert tudta nagyanyja
a csiszolt angol szavakat nem kedveli.

Rôvid idô mùltân dôbbenten lâtta, hogy nagymama arcâbôl kiszôkôtt a vér s âgyân nyugtalanul hânykolôdik. Ôszinte aggodalommal
kérdezte meg:
-What is wrong, mamika? Can I help?

- Nem tudom, édes fiam - vâlaszolt szagatottan Turi mama ezùttal
magyarul -, valami igen szoritja a szivemet. S olyan nehéz, alig
birom...

- Akarsz doktort? - buggyant ki lelkébôl ôsi nyelvén a megdôbbenés. Eddig sohasem lâtta még az elmùlâs végsô aktusât, bar
ôsztônôsen érezte, nagyanyja élethalâl harcât vivja. Az elkopott,
sârgulô testbôl ôsszefuggéstelen szavak szakadtak fel, arait a fiù
képtelen volt felfogni, megjegyezni.

- Say it in English! Mondani englis, nagymama! - esedezett
gyâmoltalanul a fiù, haldoklô nagyanyja âgya elôtt. De hiâba: halâltusâban - és âlmunkban - az anyanyelv kérlelhetetlenul visszatér, fôldi
erô azt nem zabolâzhatja meg, elemi erôvel tôr szinre.

Palkô sejtette, hogy nagyanyja roppant fontos szavakat mond, talân
utolsô kivânsâgât gagyogta, de nem értette. A tehetetlenség érzete

verejtékcseppeket tuzdelt homlokâra. Ônvâd, marcangolô fâjdalom
harapdâlta szivét, de csak âllt, fôldig lesùjtva. Elôszôr hanyagsâggal
vâdolta magât, mert ôsei nyelvét feladta és mint egy sûket, tétlenùl lesi

szeretett nagyanyja halâltusâjât. Agyâban egymâst vâltottâk a
gondolatok, s halântékât a robbanâsig feszûlt kétségbeesés gyûruzte,
mikor az éjjeliszekrényen megpillantott egy kurta ceruzât. Sietve papirt
keritett és gyorsîrâssal fonetikusan rôgziteni kezdte haldoklô nagyanyja
szaggatott ûzenetét, de az elfâradt fej hamarosan megbicsaklott s ôrôkre
elnémult.

Mire az ôreg Turi begôrdûlt az orvossâggai, mâr nem volt kinek
beadnia. Hiâba kérlelte Palkôt, a fâjdalom elnémitotta, patakzott
szemébôl a kônny. Végul nagyapô is megrendûlt, érezni vélte a
szivbénitô fâjdalmat, amivel az enyészet angyala szeretett élettârsât
eiszôlitotta mellôle. Egyben figyelmeztette is, egy lépéssel kôzelebb
kerult ô is a sirhoz. A hâzban ezek utân egyediii maradt...
Késôbb Palkô kézzel-lâbbal igyekezett magyarâzni, amit a
nagymamâtôi hallott, de amit semmiképpen sem birt magyarui
kifejezni. Végsô elkeseredésében fogadalmat tett, ha kell, éjt nappallâ
téve tanul, bùjja a szôtârakat, migcsak meg nem fejti s magyarui le nem
irja nagyanyja utolsô szavait, pârjânak hagyott iizenetét.
Par nappai a temetés utân Palkô megszakitotta nyâri szabadsâgât,
visszarepiilt az egyetemi vârosba - noha az elôadâsok csak ôsszel
indultak -, belevetette magât a tanulâsba.

Egyik nap, Advent utolsô hetében egy szûkszavù, magyar nyelvû
levelet kapott nagyapa Palkôtôl. Nagy, nyomtatott betûs szavakkal
tudatta vele, hogy a karâcsonyi szûnidôt az ôsi portân ôhajtja eltôlteni.
A vârva vârt nap mindkét részrôl elérkezett. Turi Gâspâr kôrmybe
lâbadt szemmel ôlelgette, mâr a pitvarajtô elôtt, emberré serdûlt
unokâjât. Amint a fiù lekiizdôtte meghatottsâgât, kicsit még angolos
hanglejtéssel, de tiszta irodalmi magyarsâggal fejezte ki érzéseit:
- Édes nagyapâm, ôriilôk, hogy lâtlak és elhoztam neked
nagymama utolsô kivânsâgât.
A magyar szô hallatâra feltartôztathatatlanul megindult Turi
Gâspâr szemébôl a kônny.
- Mondd, mi volt az? —biztatta el-elcsuklô szavakkal unokâjât.
- Sokat beszélt, de a legfontosabbat most azonnal megmondom: az
az volt, hogy kôssem a lelkére nagyapânak, ha mâr egyiitt nem tudtak
hazamenni a Dunântùlra, akkor egyedûl menjen majd oda, de el ne

felejtsen a faluvégi temetôbôl fôldet hozni. Visszajôvet szôrja râ a
sirjâra. Tudod jôl, ô otthoni fôldbôl eredt. îgy vàlt valôra egy tàvozô
magyar anya titka, miszerint kései unokâja, az ô elmùlàsa kiiszôbén
tanulta meg, amit minden magyarnak tudnia kell: ahol a magyar szô
megszûnik, higul, kiapad a magyar vér is.

Szép Màrta (Sarasota, FL):
LITTLETON, COLORADO

AMERIKAIISKOLAIÈLET
LEGVÉRESEBB ESEMÈNYE
Két âllig felfegyverzett diâk Hitler szûletésnapjât ùnnepelve,
behatolt az iskolâjuk étkezdéjébe, majd a kônyvtârba, aboi ebben az
idôben a legtôbb diâk tartôzkodott, s automata fegyveriikkel, lefiirészelt
végû puskâjukkal, otthon készitett bombâikkal tûzet nyiottak mit sem

sejtô târsaikra. Elôzôleg robbanâsra kész gâzpalackokat helyeztek el
nemcsak az iskolâban, de az iskola parkolôjâban allô kocsikba is.
Készen voltak arra, hogy lângba boritsâk az iskolât, s akit émek a
diâkok és tanârok kôzùl, kivégeznek. Percek alatt tizenhârom halott
fekiidt a padlôn, az egyik a mindenki âltal rajongva szeretett tanâr, a
mâsik egy 16 éves kislâny, aki szembenézve a râszegezett puskâval,
bâtran kijelentette, hogy ô hisz Jézusban. Egy bâter tanâmô irânyitotta
a tôbbieket, hogy rejtôzzenek asztalok, padok alâ vagy fiissanak, ahogy
tudnak, ki a terembôl. Legalâbb huszan sùlyosan megsebesûltek. A két

fiù akkor magâraforditotta a puskât és agyonlôtte magât.
A hir gyorsan teijedt. A sziilôk szâzai érkeztekaz iskola terûletére,
hogy keressék gyermekeiket a halottak s a sùlyosan sériiltek kôzôtt. Az
egyik gyerek a rejtekhelyérôl értesitette a rendôrséget. Mentôautôk
érkeztek, hârom csoportban "sharp shooterek", akik azonban a
zûrzavarban csak ôvatosan prôbâltak behatolni a mészârlâs szinhelyére.
Senki sem tudta, mi tôrtént, s kik voltak a tettesek.

Ilyen vérengzés egy amerikai iskola teriiletén sose tôrtént. A két
gyilkos fiù szulei is megérkeztek, de megdôbbenésûkben csak armyit
tudtak mondani, hogy "We are sorry". Azutân amerikai szokâs szerint
ùgyvédet fogadtak, aki azt tanâcsolta nekik, hogy senkivel ne târgyaljanak az ûgyben. Vâijanak a tovâbbi fejleményekre.
*

Az elkôvetkezô napokban, a temetés utân, felmerult a kérdés: Ki a
bûnôs? Ki a felelôs?

A vâlaszt azôta is keresi az egész orszâg. Rendôrôk, jogâszok,
iskolai vezetôk, sziilôk, sorstârsak, pszieholôgusok...

Nem kétséges, hogy a két fiù lelkén tôbbszôrôs gyilkossâg szârad,
de hogyan lehetséges, miutân minden bizonyiték megvan arra, hogy
egy éven ât tudatosan készûltek erre a vérontâsra; legalâbb harminc
bombât készitettek a csalâdi garâzsban az intemet irânyitâsa alapjân.

évek sorân vâsâroltâk az ôldôklô fegyvereket, nem is titkoltâk, hogy
egy maffia tagjai, sziileik naprôl napra nyugodtan tértek aludni s mint
mondtak, fogalmuk sem volt arrôl, hogy mi tôrténik a hâtuk môgôtt.

Az a gyerek, akit az iskolâbôl hazatérve az anyja csôkja vâr, aki a
csalâdi asztal mellett megbeszéli a szûleivei a nap eseményeit, még ha
kifogâsolja is a târsadalom menetét, nem jut odâig, hogy meghùzza a
ravaszt egy ôldôklô fegyveren s végsô utâlatâban magât is elpusztitsa.

Amerikâban a huszas évek ôta megindult egy folyamat, ami
szétzilâlta, majd egészében megsemmisitette a csalâd fogalmât, amelyet
a nyugati keresztény târsadalom kétezer éven ât hirdetett.
Ez a rombolâs sokfelé âgazik. A hâborùk alatt a nôk beâlltak a

katonâk soraiba. A ffontra kûldôtt apâk és fiak helyett ôk végezték a
munkât, kôzben megi'zlelték a csalâdon klvùli pénzkeresés lehetôségét,
a gyerekek nevelését âthâritottâk „baby-sitterek"-re. A fuggetlenség
gondolata megszéditette ôket.

A hâborù befejeztével a modem gépesités nagy iramot vett. A nôk
helyzete az irodâkban, az ûzleti életben megerôsôdôtt. Minden nekik
kedvezett. Ki gondolta volna, hogy olyan mindennapi szerkezet is, mint
a csalâdi jégszekrény - ami lassan minden hâzban elfogadott
bùtordarabbâ vâlt

—,

elvonja az asztaltôl a vacsorâhoz készulô

csalâdot. Ki-kinyitogatta az ajtajât, kivett valami ételt, felmelegitette a
„micro wave"-ben, leûlt vele a dfvâny sarkâra s nézte a tévét, aztân
huss, ment talâlkozni a târsaival. A megszabott idô, hogy mikor kell
hazatémi, egyre jobban kitolôdott, egyre tôbb ôsszetuzésre adott okot
sziilô és gyermek kôzôtt.
Kialakult egy kettôs rendszer: a sziilô akarata és a „peer pressure"

ereje kôzôtt. A csalâd fogalma elvesztette a hitelét, annâl is inkâbb,
mert a tôrvény védelmébe vette a gyereket s ùgy kezelte a sziilei otthoni
parancsait, mint erôszakos beavatkozàsta gyerekjuggetlenségébe.
A pimlâk gyôzelme ârân morâlis vâlsâg alakult ki a sziilô és

gyermek kôzôtt. Ami szabadsâg jârt az egyiknek, jâijon a mâsiknak is.
Vâlâst vâlâs kôvetett. A modem pszicholôgiai nézet szerint elavult
nézet volt a két sziilô irânyitotta csalâd s âllâsâval jâtszott az a tanâr,
aki felhùzta szemôldôkét, ha észrevette, hogy az anya az egyetlen
hatalom az otthonban. Nem is volt, mert munkâja mellett ôrâ szakadt a

gyerek nevelése, a mindennapi élet szùkségeinek elôteremtése
komolyan megcsappant kereseti lehetôségek mellett. Legalâbb két
generâciô ment veszendôbe, amig a pszicholôgiai nézet vâltozni
kezdett, s egyesek hangoztatni merték, hogy az apânak is joga van a

gyerekhez s kôtelessége a nevelésben legalâb fmanciâlis alapon résztvennie.

A templom is behôdolt, egyiitt az iskolâval. Mindkettô âtalakult
valami târsadalmi intézménnyé. A mozi utân a televiziô vette ât a
fiatalok szellemi irânyitâsât. Az iskola egészséges sport élet helyett a
milliô dollâros meccsek bâmulâsâra hajszolta a gyermekeket, a zene
szerepét âtvették a rock and roll koncertek hangzavarô ûvôltései, aboi a
szoveg még durvâbban, még fenyegetôbben jelentkezett, mint az
egetverô dobok hangjai. S az elôadâsok drogos orgiâkban végzôdtek a
stâdiumok fiives parkjain.

S kôzben a munkâba belefâradt apâk s anyâk meguntâk figyelni az
6ra ketyegését, ami zavarta volna a gyermekeiket. (Ma is!)
*

Nincs értelme tovâbb boncolgatni a csalâd fogalmânak
szétdùlâsâval jârô târsadalmi tragédiât. Valakiknek érdeke volt s tudtâk,

hogy hogyan lehet elémi a céljukat.
Hiszen az is igaz, hogy nem minden nô valô édesanyânak. Van

olyan, aki kûlônleges képességei folytân tôbbet tud nyùjtani a
târsadalomnak, mintha gyermekeiért sikertelen harcba szâll vele.
Medâliât érdemel az az egy-kettô, aki mindkét vonatkozâsban kivételes
eredményt tud elémi. Aki anya akar lenni, annak szembe kell nézni
azzal, hogy a gyermeket szeretni és nevelni kell. Ez a feladat tôbb

idôbe és nagyobb erôfeszitésbe keriilhet, mint iratokat kopogtatni az
irôgépen, vagymegkeresni a megfelelô oldalt az intemeten.
Amig ezt fel nem ismeri és el nem fogadja a târsadalom, s nem

prôbâlja jôvâ tenni, addig mindig lesznek Littletonok és sùlyos emberi
tragédiâk.

Saâry Éva:
ROMANTIKUS TÔRTENET
- Nem tetszik nekem ez a lâny! - mondhatta volna, annak a bizonyos 1821-es esztendônek a tavaszân, Nâpolyban, a gôgôs Colonna

herceg, drâga selymekben suhogô hitvesének, a tizennégyéves, de
déliesen fejlett hercegkisasszony viselkedését figyelve. - Az udvari bal
ôta egészen megvâltozott. Bezârkôzik a szobâjâba, étvâgytalan, és ha
szôlok hozzâ, megrâzkôdik, mintha âllombôl ébredne.

- Hja, mâjus van, s Josepha immâr eladô sorban. A bâlon sok
csinos fiatalember fordult meg. Csak az nyugtalanit, hogy folyton azzal

a magyar huszârtiszttel tâncolt, noha el kell ismemi, nagyon kellemes,
jôvâgâsù férfi.

- Igen, igen, de mint vô, nem jôhet szôba. Elôszôr is, rangunkon
aluli, mâsodszor pedig - idegen. Isten tudja, milyen âzsiai viszonyok
uralkodnak azon a tâvoli Magyarorszâgon?

Hogy valôban lezajlott-e a fent lei'rt beszélgetés, nem tudom, bar a
sziilôk aggodalmai minden korban és minden tâjon hasonlôk voltak, és
lesznek.

Tôrténetùnk szempontjâbôl a lényeg az, hogy a napôleoni hâborûk
kôvetkezményeképpen a Frimont-huszârok bevonultak Nâpolyba,
kôztiik az a huszonhatéves, lovât kényesen tâncoltatô, paszomânyos

mundéijâban magyaros kivagyisâggal feszitô, sarkantyùt pengetô
verebélyi Marzsô Imre, aki elbeszélésûnk hôse lesz.

De hogy a Metro-Goldwyn-Mayer fîlmre kîvânkozô lâtvânyt
érzékeltessûk, idézni kell a krônikât:

- "...valôsâgos triumfus vala a magyar Hadfiak ùtja Itâliân ât. A

paraszti és pôgâri népség mirtusnak virâgjât szôrja vala az alfôldi
magyar lovak kôrme alâ. Taljânmôdra rakott erkélyekrôl viszont finum
nagyùri Dâmâk akkor médis "Pârmai Ibolyânak" hivatott szagos
vizekkel bôven ôntôzôtt keszkenyôkôt lobogtattak a Dali iijù s most

vén Huszârok felé, kik egyebekben a Pâpât is béûltetik vala az ô rômai
Székében, de ama dôlyfbs korzikai fïskâlisfït is, Napoleont, Elba
szigetére eskortâltâk.

E huszârfiak valôban gyônyôruek voltak: az artisztikus irânt oly

fogékony taljânok bennûk egy tâvoli exotikum keleti charme-jât
érezték. E magyar férfïas Szépség elegyes volt a gravitâsos, tempos,
médis, ùri gavallérsâggal, kôzôs lévén parasztfïùban is, nemzetes és
vitézlô ùrban is, mâgnâsi nagyùrban is.

Neveik kôzôtt gyônyôru régi pendôlésû magyar neveket talâlunk,
parasztiakat és nemesieket, egyarânt ôseiket, ilyeket: Péts, Rozsos,
Zombathelyi, Balgha, Fejér, Balassy, Barrza, Chowâts, Kesseleôkeôi,
bâré Majthinyi, Magyarbényei, bâré Radâk, Tétvâradgyai Komizs
Amadé gréf, Bédogasszonyfalvi Igmândy Szirma-Bessenyôi gréf
Szirmay. (Ott volt kôzôttiik egy i:Qù: bizonyos grôf Széchenyi Istvàn,
tovâbbâ Dezsewffy Arisztid, Mészâros Làzàr, Csànyi nemes Csànyi
Làszlô; mâs nemzetbéliek, késôbbi vértanuk is.)

Szépek voltak a magyarfïak... Orruk alatt lehete lâtni a mai
huszârfiak âltal - sajnâlatosan - megvetett magyar bajszokat: ùgymint

pôrge-hetyke leânyszivrepesztô kis kackiâs legénybajszot) kôzemberét
s iÇù kométâsét), szép tômôtt-dùs magyar bajszot (vén kâplârét és
kapitânyét), holiôszâmyakat (ôreg ôrmesterét), drôtra viackult
nyârsakat (ômagy ùrét), gôndôr és deres ûstôkôket. Elszabott, egykori
nyavalyâs eurôpai huszârmundérok helyett igazi magyar môdi karmazsinyveres posztô volt nadrâgjuk, fenekiikôn dûs hîmes arany paszomânnyal rakva, csizmâjuk helyre kecsegorrù kurta hunmi, mélyolajzôld a kurta dolmânyuk, lehet bârânybôrrel szegett a bekecsûk, fejér a
kurta karabélyos puskâjuk pantalloméros szîjja, lobogô sârarany a
csâkôjuk vitézkôtése, vereshajtôkâs az egetbonto idôben nyakukba

kanyarétott kerek huszâr kôpônyeggyôk, tenyérszéles a babjâjok,
vékonyszârù tâgulô orriyukù a pej, legyes, kesely, fakô, almâsderes és
sârga lovuk.

Mindez igen-igen repeszté vala a szépséges taliân Dâmâk forrô
szivét. Igy azon nâpolyi Dâmâkét is, akik 1821. mârcius 23-ân lâthattâk

teljes pomparâdéban berobbanni a magyarokatNâpoly vârosâban".
Mâjus 15-én V. Ferdinand nàpolyi kiràlynak az egész tisztikart
bemutattâk, amit nagy dinom-dânom és parâdés udvari bal kôvetett.
Milyen ôriâsi élmény egy romantikus lelkûletu fiatal lâny szâmâra
- aki râadâsul fogékony az "egzotikum" irant is -, mert hiszen sokszor
nem is egy bizonyos személybe szeretûnk bele, hanem a kulônôs
kôriilményekbe (titokzatos eredet, cifra mundér...nem is beszélve a

"gyôzô" nimbuszârôl!), melyek utunkba sodoijâk.
A tânc hevuletébôl nagy szerelem lett: titkos levélvâltâsok,

bonyolult légyottok, melyeket aimak idején ùgy tettek"észrevétlenné",
hogy rongyot kôtôttek a 16csattogô patâira.

A sziilôk mégis megneszelték a dolgot, mert a kielégitetlen
szerelmet nehéz leplezni.

- Hallatlan! Egy ilyen jôtt-ment huszârocska... mikor az olasz, de

az eurôpai arisztokrâcia szine-java is a lâbai elôtt hever! - tajtékzott

feltehetôen a palota termeiben fôl-alâ rohangâlô apa.
- Igen, de haôt szereti! - szipogta csipkés keszkenôjébe azanya.
- Szereti, szereti... Ezek olyan nôi szamârsâgok! Pontet kell tenni
ermek a kapcsolatnak a végére, és kész. Majdén elintézem!
Igy tôrtént, hogy az egyik titkos talâlka utân, orvgyilkosok
tâmadtâk meg Marzsô Imrét, aki csak rendkivûli erejének és ûgyességének kôszônhette megmenekulését.

Irmen kezdve a rôzsaszin fellegektôl kôrulvett tôrténet - megkomolyodik.

Az ezred 1823. november 1-ig maradt Nâpolyban, ahonnan a Nagy
Lajos magyaijai âltal 1350-ben ostrommal bevett Aversàba komman-

diroztatott. 1824 âprilisâtôl 1825. jùlius 12-ig tartô ottani „I6gerolâs"
utân Vicenza, Padova és Verona Frimontregiment âllomâshelye.

A Colonna hercegnôt 1825-ben vezette oltârhoz Marzsô
alhadnagy.

1830-ban a csehorszâgi Pardubitzba keriiltek, ahol Imre - mâr
mint fôhadnagy - bùcsùt vagyis obsitot mondott ezredének, és apja
jàszfényszand birtokàra vonult vissza.

A boldog hâzassâgbôl még az apa itâliai tartôzkodâsa alatt sziiletett
két fïù, Lajos és Jôzsef valamint egy leâny, Karola.

Milyennek talâlta az olasz asszony hazânkat? Megtanult-e magyarul? Érdekes lerme - az idôk tâvolâbôl - ezekre a kérdésekre vâlaszt
kapni.

Aztân jôtt az 1848-as szabadsâgharc, amelyben Marzsô Imre, két
felnôtt fiâval egyiitt vett részt. Az osztrâkok mindhârmukat elfogtâk, az

aradi vârbôrtônbe hurcoltâk, ahol oly sok szép, fiatal magyar élet
sorvadt slrba.

Ûtkôzben azonban megâlltak Sarkadon, s misem természetesebb,
minthogy az aggôdô feleség-édesanya azonnal odahajtatott - bizony-

talan hâborùs zûrzavar okozta veszedelmeket rejtô vidékeken keresztul,
- nem sejtve, hogy ez lesz életének utolsô utazâsa.

Férjét, fiait megôlelhette, de aztân âgynak esett. Kitôrt rajta, s egykettôre elvitte az akkoriban megfékezhetetlen kolera.

Negyvenkét éves volt. Szerettei - fogsâgban lévén - nem virraszthattak halâlos âgya mellett, nem lehettek jelen a temetésén.

A sarkadi plébânia anyakônyvében az alâbbi néhâny sor ôrôkitette
meg a tragikus eseményt:

,Marzsô Imréné, Stigliaboi Herczeg Colonna Josepha, sziiletett
Nâpolyban, 1808. szeptember 8-àn, meghalt Sarkadon 1849. augusztus
17-én ".

Verebélyi Marzsô Imrét golyô âltali halâlra, majd 15 évi vârfogsâgra itélték. Lajos fiât kiszuperâltâk, és elbocsâtottâk. Mikor hazakerûltek, a hûséges feleség és édesanya mâr rég a sarkadi temetôben
pihent.

A fiùk, félolasz létukre, teljesen magyaroknak érezték magukat, s
csak egy alkalommal lâtogattak el a nagyszulôkhôz Itâliâba.
*

A csalâd késôi utôdai ma is élnek, illetve... De ûssùk fol Fehérvàry

Istvàn „Bôrtônvilàg Magyarorszàgon " cimû kônyvét:
„Vitéz verebélyi Marzsô Lôrànt, pâncélos szâzados. Szuletett 1907.

februâr 19-én. A Ludovika elvégzése utân a budapesti ffancia kôvetség
alkalmazottja volt, a Deuxième Bureau-ùgyben fogtâk le. A katonai
birôsâg halâlra itélte, és 1954 februâijâban végezték ki a Fô utcai
bôrtônben. Feleségét csak 1956-ban értesltették féije kivégzésérôl. Igen
kivâlô, jellemes, tiszta, hazâtszeretô ember volt, aki a târgyalâsokon is
prôbâlt mindenkit menteni -, sajnos hasztalanul".
Fia, Tihor, a Forradalom alatt kiszabadulva a munkaszolgâlatbôl,

nyugatra menekiilt. Eleinte Angliâban élt, majd a svâjci Luganôba

kôltôzôtt, aboi hosszù ideig egy perlit-ûzem igazgatôja volt.
Sokâig mint a Ticinôi Magyar Egyesûlet titkâra, majd elnôke,

tevékenykedett, nagy érdemeket szerezve a kôzôsségi munkâban.
Tôle kaptam a sârgulô, tôredezett szélû ùjsâglapokat, amelyekrôl
ez a meghatô, romantikus tôrténet mosolygott râm.
De ide irhatnâm hQfe,]Qzés\i\ Arany Jânos veretes sorait is:
Hullatja levelét az idô vén fâja,
Teritvehatalmas rétegbe alâja;

Én az idôt jârtam, tunôdve megâlltam:
Egy régi levélen ezt irva talâltam".

Széchenyi Àgoston (Bées):
VISSZA KELL ADNIA PARASZTNAK
A FÔLDET!

1.) Hogy

az

elérkezô

munkanélkûliséget

csôkkentsûk!

Az

agrârproletârsâg megszûntetése!

2.) Magân tôrpe, kis- és kôzépûzemek visszaâllitâsa.

3.) A vegyszeres talajmérgezés megszûntetése! Herbicidek,
fungicidek, baktericidek, ôsztrogének megôlik a talajéletet is, a
talaj regenerâlô képességét. Mint a meszezés is, elpusztitja a

talajéletet. A paraszt vetésforgôzik és kapâl - neki nem kell
vegyszer, a régi nagyûzemeknek sem kellett. A paraszt
ônnônmagât nem mérgezi.

4.)

Méregmentes élelem elôâlHtâsa miatt. A munkâssâg és a
polgârsâg joga, hogy természetes, biolôgiailag tiszta élelmet
ehessen!

5.) A belteijes âllattartâs miatt! A paraszt tôkéje és gyâra az âllat!
Nâla majd ingyen nô! Sertés- és marhakombinâtok Ausztriâban
tilosak - megmérgezik a talajvizet. A parasztnâl a trâgya és
trâgyalé természetesen, (recycling) tér vissza a fbldbe, a
termelésbe.

6.)

Energia megtakaritâs miatt. Lô, ôkôr, tehén nem fogyaszt
nyersolajat, valutât spôrol és istâllôtrâgyât ad.
7.) Szalma, szâr, tôrek, pelyva felhasznâlâsa végett! Takarmânyozâsa végett. Abrakon minden szamâr képes jôszâgot
tartani. A paraszt moslékbôl, krumplibôl, tôkbôl, répâbôl is
termel. Olcsôn âllit elô. Abrakot spôrol.
8.) A paraszti ész, ûgyesség és furfang gyakran a lehetetlenbôl is

termel! De ez a tehetsége csak akkor érvényesûl, ha szabad és
fuggetlen magântulajdonnal rendelkezik.

9.) Ônâllô paraszti fogyasztô és értékesitô szôvetkezetek a piacot és a
parasztot szolgâlnâk, az agrârollô csôkkenését, a biolôgiailag

tiszta élelmet kontrollâlva adnâk! (Volt „Hangya" szôvetkezet
mintâjâra.)

10.) Tojâsgyârak, baromfigyârak és ipari hizlaldâk mérgezett âmjât
biolôgiailag tiszta élelem vâltanâ fel.

11.) A paraszti munka tavasztôl ôszig, napkeltétôl napnyugtâig tart.
Nem 8 ôrâs! Télen pihen âllattartâssal és hâziiparral!
12.) A falusi hâziipar alapfeltétele a szabad parasztsâg - a „vissza a
foldhôz"! Megôlték a hâziipart a kolhoszokkal!

13.) A vârosok tehermentesitése a sok embertôl. A vârosi lakâsinség

csôkkentése. ! Falun a hâzak 1/3-a tires mâr, vagy egy szâl
ôregasszony lakja!

14.) Az egészséges, természetes élet visszaâllitâsa a kôzségekben, a
természet ôlén, a falukôzôsség irânyitô, nevelô és javitô
hatâsâval, természetes egészséges élettel és ifjûsâggal.
15.) Falusi ôukormânyzatok csak szabad parasztsâggal miikôdnek. A
jôt istâpoljâk, a rosszat megbélyegzik. A falukôzôsség
ônképzôkôr a kôzôsségi felelôsségteljes életre. Ôsnevelés
demokrâciâra!

16.) A vârosok erkôlcsi rossz hatâsa csôkkentésére!

17.) A falu adja az iQùsâgot! Ott kell! Ônâllôsâgra és felelôsségre
nevelés. A tudâs, tradîciôk, a felismert jô apârôl fiùra valô
âtôrôkitése.

18.) Akinek van magântulajdona, annak van mit védenie. Az tâmasza
a kôznek, az âllamnak és hadseregnek!

19.) Az emberek negativ szelekciôjânak megszuntetése végett! A
tehetséges és szorgalmas vihesse valamire!

20.) A falusi értelmiség negativ szelekciôjânak megszuntetése végett!
Volt birtokosok visszatérése a ki nem osztott tartalékfbldekre,

gyengébb minôségû terûletekre, legelô, rét, erdô, nâdas stb.
kôzépûzemekbe 1000 kat. holdig (ma 1 milliô kat. hold legelô
hever hasznâlatlanul!)

21.) A szabad mezôgazdasâgi kiskereskedelem ùjraélesztése! Az âllam
ebben senki! Piacok, vâsârok fellenditése!

22.) Szabad

mezôgazdasâgi

kisipar

ùjrafejlesztése és

export

szervezése.

23.) Kemencék visszaâllitâsa: szalma, gaz, dudva, szâr, csutka, rôzse
és fa!

24.) A boni mezôgazdasâgi gépipar (kisgépek) ùjra-feltâ-masztâsâra!
25.) Biolôgiailag tiszta élelem a kiilfôldôn piacot talâl!
26.) A kisgazda alkalmazkodik a piaci kivânalmakhoz!

27.) Téli gazdasâgi tanfolyamok. Âltalânos mûveltség nôvelése.
28.) Esetleges nyomâsos hatârok nagyiizemi gépekkel. Oszthatatlan
fôldek.

29.) A parasztbirtok megkôtése. Csak 1 ôrôkôlhet, csak egyben adhatô
el.

30.) Ausztria 1/3-a mezôgazdasâg. Az osztrâk paraszt mindenben
tùltermel.

Poôr Kàroly (Lakewood, Ohio):

ÉLET ORSZÂGÛTJÂN
Az élet orszâgùtja hosszù és gyakran veszélyes. Ezért korân meg
kell ismemi, tanulni és gyakorolni a kôzlekedési szabâlyait. Ha ezeket
betartjuk, boldogabb, egészségesebb és sikeresebb lesz mindenki - és
mégcsak egy fillérbe sem keriil.

Reggel mindenkit vidâman kôszôntsiink. Még a nem vidâm is
vidâm lesz talân egész napra is, ha azt mondjuk neki, hogy jôl, vagy
vidâman néz ki.

Olvassuk a Példabeszédeket, és vâlogassuk ki a nekûnk, vagy
mâsoknak szôlô, vagy éppen rânk illô verseket. Jô szôrakozâs. Minden
iskolânak is ajânlom, a diâkok és a tanârok nagy derultségére. Megvan
abban minden, ami szinte orvossâg a mai bajokra a magân-, a hâzas-, és
a târsadalmi életben. Sokan magukra, illetve a sajât jellemûkre
ismemek benne.

Hasznos lenne, ha

mind a fiatalok,

mind a

tapasztaltabb nemzedék foglalkozna vele. Jô lenne a Nôk Lapjâban is
imi errôl, mert nagy tekintélynek és népszerûségnek ôrvend.

Sylvia német lâny volt, erkôlcsôs, szûletett ùrilâny. Azt mondjâk
ilyenkor, hogy benne volt a vérében a jô, az erkôlcs. Ilyenek keressék
meg egymâst. El is vette feleségûl a svéd kirâly, mert még azon is tùl
tett viselkedésben. Nem kerûl pénzbe, mindenki kôvetheti, még ha nem

is lesz belôle kirâly vagy kirâlynô. Igaz, Jôl jâma egy jellemes,
erkôlcsôs lânnyal egy kirâlyfi, és egy rendes fiatalemberrel egy

hercegnô, és viszont, de kirâlyfi és hercegnô nélkûl is értékesek
ônmaguknak a jellemes, erkôlcsôs fiatalok, sot sok laza erkôlcsû kirâlyi
saijon is tùltesznek. Mondhatjuk, hogy ôk az igazi elôkelôségek, mert
szivben, jellemben nemesek olyan helyzetekben is, amelyekben sok
uralkodô kapkodna, elvesztené a fejét, megalkuvôn viselkedne, s
ônmagâra és nemzetére szégyent hozna. A jellemes fiatalok képezik az
erkôlcsi nemességet és arisztokrâciât minden târsadalomban, lehagyva
a dollârmilliomosokat is.
*

A babona egy mély verem, benne csak bolondsâg és gyôtrelem
terem!

Az elsô vilâghâborû és Magyarorszâg feldarabolâsa utân elkeriilhetô lett volna, ha Ferenc Ferdinând trônôrôkôst nem butitottâk

volna el, mivel azt hitették el vele, hogy ha a mellére egy kigyôt tetovâltat, akkor majd nem fogja a golyô. Ezen felbâtorodva, mert egy
szarajevôi lâtogatâsa alkalmâbôl meggondolatlanul és felelôtlenûl egy,
a nacionalista, szélsôséges elemek jelenléte miatt veszélyessé vâlt
ùtszakaszon rôvid idô alatt kétszer is végighajtatott autôjâval, akik ezt
Istentôl kapott jelnek vették! Egyikùk aztân le is lotte a feleségével

egyiitt. —Lâtjuk tehât, hogy a babona roppant veszélyes dolog! A szesz
bele viszi az embereket a babona ingovânyâba, mert kirabolja a
szervezetbôl a vitaminokat. Az idult vitaminhiânyban szenvedô
emberek nagyon idegesek, ami még inkâbb rongâlja az egészségûket.

Kôzulûk sokan a babonâban keresnek menedéket, amig meg nem

jâijâk, mint az osztrâk trônôrôkôs. Nem jô ôt kôvetni a babona mélybe
hùzô ingovânyâba.

Az egész orszâg javât szolgâlnâ egy âllandô pâlyâzat, amelyet a
Kossuth Râdiô, a Nôk Lapja, vagy mâs kôzkedvelt folyôirat hirdetne ki.
Havonként pénz, vagy mâs értékes jutalomban részesitenének egy férfit
és egy nôt, ill. egy fiut és egy lân}^, akik jô példâval jâmak elô a
viselkedésben, kiilônôsen a beszédben. Sokan mâr a pâlyâzat elsô hetén
tudnânak jelôlni valakit a jelenlegi ismerôseik kôziil. Ez utân indulna
meg a tulajdonképpeni verseny, mert mindenki igyekezne naprôl-napra,

hétrôl-hétre még civilizâltabban viseikedni, elsôscrban ônmagukon
tùltéve. Ezzel nem csupân egy dîjat nyerhetnének, hanem a sajât és
mâsok testi-leiki egészségét is nagy mértékben javlthatnâk.

Az udvariassâg olyan, mint a vitorlâshajônak a szél, amely bâr
lâthatatlan, a hajôsok legnagyobb jôtevôje, segitôtârsa, mert rengeteg
energiât, munkât takarit meg, ha értik a dolgnkat. A civilizâlt
viselkedés egy, a hajôzâshoz hasonlô tudomâny, amelyet - bâr nem

kônnyû - nagyon érdemes elsajâtitani, mert igen hasznos. Az udvarias
târsadalmakban âltalânosan elért magasabb életkor ezt lâtszik
bizonyitani.

Valaki egyszer azt akarta bebizonyitani az udvariassâgukrôl hires
franciâknak, hogy az udvariassâguk csak ûres levegô. „Igen", vâlaszolta egy bôlcs francia, „az autôk gumijaiban is csak „ures levegô"
van, mégis mennyivel simâbbâ, kellemesebbé teszik az utazâst".

Hât igen. Vannak, akik „lapos giunikkal" kocsikâznak a
târsadalomban, lebecsûlve a „csak ûres levegôt", azokat akik a csontot

ôsszerâzô „lapos gumisos" furikâzâst nem tekintik „keménylegényes"
dolognak. Aztân csodâlkoznak, hogy nem haladnak elôre, s hogy
mindenki lehagyja, sot keriili ôket a modem élet orszâgùtjân. Igen

hasznos lenne mind nekik, mind mâsoknak, ha naplôt vezetnének és
kônyvet imânak zajos, râzôs utazâsuk tapasztalatairôl. Hadd lâssâk ôk
és mâsok is, hogy milyen „sokra" viszi valaki udvariassâg és jô erkôlcs
nélkûl.

A SZÔLÔ MA MÉG NAPONKÈNT TÔRTÈNÔ
TRA GÈDIÂKA TELÔZHET MEG!
Hemingway még ballotta a lelkiismerete hangjât, mivel egy fiatal
nô, akit ô avatott be az ivâszat kétes mûvészetébe, alkoholista lett és
rettenetesen szenvedett. Errôl értesûlve Hemingwayt nagyon bântotta a

dolog és magât tette felelôssé a tragédiâért, amikor igy kiâltott fel:
„Ezért a tettemért ki tudnâm lôni az agyamat!" Szomorù, hogy késôbb
valôban ôngyilkos lett.

Ha szeretjiik embertârsainkat —és ez Isten parancsa —nem vezetjiik
ôket bele semmilyen kâros szenvedély ôrvényébe. Ne viselkedjûnk
kônnyelmùen és felelôtlenùl se magunkkal, se mâsokkal szemben.
Ôriiljiink az életnek jôzanul, nem kôdôs aggyal, megismerve és
értékelve egymâs szellemi képességeit és kincseit, hogy értelmesen
târsalogva gyarapithassuk azokat. Ehhez nyùjt értékes segitséget a
helyes tâplâlkozâs.

Tâpérték szempontjâbôl a gyiimôlcsôk kôzôtt elôkelô helyet foglal
el a szôlô. Nem szabad belôle egy szemet sem elpocsékolni.
Nemsokâra hosszù tudomânyos cikkeket lehet l'mi egészségvédô és
betegséget megelôzô értékérôl, mert ezutân mâr egész évben lehet
finom, tartôsitott szôlôt kedvezô âron vâsâroini és fogyasztani. Eddig
csak azért nem részesûlhettiink az âldâsaiban, mert nem ismertiik a
szôlô tartôsitâsânak a môdjât.

A szôlôben mind a kilenc nélkûlôzhetetien aminôsav megtalâlhatô.

Még a frissen kipréseit mustban is mâr kettôvel kevesebb van, a borban
pedig mâr egy sem! Az erjedt szôlôlében, a borban, mâr aikohol
talâlhatô, amely statisztikailag a leggyilkosabb kâbitôszer. Tôbb
embert ôlt mâr meg, mint az emberiség ôsszes hàborùi egyiittvéve. (A
dohânyfîist még ettôl is gyiikosabb.)
A magyar szôlôben dollârmilliôkat érô kincs van. Ezt a kincset a
belôle készitett bor még akkor sem pôtolhatnâ, ha tizszeres âron
tudnânk kiilfoldnek eladni. (Ezt esak néhâny év mùlva ismerjûk fel.)
Magyarorszâgon az alkoholizmus, amelyben tôbb mint egymilliô
sajnâlatra méltô hazânkfia szenved, ôriâsi testi, lelki és anyagi teher a
magyar népen. Ezért ne csinâljunk tôbbé âtkot az âldâsbôl, a finom,
tâplâlô magyar szôlôbôl. A rengeteg mérget tartalmazô dohâny helyett
pedig termeljûnk életet, egészséget és szaporodâst segitô értékes
nôvényeket. Cselekedjûnk, amîg nem késô!

Akarjuk, hogy a rendes nép szaporodjon? Kérjûnk Istentôl gyermekeket, nagy lelkeket, mint Széchenyi Istvàn, Arany Jànos, Kossuth
Lajos, BôlyaiJànos, Mâtyàs kirâly és mégsok ezer nagy magyar volt.
A gyermekeket, akiket Isten ad, ôrôm nevelni. Àldàst jelentenek
mind szûleik, mind a târsadalom szàmâra. Sokan ezt mâr tapaszta-

latbôl tudjâk. A gyermekâldâs kifejezés igy nyeri vissza igazi, eredeti
értelmét. Ilyen nagy magyarokbôl 30 milliô is elfér a vilâgon.

Ne nevessen rajtunk senki, hogy elhisszûk a mesét, hogy miattunk
van tùlnépesedés a foldôn. Ha ui. minden, ma tôliink lélekszàmban
nagyobb nép csak olyan mértékben szaporodott volna, mint mi, tizedannyi ember sem lenne a vilàgon. Ez az igazsâg!

EG YSZÔLÔ TÔRTÉNETE

A gazda sok évi szakszeru gondozâssal, lelkes odaadâssal és
verejtékes munkâval szemet-szivet gyônyôrkôdtetô tôkéket nevelt
szôlôjében. Amikor elérkezett a termés éve, kôrûlvette két méter

magas, szôgesdrôtos keritéssel, mert védeni akarta a kômyéken
garâzdâlkodô tolvajoktôl. Vasrâcsos kaput is tett râ elektronikus zârral
és riasztôval. Szôlôjét igy teljes biztonsâgban gondolvân, két héttel a
szûret elôtt egy tâvoli vârosba utazott ùzleti ugyeinek intézésére. Mint
jô gazda, mâr elôre gondoskodott arrôl, hogy a szûret idejében elkezdôdjôn és sikerrel zajoljon le.

Egyik este, az elsô hét vége felé, fâradtan tért nyugovôra. Mâsnap

hajnalban nyugtalanul ébredt, s elhatârozta, hogy azonnal hazautazik,
amit haladéktalanul meg is tett. Csodâikozott, hogy milyen hamar

hazaért. Egy megmagyarâzhatatlan balsejtelem miatt egyenesen szôlôje
felé tartott. Megdobbant a szive, amikor a legutolsô kanyarbôl végre
megpillanthatta a tâvolban. Megkônnyebbûlten lélegzett fel. Amig oda
nem ért, inkâbb csak az utat figyelte. Azonban amikor odaérve meglâtta
a târva-nyitva hagyott kaput, sejtette, hogy valami rettenetes dolog
tôrtént. A kapun belépve szômyû lâtvâny târult eléje: szemefényét, a
gyônyôrû tôkéket valaki tépve-zùzva lekopasztotta, s a letôrt szôlôvesszôket ôsszetaposta. „Istenem!", kiâltotta fâjdalmâban, „melyik
gazember cselekedte ezt a szôlômmel?"

Alighogy ezt kimondta, a hâta môgôtt egy fiatal, sirô nôi hangot

hallott. Jéghideg rémûlet dermesztette meg; meg sem mert mozdulni,
ùgy hallgatta a zokogva elmondott tôrténetet: „Én nyitottam ki a kaput,
én vagyok mindennek az oka. Hittem a kapu elôtt allô, félhomâlyba
burkolôdô személy kérô, mézes-mâzas szavânak és igéretének, hogy
engedjem be, nem csinâl semmiben sem kârt, csakmeg akarja csodâlni
a szôlôt.

„Dehât azt kivulrôl is megtehette volna!", jajdult fel a gazda.

„Nâlam volt a kulcs, megszântam és beengedtem", folytatta a

zokogô hang. ,,Alighogy belépett, durvàn nevetett és buta libânak
nevezett. Majd nekirontott a tôkéknek és tépte rôluk a jurtôket.
Csodàlat helyett belegàzolt a szôlôbe, ami nekem percrôl-percre

nôvkvô fàjdalmat okozott". A végén szinte elviselhetetlen volt a
fâjdalmam, de azutân, hogy beengedtem, nem tehettem semmit sem.
Szôrnyû volt lâtni, ahagy kéjelegve pusztitott, bemocskolt mindent. A
legtôbb furtôt a sârba taposta! Kimondhatatlamd szenvedtem! „Jaj,
teljesen odavagyok"! Hiszékenységemet egy életen àt bànnifogom
A gazda annyira megszânta a lânyt, akit még mindig nem lâtott,
hogy vi'gasztalni kezdte, Âm ekkor furcsa dolog tôrtént. Amikor

megfordult, hogy lassa, kivel beszél, hirtelen ugyanabban az âgyban
talâlta magât, amelybe az elôzô este lefekûdt. Hunyorogva nézett szét a
mâr vilâgos szobâban. „Mi tôrtént? Hol voltam? Igen, a szôlômben...
A visszaemlékezés ismét a szôrnyû képeket idézte fel benne. Feijajdult:

„Jaj, vége a szôlômnek! De nem, talân csak egy rémâlom volt! Igen...
hâla Istennek! Jaj, hogy megizzadtam. Rettenetesen megviselt. Kis
hljân mùlott, hogy nem kaptam egy szlvrohamot. Még egy ilyen
rettenetes âlom, és vihetnek ki a temetôbe".

Még aznap este hazautazott. Tizenhat éves kislânya fogadta a
kapuban. Ketten kihajtottak a hatârba, hogy megnézzék, nem tôrtént-e
valami a szôlôvel. Nem: megvolt minden érintetlenûl. A kislâny

csodâlkozva figyelte az édesapjât, aki slrva-nevetve nézte a csodaszép
tôkéket, az aranylô szemeket, majd két kezét az ég felé kitârva adott
hâlât Istennek, hogy a rettenetes pusztltâs csupân egy rossz âlom volt.
De aztân rémûlet ûlt ki az arcâra, mintha râdôbbent volna valamire.

Tekintete elsôtétûlt: Az âlmâban hallott hang a kislâny hangja volt!
Hirtelen hozzâfordult. „Kislânyom, egy rettenetes rémâlmom volt

tegnap éjjel", mondta elcsuklô hangon, s elmondott mindent
kislânyânak. Az mind tâgabbra nyilt szemmel hallgatta édesapja
beszâmolôjât. Ami kulônôsen megrâzta, az volt, hogy édesapja az ô
hangjât ballotta âlmâban. „Kislânyom", szôlt csendesen az édesapa,
„azt hittem, hogy ez a szôlô a szemem fénye, de most mâr lâtom, hogy
nem ez a mindenem. Az az âlom megmutatta nekem, hogy te vagy a
legdrâgâbb kincsem, akire vigyâznom kell. Ha valaki tégedet
meggyalâzna, miutân hittél neki és a bizalmadba fogadtad, az az én
életembe gâzolna bele, engemet gyalâzna meg, veled egjmtt".
„Édesapâm, ez az âlom megmutatta, hogy aki hisz a csâbitô hazug
szavânak, az ne csodâlkozzon, ha gazember môdon visszaélnek a

bizalmâval és sârba tapossâk a tisztasâgât és a jô hirét. A legjobbkor
jôtt ez az âlom, ugyanis a jelenlegi fïù ismerôseim kôzôtt vannak
mézes-mâzos szavù, de valôjâban kôvetelôdzô fiùk, akik valami furcsa,
hipnotizâlô môdon sûrgetik, hogy hâzassâg elôtt azt tehessék velem,

ami tônkre tenné a jô himevemet. Édesapâm âlmâban rettenetes
pusztitâst végezhetett az a démoni személy a szôlôben. Ugyanilyen

gyorsan tehetne énbennem is végzetes pusztitâst egy ônzô, kéjelgô,

szadista fiatalember. Éppen idôben jôtt ez a figyelmeztetés. Igen hâlâs
vagyok érte és édesapâm s édesanyâm vigyâzô, éber szeretetéért. Igy
érzem, hogy milyen értékes vagyok. Amig élek, igyekszem ezt a
szeretetet azzal viszonozni, hogy nem okozok szuleimnek bânatot egy

kônnyelmû lépéssel, vagy egy rossz hâzassâggal. Ezutân minden fiùt
bemutatok édesapâméknak. Amelyik vonakodik idejônni, az inkâbb
csak dézsmâlni akar. Kevés jellemes fiù van, akivel egy életen ât
egymâst kôlcsônôsen megbecsùlve, szeretve, és tisztelve boldog
lehetek".

„Bizony, csak most ébredek râ, hogy engemet még nagyobb
âldozattal és szeretettel âpoltak és neveltek édesapâmék, mintaz igazân
mesébe illôen szép szôlônket".

S6 Bernât (Sydney, Ausztrâlia);
ITT TÔRTÉNT DÈLEN
(Az egyszavas istentisztelet)
1967. augusztus 2. Ezen a napon hait meg Arthur Stace 83 éves
korâban. A hîrt kevesen olvastâk aznap a Sydney Morning Herald-haxv.

Ô volt az, aki éveken ât az „etennty" szôt Irta vârosunk jârdâira.
Reggel korân kezdte. Rendszerint napkelte utân, a forgalom elôtt.
Minden nap mâs-mâs vârosrészben volt megtalâlhatô. Ahogy ô mondta:
odament, ahova elôzô este az Isten kûldte. Séta kôzben idônként

megâllt, elôvette zsebébôl a krétât, és szép kalligrafikus betukkel
rajzolta ki a szûrke aszfaltra: ôrôkkévalôsâg Aztân tovâbb lépett 100
métert és megismételte. 37 év alatt tôbb, mint félmilliôszor irta ki ezt az
^gy fïgyelmeztetô szôt. Kôzben menekult a nyilvânossâgtôl. A kivâncsi
ùjsâgirôk részére az elsô tiz évben ô volt a megfejthetetlen ôrôk titok.
Végûl is 1956-ban Rev.Leslie Thompson, a Burton utcai kis
baptista templom lelkésze fedte fel kilétét. Késôbb az is kideriilt, ez a
titokzatos személy volt a kis templom takaritôja is. Thompson egy
napon megfigyelte, amint Stace a hires szôt rajzolta ki a jârdâra.
„Te vagy a Mr. Etemity?" - kérdezte tôle vâratlanul.
- Bûnôs vagyok, uram! - vâlaszolta.

Ezutân a ,JSunday Telegraph "-nak sikeriilt késziteni vele az elsô
nyilatkozatot.

Stace 1884-ben szuletett az egyik kùlvâros nyomomegyedébeiiL

Apja, anyja, két nôvére és fiùrestvérei mind alkoholistâk voltak. 0
maga 15 éveskoréban keriilt elôszôr bôrtonbe.

Az 1930-as gazdasâgi pangâs idején kezdett jâmi a Broadway-i St.
Bamabas templom délutâni imaôrâira. Ott ugyanis ima utân teât és
aprôsùteményt kaptak.

Akkor tûnt fel neki, hogy mintegy hâromszâz rongyos munkanélkuli mellett az elsô sorokban tiszta, jôloltôzôtt hivek is ùlnek.
- Kik azok ott elôl? - kérdezte a mellette âllô csavargôt.
- Azt hiszem, azok a keresztények - ballotta a vâlaszt.

Stace akkor gondolta elôszôr:"Megprôbâlom, amit ôk csinâlnak".
Imâdkozni kezdett. Egy idô utân az italt is elhagyta. Néhâny

hônappal késôbb egy alkalommal Rev. John Ridleyt, a nagyhangù
prédikâtort ballotta a szôszékrôl orditani: „Szeretném, ha Sydney utcàin
keresztûl tudnàm kiàltozni az „ôrôkkévalôsàgot".

- Mint égi ûzenet, ez inditott el engem - mondta. Krétât tettem a
zsebembe, lebajoltam a jârdâra és imi kezdtem. Iskolâzatlan voltam.
Szâz fontért nem tudtam volna megmondani, bogyan irjâk az

„etemity"-t. Végul is nébâny sikertelen prôbâlkozâs utân, szép
kalligrafikus irâssal kerekedett ki a szô. Magam sem értettem ezt.
Azôta sem értem...

Huszonnégy alkalommal tartôztattâk le a jârda ôsszepiszkolâsa
miatt. De lassan a jârôkelôk megszoktâk, kikerûlték, sot megszerették.
Végiil még a Vârosi Tanâcs is engedékeny lett.
Testét a Sydney egyetemre bagyta. Ma tôbben biszik, bogy az
„ôrôkkéval6sâg" kegyesen bânik vele.
1977-ben a „Sydney tér" bires tervezôje, ôntôtt aluminiumbôl
belyezte a szôkôkùt mellé a jôl ismert „egyszavas istentiszteletet". Az

olimpiâsz alatt pedig kivilâgitva diszitette a nagyméretu szô a bùszke
ôbôlhid oldalât.

Sot, nébâny mâsodpercre még a bires fellobbanô tûzijâték

fényében is ott olvasbatta a vilâg...

Dr. Tôttôsy Istvânné (Budapest):
A MAGYAR OKTATÀSSZEMÛVEGÉNKERESZTÛL
HELYUNK EURÔPÂBANÉS A VILÂGBAN
Ôrômmel és kivâncsisâggal fiiszerezett izgalommal jôttem a
Magyar Kongresszusra.

Ôrômmel, mert ez az alkalom szâmomra az oly divatos ,dcerek
évfordulôt" is jelenti, hiszen mâr tlz éve, hogy szabadon johetiink
otthonrôl e „sziget-Magyarorszâgra".
Kivâncsisâggal érkeztem, vajon hâny ismerôst kôszônthetek, s

izgalommal, megfelelek-e vendéglâtôim eivârâsânak. Ôrômôm vâltozatlan, hiszen sok kedves ismerôs arcot lâtok, s remélem, izgalmam

volt csupân felesleges. De ezt majd kedves hallgatôimdôntik el.
Nem nyelvbotlâs volt a „sziget-Magyarorszâg" kifejezés. Ugy
gondolom, hogy Ônôk szinte velûnk élnek, éreznek, egyûtt
gondolkodnak, politizâlnak. - Magyarsâgunk megnyilvânulâsa
természetesen fïiggvénye vérmérsékletunknek épp ùgy, mint âtélt
élményeinknek, tapasztalatinknak, életkorunknak.
Miként Illyés Gyula fogalmazta:
magyar az, aki bâtran
szembenéz a nép bajaival, a nemzet fejlôdésének akadâlyaival, aki a
szabadsâgot ma is minden téren meg akaqa valôsitani, aki a népnek
mûveltséget, egészséget, jôlétet akar, s aki egy nyomomlt éhezô vagy
jogfosztott lâttân magât is sértve érzi magyar mivoltâban". Ebben
egyek vagyunk. Ezért nyùjtottunk mindig segitséget a râszorulôknak,
amikor befogadtuk a menekiilôket, amikor rejtegettuk az ûldôzôtteket ha erre nem is igen emlékeznek -, amikor a kommunista diktatùrâban
talpra âlltunk a szabadsâgért, amikor a fegyveres tùlerôvel szemben, az
erkôlcsi diadal mutatta meg és figyelmeztette az emberiséget, hogy mit
jelent valôjâban a szovjet birodalom leigâzottjaként élni.

Sorsforditô idôket élûnk, s tôrténelemtanârként, a sârospakati
kollégium tudôs tanârânak, Comeniusnak, a tôrténelemtanitâsra
vonatkozô megâllapitâsât igazabbnak és fontosabbnak érzem, mint
valaha is lehetett, miszerint "a tôrténelem gyônyôrkôdteti az érzékeket,

izgatja a képzeletet, ékesiti a mûveltséget, gazdagitja a nyelvet, élesiti a
dolgokrôl alkotott itéletet".

Ezért tartom célszerûnek, hogy a XXI. szâzad kûszôbén - e

vajudô vilâgban - nézzûk meg a magyar oktatâs, a magyar tôrténelemoktatâs szemûvegén keresztûl helyûnket Eurôpâban és a
Vilâgban.

Ehhez

természetesen

elôszôr

is

tisztâzni

sziikséges,

hogy

napjainkban mit jelent, illetve pontosan mit értûnk magyar oktatâs,
magyar tôrténelemoktatâs alatt?

Érdemes végiggondolni a lehetséges vâltozatokat két szempont
alapjân; a) magyar oktatâs, mint magyar nyelvû oktatâs, magyar nyelvû
magyarorszâgi oktatâs, magyar nyelvû kârpât-medencei oktatâs,
magyar nyelvû oktatâs a „Vilâg"-ban; b) magyar tôrténelemtanitâs: a
magyarsâg tôrténetének tanitâsa, Magyarorszâg tôrténetének tanitâsa,

az egyetemes tôrténelembe âgyazva a magyarsâg tôrténelmének
tanitâsa.

Egyenesen kôvetkeznek ebbôl a tovâbbi kérdések: a mit, a hogyan,
a kiknek, a hol, a milyen nyelven? E széles vâlaszték azonban csalôka
lâtszat, mert a mit-ve a Jôzsef Attila megkôzelitésben; „az igazat
mondd, ne csak a valôdit" lehet az egyetlen lehetséges vâlasz, a
hogyan, a fa'Âr-nek^a hol és a milyen nyelven kérdések pedig mâr a
tantârgypedagôgia szintjén jelermek meg, amelyek nem a kérdések
lényegtelen, esetleg mâsod- vagy sokad-rangùsâgât fejezik ki, hanem a
pedagôgia tudomânyânak tartomânyâba kerûlnek, aboi a helyûk van.
Ùgy gondolom, a kérdések kérdése az igaz és a valôdi viszonya,
mert ennek megvâlaszolâsa a magyar tôrténelem tanitâsânak alapja, s
ebben rejlik tantârgypedagôgiai feladata is, s ebbôl kôvetkezik az
irâstudôk felelôssége. Van-e kûlônbség az igaz és a valôdi kôzôtt? S ha
van, mi az? Érdemesnek tartom a Magyar Nyelv Értelmezô Szôtârânak
idevonatkozô szôcikkeit megvallatni:

a) „valôdi\ olyan dolog, jelenség, târgy, anyag, amely az, aminek
mondjâk, nem hamisitvâny, nem utânzat, nem pôtlékszerû, eredeti".
(MNYÉSZ VII./206),
b) „igaz: a valôsâgot hiven tûkrôzô, a tények ôsszefûggését meg

nem hamisitô âllitâs, kôzlés, ismeret, mûvészeti alkotâs". (MNYÉSZ
III./457).

Nos, a magyar tôrténelem oktatâsakor miként jelenik meg a valôdi
és az igaz viszonya? Ma, amikor a Eurôpai Uniôtôl, a felkészûléstôl, a
felzârkôzâstôl, a csatlakozâstôl hangos az orszâg, ermek a viszonynak
sokkal nagyobb a sùlya, mint elsô pillanatra tûnik.

Vajon mit tudunk mi magunkrôl, a magunk eurôpaisâgârôl? Hiszen
ez a ,Jelenlegi eurôpaisâg képezi alapjât a csatlakozâsnak. Ehhez
igazodik a felkészûlés méreteiben, ez szabja a felzârkôzâs
folyamatâban a miben és mennyiben kérdését, ez az alapja a csatlakozâs
lehetôségének.

s vajon mi az eurôpaisâg? A târgyilagos szaknyelv szerint:
„eurôpaisâg: az Eurôpâban keletkezett mûveltség nemes hagyomânyait
tûkrôzô magatartâs, megnyilatkozâs". (MNYÉSZ II./489).
Ebbôl a szemszôgbôl tekintve végig a magyar oktatâs, a magyar
tôrténelemoktatâs kérdéseit, ugyancsak sok a tennivalô.

Tisztâban kell lennûnk sajât értékeinkkel, hogy mâsokét is el
tudjuk fogadni, s a magunkét tudjuk elfogadtatni.
Az 1990-ben bekôvetkezett vâltozâs az oktatâs vonatkozâsâban

egyetlen tantârgy esetében sem hozott akkora vâltozâst, mint a
tôrténelemoktatâs terûletén. Vagy legalâbb is kellett - kellett voina hoznia.

Talân érdemes egy mondât erejéig a vâltozâs "sebességét" az
idôszâmitâs jelôlésének môdjaival szemléltetni. 1948 utân a
hagyomânyos Kr. e. (Krisztus elôtt) és Kr. u. (Krisztus utân) jelôlést
felvâltotta az amùgy nevetséges i.e. (idôszâmitâs elôtt) és i.u.
(idôszâmitâs utân) kifejezés.

1990 utân ezt természetesen meg-

szuntették.

Ennek ellenére a tanâri szabadsâgra hivatkozva még mindig
varuiak tankônyvek, amelyekben az i.e. és az i.u. tartja magât a Kr.
e., illetve a Kr. u. kifejezésekkel szemben.

Vajon miért, vajon milyen ideolôgia hùzôdik meg e môgôtt?
Miként lehetséges ez az eltérés? Csak e téren ilyen lassù a vâltozâs?
Kérem, tekintsûk ât egyiitt az elôbbiekben vâzolt problémakôrt a
magyar tôrténelem vonatkozâsâban!

A magyarsâg eredete - eredetunk - még mindig a fmnugor alapon
nyugszik, s megmozdithatatlarmak tûnik. A kettôs honfoglalâs
hipotézisként egyes tankônyvekben fellelhetô, mâsok alig emlitik, s
forgalomban vaimak olyan tankônyvek is, amelyek a Hunfalvy-Budenz
pâros tôrténeti nyelvészetére alapozva kizârôlagosan arrôl tâjékoztatnak
„...a magyar ôstôrténetben tôbb a feltevés, mint a bizonyitott tény".
Az uniôs csatlakozâshoz ez vajmi kevéssé kell - mondhatjâk a
pragmatikusan gondolkodôk. Gondoljuk csak meg, miért tartotta
fontosnak G. Orwell 1984 c. mûvében leszôgezni:

„Aki ellenôrzi a multat, az kézben tartja a jelent s a jôvôt is"!

Az eurôpaisâg nem zârja ki, hogy a magunkkal hozott, ezeresztendôn ât megôrzôtt emlékeinket, értékeinket nem ôrizhetjûk tovâbb

is. Ennek persze feltétele értékeinkismerete.

s ha mi magimk sem ismeijûk, miként ismertethetjûk meg a
Vilâggal?

Ezen a téren igen nagy segîtséget adhatnak a Nyugaton élô magyar
tôrténészek. Feladatuk kettôs; mind otthon, mind ûj orszâgukban
képviselniûk kell a tudomânyos kutatâsok eredményeit, s el kell émiûk,
hogy a tantervek kidolgozâsâban éppen a magyarsâg érdekeire valô
tekintettel vehessenek részt. Elfogadhatatlan az a szemlélet, hogy „mâs
orszâg fia"-ként ez nem tartozik râjuk. Annal is inkâbb nem helytâllô
ez a tény, mert mûkôdnek nemzetkôzi tankônyvegyeztetô bizottsâgok,
amelyekben részvételûkkel egyszerre két orszâgot is képviselhetnek.
Vajon milyen mùittal is kell csatlakoznunk?

Tudjâk-e az eurôpaiak, hogy miként voltunk eurôpaiak, amikor
magunkkal hozott szokâsaink alapjân — szemben az eurôpai
joggyakorlattal — nâlunk a hûbéri târsadalomban is rendelkezett
ingôsâgaival a jobbâgy?

Tudjâk-e vajon, hogy a kereszténység felvételével nem irai
tanultunk meg, hanem irâsmôdot vâltottunk csupân, de magunk
szâmâra megôriztuk mâig eredeti, ôsi frâsunkat, a rovâsirâst? S tudjuke, tudjâk-e, hogy ezzel az irâsmôddal nyelvunk valamermyi hangja
megôrokithetô?

Tudjâk-e, hogy honfoglalâs utâni —nemes egyszeruséggel csak
„kalandozâsoknak" minôsitett fegyveres harcaink môgôtt a Nagy
Kâroly âltal zsâkmânyolt avar ôrôkség jogos visszaszerzése a
fômotivum?

Tudjuk-e, tudjâk-e, hogy a Dunântùlon frank ôrgrôfsâgot szervezô
Nagy Kâroly anyja avar kagân leânya volt, miként Taksony fejedelem
is avar(=chun) elôkelô leânyât vette nôûl?

Tudjuk-e, s tudatjuk-e, hogy mùltunk ismerete és megismertetése
is eurôpaisâgunk része?

Tudjuk-e, hogy a Vérszerzôdés a nemzettévâlâs tekintetében azért

is dôntô jelentôségû, mert az „alattval6" nem alâvetett, mert a vâlasztott

vezetônek nemcsak jogai, hanem szâmonkérhetô kôtelességei is
vannak,

hogy

a

rossz

vezetô

„visszahivhatô",

s

ebben

is

tâmaszkodhatunk ily môdon hagyomânyainkra?

Tudjâk-e az eurôpaiak, hogy tôrténeti elkotmânyunk, az
Aranybulla, gyakorlatilag kizârta a zsamoki uralkodâst, hiszen az
uralkodôt râ lehetett kényszeriteni a tôrvények betartâsâra? S ez

valôjâban âtemelés az uralkodôi feladatkôrbe és kôtelességbe a
Vérszerzôdés pontjaibôl?

Onvellt idézve a kézben tartott mùlttal mâsként lâtjuk a

„dernokrâcia tanulâsât"... Gondoljuk csak meg, nemzeti hagyo-

mânyainkban tehât a kor szintjén nem ismeretlen a zsamoksâg
megakadâlyozâsânak e formâja. Ez tôrvényes keret!

Tudjâk-e, hogy éppen ezért nem nemzetunk volt rebellis, amikor
fegyverrel akarta kikényszeriteni a tôrvények betartâsât, hanem az
idegen kirâlyok voltak eskiiszegôk?

Tudjâk-e, hogy miként védte Magyarorszâg a keresztény Eurôpât a
tartâjârâs idején?

Tudjàk-e, hogy a déli harangszô a tôrôkkel hôsiesen kiizdô, a
keresztény Eurôpât védô magyarsâg emlékét hirdeti, hogy eurôpaiak
voltunk, amikor Eurôpa nem nyùjtott segitséget az oszmân hatalom
teijeszkedésének megâllitâsakor, s nem âtallota néhâny kalmar
szellemû eurôpai jô pénzért hâtunkba szâllitani a keresztény vilag
ellenségeit, szôvetséget kôtni velûk?

Tudjâk-e, hogy a tatâr, a tôrôk elôl menekùlôk otthonra leltek a
Kârpât-medencében, otthonra, ahol megtarthattâk magukkal hozott

nyelvuket, vallâsukat, szokâsaikat, hogy igy leltek ùj hazâra a vallâsuk
miatt elûzôtt habânok a Ràkôczi birtokon pl.?

Mi magunk vajon tudjuk-e mindezt a maga ôsszefuggéseiben lâtni
és lâttatni nem a valôdit, hanem az igazat?

Vajon tudjuk-e, hogy hânyszor maradtunk magunkra jogos
szabadsâg kuzdelmeink idején?

S vajon tudja-e a vilâg, hogy hânyszor hagyott magunkra
élethalâlharcunk vivâsa kôzben, amikor kûzdelmeinkkel ôket is
védelmeztiik?

Tudja-e a vilâg, hogy a tatâijârâs dùlta orszâg ûzôtt kirâlyât, IV.
Bêlât a keresztény szomszéd, az eurôpai rendhez igazodott II.
(Harcias)Frigyes osztrâk és stâjer herceg meghivta, majd elfogta, s
vâltsâgdijjal, foldteriilet elvétellel sarcolta, hogy tovâbb utazhasson,
mehessen, hogy a romokbôl ùj orszâgot teremtsen?

Vajon szâmontartjuk-e kellô sûllyal, hogy az Àrpàd-hàzi
kirâlylànyok mit adtak az eurôpai kirâlyi udvaroknak, vajon mi magunk
tisztâban vagyunk-e kellô mértékben, hogy miért vâlasztottak az

eurôpai uralkodôk gyermekeiknek szivesen az Ârpâd-hâzi kirâlyok
csalâdjâbôl feleséget, illetve miért engedték szivesen leânyaikatmagyar
fbldre?

Vajon tudja-e az eurôpai, hogy (négy esztendôvel a hugenottâk
lemészârlâsa elôtt) Eurôpâban vallâsbékét elôszôr a Kàrpàt-medence
népe hirdetett, amikor az erdélyi fejedelemség 1568-ban a Tordaiorszâggyûlésen biztositotta a szabad vallâsgyakorlatot?!
Ismeijûk-e a hozzânk kôzelebb esô korok eseményeit?
Mennyire ismeijùk és mermyire tudjuk megismertetni a vilâggal az

1848-as forradalom és szabadsâgharc môgôtt megbùvô idegen érdekek
érvényesûlését az ellenùnk fordîtott nemzetiségi politikâval?
Mennyire ismeijiik és merjûk ismertetni, hogy a XIX. szâzadi
magyar „politikai nemzet " fogalmat, amely —a szô nemes értelmében -

szabadelvû politikusaink âltal nyerve megfogalmazâst, miként
biztositotta a magyar âllampolgârsâgù, nem magyar anyanyelvueknek a
polgâri szabadsâgjogokat?

Vajon ismeijûk-e és tudjuk-e az eurôpaiaknak elmondani, hogy
Eurôpâban elôszôr mi alkottunk kisebbségi tôrvényt 1849-ben, és
mâsodszorra 1868-ban.

Vajon készitettiink-e ôsszehasonlitô tanulmânyt az 1868-as
nemzetiségi tôrvényben, az elferditett, hamisan beàllitott Lex-Apponyiban biztositott kisebbségi jogokrôl, s a most, a XX. szâzad utolsô
évében a kômyezô orszâgokban a magyar nemzetrészeinkre vonatkozô
tôrvényekbe foglalt jogokrôl?

Vajon mikor tudja meg az eurôpai, hogy a rànk kényszeritett
barbàr békéikkel (1920-ban és 1947-ben) Eurôpa legnagyobb
kisebbségét teremtették meg, és szolgâltattâk ki az asszimilâciônak, a
pauperizâciônak, illetve a fizikai megsemmisitésnek?
Vajon szâmon tartja-e az eurôpai, hogy ez a kisebbség soha nem
fegyverrel akart érvényt szerezni magyarkénti létezésének jogâhoz,
hanem a târgyalôasztal mellett?! Memorandumot szerkesztett, amikor a
dél-tiroli osztrâk robbantott, sérelmeit panaszolta, amikor katalânok és
baszkok ejtettek tùszokat, s jogi ùton kéri vissza ùjra meg ùjra elvett
egyetemét, szekularizâlt oktatâsi intézményeit.

Vajon tudja-e az eurôpai, hogy mig a kb. 600.000 fînnorszâgi svéd
âllampolgâmak két âllami felsôoktatâsi intézménye van, a finn
hadseregben kûlôn svéd vezényleti nyelvû egységek mûkôdnek, addig
Eurôpa legnagyobb kisebbsége 80 éve jogi eszkôzôkkel kiizd az

erôszakos asszimilâciô ellen, amely nyelvétôl, kultùrâjâtôl, tehât
eurôpaisâgâtôl kivânja megfosztani.

Vajon mennyire ismeijûk, s tudjuk és tâjékoztatjuk is Eurôpât, a
Vilâgot arrôl, hogy a II. vilâghâborû poklâban kik és hânyan leltek

menedéket nâlunk, hogy mûkôdôtt itt lengyel menekulttâbor,
megpihenhetett a németektôl szôkôtt francia hadifogoly, mielôtt tovâbb
induit Jugoszlâvia felé, hogy gr. Teleki Pal az életével fizetett a magyar
érdekeket védelmezve? Mikor és hol tudtuk megkérdezni, hova lett a
béketârgyalâsokra igért szék Teleki Pâlnak?

Tudjuk-e, hogy az a Szlovâkia, amelynek zsidô tôrvényei
kegyetlenebbek voltak még a mintâul szolgâlô nûmbergi tôrvényeknél
is, a gyôztesek mellett ûlve érte el a felvidéki magyarsâg jelentôs
részének Csehorszâgba tôrténô deportâlâsât, illetve elûzését,
kitelepitését?

Tudjuk-e, s tudja-e Eurôpaés a Vilâg, hogy milyen sorsrajuttattàk
a kommunizmus szàllàscsinàlôi a Kârpàtalja-i, Erdély-i, Vajdasâg-i
nemzetrészeinket?

Tudja-e az eurôpai,

hogy miként morzsolôdik Burgenland

magyarsâga?

Tudja-e az eurôpai, hogy mit jelent itt, a Kàrpàt-medencében
ônmagunk nemzetrészeivel lenni hatàrosnakl

Tudnâ-e a vilâg, hogy mit jelentett a szovjet megszâllâs, a
kommunista diktatùra, ha nem âll talpra 1956-ban Magyarorszâg?
Tudja-e az eurôpai, hogy mit jelent menekiilô magyarnak lenni
1945 utàn?

Tudja-eaz eurôpai, mitjelentett magyarnak megmaradni itthon?
Megtanulta-e az eurôpai a holocaust mellé tenni Recsket,
Kistaresât, a gulâgokon elpusztultakat?

Ismeri-e mâr a vilâg Anna Frank megrenditô naplôja mellett a

hajdani ùjsâgirô, Vôrôskereszt fôtitkâr, Gàbor Àron naplôjât a szovjet
fogolytâborokrôl, a tajgâba szâmûzôttek életérôl, a szovjetek
„munkareggeli"-re szôlô meghivâsairôl, amelyek 1945-tôl - szerencsés
esetben! - eltartottak 1960-ig is?

Tudja-e az eurôpai, tudja-e a vilâg, hogy mindezek utân a bûnôk
bevallâsa, szâmbavétele nélkûl bocsâtottunk meg a bûnôk
elkôvetôinek?

Tudjuk-e, s tudatositjuk-e, hogy a megbocsâtâs és a nem felejtés
nem azonos kategôria, de megfér egymâs mellett?

Tudjâk-e, s mi tudjuk-e magunkrôl, hogy megmaradtunk
magyarnak és igaz kereszténynek, mert megbocsâtottunk?

Tudjuk-e helyiinket Eurôpâban, a Vilâgban? Tudja-e Eurôpa és a
Vilâg helyiinket?

Megannyi kérdôjele a magyar oktatâsnak, a magyar tôrténelemoktatâsnak! Ezen a szemûvegen keresztiil az Eurôpai Uniôba
tôrténô belé-pésûnkhôz a felkésziilés jelentheti egyben értékeink
szâmbavételét.

Gondoljunk csak tudôsainkra, mûvészeinkre, akiknek felfedezéseit, talâlmânyait, alkotâsait idegen kôzveti'téssel ismerhetjûk meg!

Gondoljunk - hogy sajât berkeinkben maradjunk - tôrténészeinkre, akik amerikai, eurôpai egyetemeken kaptak katedrât, s otthon
nevûk sem keriilt emlitésre. Gondoljunk azokra az otthon maradottakra,

akik el nem ismerve a hatalom részérôl, megfosztva a nyilvânossâgtôl
sem hagytâk abba a megkezdett munkât!
Ezen a szemûvegen keresztûl az Eurôpai Uniôba tôrténô belépésûnkhôz szûkséges felzârkôzâs jelentheti értékeinknek rendezését,
a kommunista diktatùra alatti mellékvâgânyrôl visszavezetni az oktatâst

az Eôtvôs-i, a Klebelsberg-i, a Hôman Bâlint-i mezsgyére, hiszen ma
mâr tudjuk, hogy az a mezsgye volt a helyes ùt.

Ezen a szemûvegen keresztûl az Eurôpai Uniôhoz tôrténô
csatlakozâs nem jelentheti régi értékeink felcserélését mâsra, tôlûnk
idegeime, nem jelentheti azok feladâsât.

Ennek tudatositàsa nélkûl aligha készûlhetûnk, aligha zârkôzhatunk fel és aligha csatlakozhatunk oda, ahova soha nem szûntûnk

meg tartozni, csak félévszâzadra kizârtak belôle.
igazat mondd, ne csak a valôdit! - irta Jôzsef Attila a
Budapestre lâtogatô Thomas Mann ûdvôzlésére. Nekûnk most ez a
dolgunk! Az igazat mondani, nemcsak a valôdit; az ôsszefûggéseket
feltâmi, meglâttatni.

Ez a dolgunk otthon, s ez a dolguk tovâbbra is Ônôknek itt, ahova
sorsûldôzôttként érkezve, magyarként megmaradva lettek a befogadô
orszâgnak jô polgârai.

Nekûnk most az a dolgunk, hogy az igazat lassa felnôvekvô

nemzedékûnk az iskolâban. Ônôknek az a dolguk, hogy segitsenek
nekûnk, akik eurôpaiként élve, tûrve, vâllalva a kârpât-medencei
kivâlasztottsâgot; a keresztény értékeken nyugvô eurôpaisâg
megôrzését,most Eurôpâba ne bebocsâttatâsunkat kérjûk, hanem régi
helyûnk jogos elfoglalâsàt, hiszen "A kôvetkezô évezredet nem lehet
hazugsàgra épiteni "!

STATE OF OHIO

^xficutilic ^epariment
OFFICE OF THE GOVERNOn

CoLmLua
RESOLUTION

WHEREAS, the Hungarian Association of Cleveland, Ohio will host
Ihe XL Aniiual Hungarian World Congress» with a varicty of programs, a Gala
Bail, and Banquet lo be held at the Sheralon ClevelandCity Centre Holel in
Cleveland, Ohio from November 23 - 26, 2000; and

WHEREAS, Ohioans of Hungarian ancestry contribuiedaily to the vast
social fabric of America, the qualiiy of life in the State of Ohio, and the
muiticuitural diversiiy of our community; and

WHEREAS, Hungarians who came lo Ohio and to the United States and
tnany other places around the world have nol forgotten the bravery of the

Hungarian Freedom Fighters wiio perishedduring their flght for freedom in
October 1956; and

WHEREAS, Ohio is proudof the many previous andongoing
relationships with Hungary, including the military-to-military exchange program;
contacts bciwcen high-ranking govemmental officiais; sister city and sister school
programs; Hungarian business developmentand trade organizations; educational
and cultural exchange programs; and the Honorary Consulate in Cleveland.

NOW, THEREFORE, I, BOB TAFT, Govemorof the Stateof Ohio.
upon achievement of ihis auspiclous 40"* Anniversaryexiend congratulations, and
do hcrcby designate
November 23 - 26, 2000

XL AMVUAL
HUNGARIAN CONGRESS DAYS

throughoutthe State of Ohio. I wish to extenda spécialBuckeye welcome to
visitors to the State of Ohio as I inviteall muiticuitural communities, especially
the Hungarian American community, to join in appropriateobservancesand
célébrations of this most distinguished occasion, in the greatest traditions of the
Hungarian American community and famiiy.
On this 23"^ day of November, 2000;

Governor

•^

^

ANGOL NYELVEN LEKÔZOLT

ELÔADÂSOK, CEKKEK
Dr. Steven B. Vàrdy ( Pittsburgh, PA):
THE CASE OF COUNTALBERT WASS DE CZEGE

Dr. Julius Nâdas

Président, Hungarian Association
1425 Grâce Avenue

Cleveland, OH 44107
Dear Dr. Nâdas;

This letter is in référencé to the nasty political campaign that bas
been initiated recently in Transylvania against the memory of Count
Albert Wass de Czege (1908-1998), a noted Hungarian novelist and
poet, who is known to the literary world simply as Albert Wass.
As you well know, Albert Wass is one of the best known
Transylvanian Hungarian authors of the twentieth century, in the same
général category as Aron Tamâsi (1897-1966) and Jôzsef Nyirô (18891953). Although he had spent well over half of his life in émigration,
Wass never broke his emotional tics with his immédiate homeland, and

he continued to write about Transylvania and its people with deep
feeling and much affection.
In wake of World War II, while already abroad with his family,
Albert Wass and his father, Count Endre Wass (1886-1975), became
subject to a vengefiil and relentless persécution campaign —including a
sham political trial —that swept through Romania in those days, and to
which many innocent Hungarians had fallen victim.
Seing already in Germany at that time, this vindictive trial had no
practical implications for Albert Wass, who soon emigrated to the
United States and took up a teaching post at the University of Florida.
While teaching, he continued to write and be active in spreading
Hungarian culture, and in speaking up for the Hungarian minorities in

Transylvania. His writings and activities soon aroused the ire of the
oppressive Ceausescu régime, which initiated a slander campaign
against him by enlisting one of his misinformed colleagues at the
University of Florida. As a resuit, in 1979 Albert Wass was forced to
appear before the U.S. Department of Justice, where he was
scrutinized. After the hearing, the case against him was dropped for

lack of crédible evidence. This happened precisely at the time when
Gen. Ion Mihai Pacepa, the former head of the Romanian SecretPolice
(DIE) and the author of the revealing work Red Horizons (1987)
defected to the United States (1978) and detailed the Ceausescu
régime's widespread efforts to undermine the position of its critics in
the Western World through the use of forged documents. There is no
doubt that, in addition to the aforementioned sham trial, the case

against Albert Wass was also based on such forged documents.
One should also keep in mind that large majority of the Romanian
political trials after World War II were directed against the Hungarian
population of Northem Transylvania, even though through much of the
war (right up to Romania's switch on August 23, 1944) Général Ion
Antonescu 's Romania was a more faithfiil and devoted ally of Germany
than Hungary. The anti-Hungarian edge of these sham trials is amply
demonstrated by relevant statistics that had been collected bythe Teleki

Institute and published by the University of Szeged in 1994. Thus, in
ail of Romania outside of Northem Transylvania - which had briefly
retumed to Hungary during the war - there were 21 condemnations
with 42 death sentences, but most of the latter were commuted to life

by King Michael. This compares with 481 condemnations and 100

death sentences in Northem Transylvania, even though this section of
the province held less than one-sixth ofthe country's population.
In otherwords, taking into considération thepopulation différences
between these two segments of Romania, the ratio of condemnations

and death sentences between them was about 14:1. Nearly 80% (372)
of the condemned were Hungarians, most of whom were convicted
simply for being Hungarians. Among them were Counts Endre and

Albert Wass, whose ancestors had lived in the province and contributed
to its welfare for nearly a millennium.

Following Albert Wass's death in 1998, his remains were repat-

riated to Transylvania and his novels were again published widely both
in Hungary and in Romania. The reappearance of his writings, after
many décades of officiai disregard, suddenly made Wass into a popular
author throughout Central Europe. His new popularity ultimately ledto

the naming of a Hungarian school after him in the town of Bôgôz in
Hargita County, Transylvania (June 12, 2000).
Even before the célébrations had begun, the campaign against
Albert Wass was in full swing. It was paralleled by a crusade against

everyone who had had a hand in putting his name on a Hungarian
Transylvanian school. The foremost among these targets of political
wrath was and is Tibor Beder, the school commissioner for the County

of Hargita. At the moment Beder is under a concerted légal assault that
tries to push him out of public life.

Having been an observer of the Transylvanian Hungarian scene for
a good number of years, and being fiilly aware of the residue of
national antagonism that had characterized that région for many
décades in the past (which has been further aggravated and intensified
by the actions of the Ceausescu régime), I have no doubts whatsoever
that this crusade against Albert Wass and

his

supporters in

Transylvania has no merit. This concentrated attack was and is part of a
misdirected political campaign that can only worsen the relationship
between the region's two nationalities and make it even more unlikely
that Romania would qualify for membership in the European Union.

The Wass de Czege family is one of the oldest Hungarian noble

families of Transylvania, whose roots reach back to the 11"' century.
They became members of Hungary's titled aristocracy in 1744 when
Empress Maria Theresa raised them to the rank of count. Their
contributions to Transylvania's society and culture are significant and
varied. It should perhaps be recalled here that Count Daniel Wass

(1744-1811) and his son of the same name (1777-1844) had a
significant rôle in Romanian national revival in Transylvania. Without
their moral and financial support the so-called „Transylvanian Triad" consisting of Samuil Micu-Klein (1745-1806), Gheorge Sincai (17541816), and Petru Maior (1761-1821) - could not have been as
successful as they tumed out to be. In point of fact - as pointed out by
R. W. Seton-Watson in his A History of the Roumanians (1934^ -

„ Sincai owed the possibility of pursuing his studies to the generosity of
Count Vas [Wass], to whose sons he acted as tutor and in whose house
he eventually died in 1816." (p. 272). Sincai spent a total of fourteen

years (1797-1803 and 1808-1816) with the Wass family. It was in the
Wass family chateau where he composed his The Chronicle of the
Romanians and Other Peoples [Hronicul romanilor si a mai multor

neamuri]. In this work he ffeely admitted of having relied upon the
Wass family archives, and also that "without the help of this family 1
could never have this chronicle." It was likewise with the Wass

family's support that Sincai published his Elementa linguae dacoromanae sive valachicae (1805), originally prepared and published in
coopération with Samuil Micu-Klein in 1780.

Given the above, one would think that the Romanians of Tran-

sylvania would want to do something positive and meaningful for the
Wass family. As it stands, however, the opposite is true. Apparently,
many more are the numher of those who - hased on a politically-

inspired trial and on documents forged hy the Ceausescu régime would even remove the name of Count Albert Wass from a simple

village school, while at the same time trying to persécute those who
have made this possible. And ail this in spite of the fact that Albert
Wass wrote with sympathy and affection about the Romanians of
Transylvania who have cohabited that province with the Hungarians for
many centuries - as he did for example in his novel "The Witch of
Funtinel" [A funtineli boszorkàny],
I am fully convinced that this is not the correct "path to Europe,"
and I also believe that there are many decent and culturally
sophisticated Romanians who tend to agree with me. One of the highly
touted an much applauded slogans at the recently completed; "Mother

Tongue Conférence" [Anyanyelvi Konferencia] in Marosvâsârhely /
Tirgu Mures was „Egyutt Eurôpâba" [Together to Europe]. But can
this joint march to Europe ever be realized if there are still those in

Romania who remain to be attached to the visibly non-European ways
of the oppressive régimes of the past several décades? I doubt it very
much. At the same time 1 hope that sanity will prevail over crude
emotionalism, and that Count Albert Wass and his supporters willl be
permitted to become accepted players on the Transylvanian cultural
scene.

I do hope that the educated Hungarian public - including you
Mr. Président - will make every effort to publicize the case of Count
Albert Wass and the difficult position of his supporters in Transylvania;
partially by making the content of my letter available both to the
Hungarian Congress in Cleveland, as well as to the local electronic and
written média.

Sincerely,
Dr. Steven B. Vàrdy

Dr. Tâpay Miklôs ^Cincinnati, Ohio):
WAS STALIN PLANNING TO A TTA CK FIRST?

As to the start of the war between Germany and the Soviet Union
(S.U.), let me quote from the text-book of Krieger-Neil-Reynold:

"World History. Perspectives on the Past. " 5"" édition (1996), currently
used in our high schools:

"Early on Sunday moming, June 22, 1941 as the Soviet people
siept, the roar of tanks and planes announced the beginning of the
German blitzkrieg. In the first few hours of attack, Luftwaffe bombs

destroyed 1.000 Soviet planes on the ground. Taken by surprise, the
lines of the Red Army were smashed in a dozen places. "Let us just see

how surprisedthey must have been and review briefly the major events
right before WW II.

When the Munich Pact was signed on September 29, 1938 Stalin
felt that the S.U. became exposed to possible future German aggression
because, in bis judgement, Czechoslovakia was just the beginning. In
order to avoid this, he seriously considered an alliance with Hitler, a
dramatic tum around of Soviet foreign policy. Hitler also knew that in
order for him to attack Poland an alliance with the S.U. would become

a matter of urgency. A feverish and partly diplomatie activity followed
in which Hitler accepted Stalin's terms without qualifications and
invited the S.U. to join Germany in partitioning Europe. On August 18,
1939, Ribbentrop (the German foreign minister) flew to Moscow
where, in a 3 hour session, in perfect harmony, they completed the
Non-Aggression Pact and carved up Middle and Eastem Europe. In the
Pact's secret protocol, Stalin received a large part of Eastem Poland,
got a ffee hand in making "territorial and political modifications" in
Latvia and Estonia (but not in Lithuania) and asserted "the S.U.'s
interest in Bessarabia" (the Eastem part of Rumania). Stalin's gifts to
Hitler were the German and Austrian communists, held in Soviet

camps, who were now deported to Germany into the hands of Gestapo.
Within 2 weeks, on September 1, 1939, Germany attacked Poland and
WW II started. Seventeen days later. Soviet troops invaded Poland. The
Soviet-German communique claimed that the joint action was done "to
restore peace and order in Poland... and to give help to the Polish

people." In short, Poland had been occupied for Poland's sake!...

On Ribbentrop's 2"^ mission to Moscow, at the end of Steptember,
Stalin asked for Lithuania, which, according to the original Pact, was
left in Germany's sphere of influence, and the Polish oil field around
Borislav and Drogobycz. In retum Stalin promised to sell this oil to

Germany. Hitler accepted these new Soviet demands grudgingly since
he was afraid that Stalin might desert him and join the Anglo-French
alliance.

On October 18, 1939 the secret meeting of the century took place
in Lvov (Lemberg) - in Soviet occupied Polish zone, between Hitler
and Stalin. This is confirmed by 3 sources: 1) by a Polish railroad
worker who was on duty that day; 2) by a report of the FBI - declassified in 79 and 3) by Stalin's appointment book.

Accordingly he was absent from the Kremlin on that day and on

the 19* until 8:25 p.m. when he received 5 ofhis top military men, then

Molotov for l-'A hours then again Zhukov, the chief of staff and
Kaganovics who was the 3'^'' man in the Soviet hierarchy. There was no
officiai communique but, according to the FBI, on October 28, 1939
Stalin reported the détails of this meeting to the Polit Bureau. In 1939
Stalin had begun putting pressure on Finland - even before concluding
his pact with Hitler. He demanded, among other things, the area of
Karelia, just west of Leningrad, which the Finns refused to give up. On

November 29, 1939 Stalin sprang a surprise on Hitler: he attached
Finland, claiming that the Finnish artillery fired first on Soviet
positions. The Finns tried in vain to prove that the artillery fu'e came

from the Soviet side and that the losses were caused hy their own lire.
(This was as blatant a lie as when Germany claimed that its attack on
Poland was a response to Polish attack.) As unbelievable as it is, the
League of Nations (the forerunner of the U.N.) accepted the Soviet
daim and expelled Finland "for its aggression against the S.U."
Marshal Konyev noted in his memoirs that when this war began, Stalin
made the following statement in the presence of Admirai Isakov and
Voroshilov. "We shall have to resettle the Finns... The population of
Finland is smaller than that of Leningrad, they can he resettled." In this
war little Finland had stood its ground admirably and caused incredible
losses to the Red Army, but with its meager resources, fmally had to
make peace and cede the territory demanded by the Soviets. This war
proved the incompétence of the Soviet high command, much to
Hitler's relief. Stalin fired Voroshilov as People's Commissar of
Defense and appointed Timoshenko in his place.
In 1940, when Hitler attacked and defeated one country after

another in Western Europe, Stalin unfailingly congratulated him on the
Wermacht's "brilliant success." But with each congratulation he always
called in a bill. He occupied the Baltic states one after the other, then
demanded Bessarabia and northem Bukovina from Rumania. Hitler, to

avoid war on Rumanian soil, put pressure on Rumania to give up the

disputed territories. With these new territorial acquisitions Stalin
grabbed more than had been agreed upon before. Of course, in the

newly occupied territories, the NKVD ruthlessiy started to déport to the
Gulag the "class enemies" and "class aliens," the bourgeoisie, intellectuals and the kulaks, the well off farmers. Meanwhile, Hitler and

Stalin continued to reassure each other of their friendship.
Hitler put his signature to the Barbarossa Plan (the code name for
the invasion of the S.U.) in December 1940, and, because of this, the

generally accepted version was and still is that Hitler decided to attack
his "unsuspecting" ally.
Unsuspecting?

During the first half of 1941, Stalin received one reliable intelli
gence information after the other about the coming German attack. As
early as March 1941, his intelligence set-vice had supplied hitn with the

full détails ofBarbarossa Plan! In May 1941 Churchill himself wamed
him of an attack coming in that month. Richard Sorge, a clandestine
member of the German Communist Party, who operated in Japan,
masquerading as a "Nazi joumalist," even supplied Moscow with the
exact date of the German invasion! We know that Stalin was anything
but naive or gullible. He trusted on one, and to believe that in his
cmcial historical time he would put his trust in Hitler, who had broken
his words so often - no , this is not only illogical but impossible.
To understand the events that followed, one has to discard the

hitherto generally accepted version about Stalin, the trustflil one who
has been stabbed in the back by Hitler. What then did happen? Was he

planning to attack Hitler? on the basis of what we now know and did
not know until recently, the answer is Yes! One would arrive to this

startling conclusion on the basis of the following facts:
The 1939 Field Régulations of the Red Army stated that "the Red

Army will be the most attack-oriented of ail armies known." Accordingly, they started training air-bome troops in unprecedented numbers:
by 1941 they had 1 million parachutists! - Immediately after the con
clusion of the Non-Aggression Pact, arms production was stepped up
with feverish haste. More and more troops were deployed on the
ffontier with Germany and the air field were located as close as

possible to the western border. Stalin unmistakably followed the rules
of a surprise attack! He stationed an extremely powerful striking force
on the Rumanian border, thus threatening the Rumanian oil fïelds, the

lifeblood of the German war machine. (This was actually the main
reason for the Barbarossa Plan.)

In February, 1941 he relocated his command posts in accordance
with an attack plan. In the spring of 1941, he sped up the construction
of an air-raid shelter in the Kremlin. On May 5, 1941 at a graduation
banquet for officers at the Red Army Academy he said openly: "There
will be war and the enemy will be Germany." In that speech he also
stated: "Now that we are strong, we must go over ffom the défensive to
the offensive."

Stalin's remark that "there will be war" etc. was omitted from the

published text. The officiai report about this speech emphasized that

"we did not expect to be attacked by Germany".
In the spring of 1941 military training was sped up and the country
was put on a war footing. Also in May, 1941 a project for the establish
ment of a Suprême Headquarters was submitted to Stalin.
In the Historical Archive and Military Mémorial Center of the

Général Staff, Volkogonov, a lieutenant général and eminent Russian
historian, who was the first person to be permitted to work in ail the
secret archives, found an astonishing document. It is addressed to

Stalin, dated May 15, 1941 and was drawn up by Zhukov, the chief of
the Général Staff. The title of the document is: "Reflections on a Plan

for the Stratégie Deployment of the Armed Forces of the S.U. in the
event of War with Germany and her Allies." It discusses on 15 pages

plans for a surprise attack on Germany and isfurnished with detailed
maps and diagrams. The main offensive was in the direction of Crakow
and Katovice with the objective to eut off Germany from its southem
allies - Hungary , Rumania with its oil-free fields and Italy. It was

signed by Major Général Vasilievsky, Deputy Chief of the Général
Staff. It is significant that, according to Stalin's officiai engagement
book, the 3 top military men: Zhukov, Vasilievsky and Timoshenko
were in and out of Stalin's office on May 12, 19 and 24. And moreover,
on the date of this document, the units received a directive from the

Main Political Administration of the Army which discussed the issue of
just and unjust war. It clearly stated that "any war waged by the S.U.
will be a just one."
Hitler knew that Stalin was planning an offensive and decided to
make the first move. According to historian Edvard Radzinsky "In fact,

he had no alternative." He counted on the incompétence of the officer
corps of the Red Army, on the advantage of surprise and on the success
of another blitzkrieg. He also knew that Stalin discounted the possibility of a German attack. Stalin truly did not believe that Hitler would
make such a mad move. When members of the German embassy were

departing home en masse - he thought that this was their normal

vacation period. He speculated that summer would soon be ending and
the German army was not dressed for winter. When, on June 18, Soviet
agents in Germany reported the appointment of future heads for the

Russian territories that would be occupied, bis response was: "You can
tell your sources to go to hell!." - When his Commissar for Defense
Timoshenko, in a conférence, predicted imminent war with Germany -

he dismissed Germany's préparations as simply "trying to provoke
him." To alleviate Hitler's fear and deceive him, he ordered some

divisions to be pulled back then moved up again. His high command
dared not contradict him. However, reports of the German troop
movements kept coming in. On June 21, he was even informed that,
according to a German deserter, a sergeant major, war would begin at
dawn the next day! Although he still considered it just another
provocation, that evening he issued a cautions order: "In the course of

June 22-23 a German attack in front-line areas is possible. Our
troops... must be completely ready for action, so that they can withstand
a sudden assault by the Germans and their allies... The air force must be

on permanent alert." Through Admirai Kuznetsov the navy was also
ordered to be ready for battle.
This much for the „ unsuspecting" Stalin...

In conclusion: the story of a trustful and unsuspecting Stalin who
was taken by surprise and stabbed in the back by Hitler is not in conformity with historical facts - as we know it today. And unfortunately
our history textbooks still teach a biased view to our students.

Thestarting date ofthis war has an interesting side story:
In Samarkand, Uzbekistan, a scientific expédition was at work.
Mikhail Gerasimov, an expert in reconstructing human faces to fit
skulls, suggested opening the tomb of Tamerlane, the great conqueror
who lay in the Guri Emir Mausoleum. Stalin, who even in these fateful

times, had a hand in everything, agreed, ignoring the belief of the local
people that "the war God's sleep must not be disturbed!." If it was,
Tamerlane would retum on the 3"^ day and bring war and disaster. On
June 19, 1941, according to Stalin's instruction the work began. An old
man who worked in the mausoleum begged them not to open the coffin
of Tamerlane. They laughed at him. And on Jime 22, I94I - 3 days
after opening the coffin the horrible war began...
Référencés:

EdvardRadzinsky: Stalin, 1996by Doubleday.
Roy Medvedev: Let History Judge. The Origins and Conséquences of Stalinism. 1989by
Columbia University Press.

Dr. Imre Làszlô (Debrecen):
WHA TISIT THA T UNITES HUNGARIANS?

It seems to be common knowledge that Hungarians (magyars) bave
been living in the Carpathian-Basin in central Europe for over 1100
years. We tend to speak less about the fact that certain groups of
Hungarians have always lived outside the Carpathian-Basin. Some of
the ancient Hungarians who lived in the Volga région are believed to
have been swept away by the Tartars, leaving only pocket of Hungar
ians who later melted into other nations somewhere in the région of

today's Baskhiria. The Csângos (Hungarian-speaking natives of Moldavia) also migrated to Transcarpathian territories. Over the last 300400 years, hundreds of thousands of Hungarians have scattered over
différent corners of the world. Many of them came to the United States
of America, most in one block, to Cleveland, of ail places.

What is it that unités Hungarians living thousands of kilometers
apart ffom each other? Obviously, it is not the fact that they ail are the
citizens of one and the same country. Nor is it the same language, as

some emigrants, who do not speak Hungarian also have every right to
call themselves Hungarians. In some cases they are even more genuine

Hungarians, prepared to make more sacrifices for their Hungarian
héritage and their sense of being Hungarian than some Hungarians
living in the old country.

Likewise, it is not difficult to see, thatthe mother tongue cannot be
an absolute criterion for this uniting force: it is well known, that Ferenc

Liszt, the giant of 19"' century European Romantic music, always
considered himself Hungarian, spending fortunes on Hungarian causes,

establishing a Musical Academy in Pest, where helived and worked for
years without speaking any Hungarian. CountIstvàn Széchenyi, known

as „the greatest Hungarian', was also German-speaking. Thousands of
German-speaking natives of Hungary gave their lives in the Hungarian
war of independence, several of the Arad martyrs among them. Ail
these people proved themselves to be Hungarians not in words but in
the field of actions. (They did not know or speak Hungarian.)

The question remains: what is it then that unités ail Hungarians,
who live in différent countries of five continents; Hungarians who get

together on a regular basis, who organize programs in church and
secular circles, Hungarians, who take pride in the old country's
achievements, moum its losses, Hungarians, willing and able to help
and further the causes of ail Hungarians both in words and deeds.

I think the answer to our question is: the uniting force must be the
common sense of being Hungarian, Hungarian solidarity, of which the

national holidays are part and parce!. One of these holidays is the 20""
(twentieth!) of August, the day commemorating King Saint Stephen,

founder of the Hungarian state. March the 15"" (fifteenth!) might bring
up more vivid pictures in us but the 20"^ (twentieth!) of August is
doubtiess the more universal holiday. This is why now, when we are
commemorating the first millermium of the foundation of the Himgarian state, we have every right to believe that millions of Hungarians in
Sub-Carpathia and Australia, Debrecen and Paris, the USA and Transylvania, Budapest and Puerto Rico have the same thing in mind. It is
not the détails they'll be thinking of, not the date when our king Saint

Stephen was eanonized by pope Gregory the VIl"' (which was August
the twentieth in 1083), or that we have been commemorating this day
sinee 1860, but rather, something more important; the fact that a
thousand years have passed sinee 896 and 97, the 200,000 (two
hundred-thousand)-strong mounted nation (believed to be of Asian
appearance and Mongoloid type) descended in the basin of the rivers

Duna (Danube) and Tisza and was capable of creating a nation and a
communal life as an organie part of Christian Europe. They were able
to create values and earve ont a future for themselves.

We often ponder over what King Stephen may have had in mind a
thousand years ago. His politieal genius defies doubt sinee he saved the
Hungarian nation ffom the lot of many other nomadic nations (like the
Avars, the Pechenegs, the Cumanians, and the Jazygaians) that dis-

appeared without an independent existence and a language. In other
words, if he (King Stephen) had not made the décisions he made and
had nost seciu-ed the means to implement his décisions, there would
have been no Hungarian Olympie champions, nor would we be able to
stand here united in his spirit. In accordanee with his will and vision
and life's sacred law, life has been bom and rebom, ever newer values,
town and industries, poems and sports facilities have been ereated

True, the lO"' (tenth) century saw the destruction and ransacking of
many European town by the marauding Hungarians (something that has
been widely publicized by some historians in the neighboring countries

as recently as the 20"' century as proof of our barbarie nature.) In fact,
we Hungarians have no more reason to feel ashamed for our past than
did — a few hundred years earlier — the Germanie peoples who
destroyed the Roman Empire and culture, or for that matter, the

Vikings, who ransacked and reduced to ashes half of Europe a few

centuries later. It is a fact that no people of Asian origin succeeded in
settling down and creating a state in Europe, so there must have been
some extraordinary moral and intellectual strength in our ancestors.

(Our linguistic relatives, the Finns, established an independent state of
their own as late as 1917, and even then, on the periphery of Europe.)

Lots of blood and suffering, immense amounts of work and
stamina was needed for ail this to come tme. This pool of talent and
hard work bas often elicited admiration and awe in the peoples of the
world, be it in connection with Hungary's own results or the achievements of famous and less famous, but equally reliable Hungarians
living abroad.

In a few décades following the year 1000, Hungary became one of
Europe's great powers. It stopped the Turks and Tartars singlehandedly, practically sacrifying itself in doing so, in the meantime
saving the whole of Europe ffom „the heathen menace". AU this will
always elicit (and has always elicited) the appréciation of the Christian
world. Then the 18"" century saw the rebuilding of the country ffom its
ruins. The courageous perseverance shown in the fïght for independence of 1848 (-two of Europe's strongest military powers,

Austrian and Russian, had to unité their forces to beat Hungary-) made

the Hungarian nation popular in Western Europe and America. At the
tum of the 19"' and 20"' centuries, Budapest of which Technical
University and Music Academy were attended and visited by the
world's greatest musicians, was tumed into one of modem Europe's
metropolises on par with any other cities. AU this would not have been
possible had the Hungarian people not possessed positive human and
intellectual capacities capable of attracting and assimilating Germans

and Jews, Slovaks and Serbs, and many other peoples in the Carpathian-Basin.

After the First World War Saint Stephen's state ceased to exist in
its old form and size, shrinking to one third of its original territory. But
the spiritual nation continues to live, maybe with even greater ardor; it
continues to exist, despite ail the sacrifices, in Upper Northem Hungary
and in Austria, in Southem Hungary and overseas and in différent other

places. In the same vein , St. Stephen's greatness was praised by the
triumph of 20'" century Hungarian music, since Bartôk and Kodàly
could not have become the great musicians they were if the Hungarian

nation had not survived. The same spirit was kept up and strengthened
by the Worldwide glory of the 1956 révolution, which wounded world
communism fatally, contributing greatly to the final fall of Stalinism. It
is not difficult to see the link as the intellectuality, the courage, the

patriotism, the longing for freedom shown in 1956 ail had their roots in

the past; the résistance of the soûls was kept alive by the one-thousandyear-old sense of being Hungarian and the partnership with Christian
Europe. By the same token, St. Stephen's spirit is glorified by us
standing together here today and by the fact that ail of us have the same
thing in mind, and by the fact that high hills and vast océans cannot
stop the uniting force that keep us together. I feel a better person

because I am Hungarian. My life bas been enriched by ail the sorrow
and joy of the past; I can feel bitter analyzing the reasons why we lost
the battle at Mohâcs in 1526, and the football cup final in 1954. I can
feel pride over the Renaissance relies of the Hungary that shared a
border with Italy as well as over ail those Nobel prize winners who
went to Hungarian schools and had their first math's problem explained
to them in Hungarian.

Perhaps my hope for the betterment of the lot of my long-suffering
nation is also part of my happiness and self confidence. I hope to be
able to do something to help my nation achieve this. This feeling is
différent ffom the joy felt over personal aschievements and pleasures. It
is more moving and longer-lasting. It ties me to something that cannot
be seen but none the less weak through this. Ail of us can recall the
great happiness we felt in school results. The tie between us and oiu"
ancestors, ancient Hungarians, is rather of an intellectual kind. Still, it
can make us feel satisfied to know, that if they could see us now, we
would elicit their admiration. It seems to me that this is one of the most

reassuring and happy feelings, because through this feeling, we can
attach some feeling to ourselves, serving some elevated purpose.
We owe our thanks to St. Stephen and value-creating Hungarians,
our ancestors of ail ranks and creed who considered themselves

Hungarians for making it possible for us to feel and share the joy of this
day and our duty. I wish to God to keep us in this way until the end of
time and to make us ail, now and for etemity, more and more worthy of
this sense of being Hungarian and this self-confidence so that we can

ail do something to enable Hungary to fïnally gain its well-deserved,
secure and bright future, where it could re-create itself and pay respect
to its past, in alliance and friendship with other nations (close and more
remote).

Presentedat a program sponsoredby the Cleveland Hungarian Héritage Society.

Dr. Làszlô Arkay:
RESEARCH OF PROFESSOR W. PENFIELD
COMMISSIONED BY

THE ROCKEFELLER EOUNDATION

A few years ago (cca. 1960s) Professor Wildred Penfield, an
eminent scholar at McGill University, received a research assignment
from the Rockefeller Foundation, to détermine if there was a primor

dial human gene on Earth, and if there was one to identify it. He had
received an enormous fmancial grant amounting to millions of dollars.
The covert, but real objective of the research assignment, was to find
the Semitic gene as such a superior entity.

A large research team was employed on the task. After several
years of work they indeed found the sought after gene. However, they
found not only one, but two. It was determined of these two that they
may be temporarily suppressed through générations and even centunes,

but afterward they break out again while German and Negro for
instance atrophy and disappear. These two genes break out again after
centuries and they clash with each other. Temporarily, one gene may

suppress the other, they can even combine, but afterseveral générations
one surfaces and becomes the exclusively dominant gene. Thus, the
Penfield research team indeed found the hoped-for Semitic gene, but
also found another such primordial gene which had no name.

Of this second gene, Professor Penfield reported that its purest

représentative is found in the Hungarian people of Central Europe and
he added in his final report that this very same gene can be found also
on five scattered points of the globe. The conséquence of this finding which ruined the hoped-for expectations of the pro-Semitic Rockefeller
Foundation - was the immédiate cancellation of the funding, and
banning the publication of the report. The research team, of course, was
disbanded. The report did not see the light of day.

"At one point I had the final report in my hands. The five spots
identified by the experts are exactly identical with the five spots on the
globe where the pentatonic Hungarian folk music can be foimd" added Ârkay. "But the best of it is to come!"
"1 had an extraordinary téléphoné conversation two or three years

ago with my dear fnend, professor Tibor Baràth. He said that he was

not a musician and does not know anything about folk music. He had a
world atlas on which he marked every finding in recorded history
where any ancient, Hungarian or other writings were found and deci-

phered. But he admitted, that he was at a loss because these five spots
were scattered ail over the globe."

"I pricked my ears," says Dr. Ârkay. "Which are these five spots?"
"Well," he answered, "they are:

1.) Hungaiy and Central Asia Ural Région,
but not the Slavic areas,

2.) the Far-East, in China and Japan,
3.) Central Africa,

4.) the Indian régions in America, and
5.) Scotland."

Dr. Ârkay was stunned and ready to sit down. For, these spots
were exactly identical with the five large spots where pentatonic music
and the genetic spots identified by the Penfield research team were
found.

This evidence then brought to a common denominator the results

of investigations that began in three différent and disparate scientific
disciplines, research of folk music, archeology of great antiquity and
genetic research.

THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

March 2000
Dear Student:

Congratulations on receiving the President's Student Service
Award. I am delighted to join your family, friends, and community in
celebrating this impressive accomplishment.

Your commitment to serving others bas eamed you this national
honor, and your efforts bave belped sbow otbers tbat we can meet our
challenges and solve our problems by working togetber as a

community. I urge you to continue to find ways to serve, and to ask
otbers to serve, tbrougbout your éducation and your life.

Tbank you for your dedication, and best wisbes for continued
success.

Sincerely,

Bill Clinton

P.S. Nagy ôrômiinkre szolgàl, hogy az Irodalmi és Mûvészesten
bemutathattuk dr. Relie Ferenc okl.vm. unokàjât, Gegenheimer
Anneliese 7. osztâlyos tanulôt, a jôvendô nagy reménységét,
hegedûszolôistàt, akinek tehetségét Clinton elnôk kedves levél
kiséretében elismerte.

Dr. Alfonz Lengyel (Sarasota, FL):

SISTER M. EDITH NÉMETH
„ MY LIEE IN SPINA CM GREEN"
In this book, Sister Edith Németh of the Divine Redeemer Order,

in extremely human feelings describes the life of her family. This is a
saga of a teacher family, who lost everything but their faith and hope.
The life which she describes in this book, was a copy of the life

that the majority of the Hungarians lived under communism in
Hungary and their struggle for survival as refugees in the land where

destiny threw them. During their joumey, the God given strong state of
mind and inbom Christian values of the Németh family became

évident. In their flight to freedom, they met with wounded German and
American soldiers. They helped them ffom what little they had, as
homeless refugees.

The vivid description of the endless dévastation of bombing of unarmed Hungarian villages shows the senseless nature of wars. In spite

of suffering, the Hungarians rescued Jewish, Polish, Bukovinian and
other refugees, totaling about 800,000. It proved the truly Christian
mentality of the Hungarians during WW II, that they shared the wealth
in the Biblical way with other unfortunate fellow human beings.

The true love, which held the family together, was reinforced with
Christian moral values and hard work, and helped them in their dreams.

They stayed together, except for her brother, Lacika, who retumed to
Hungary,

Sister Edith pointed ont that her book is her „treasure." In her

philosophy, the treasure - no matter how small it is —should be shared
with others, which doubles in the act of sharing. Therefore, the reviewer suggests that the book be translated into Hungarian, and placed
in every school library in Hungary.
There is an unfortunate gap between the people who left the
country and those who stayed at home; realize, that at the beginning,
there was a similar struggle for survival, which Sister Edith depicted in

this book, which happened with almost ail of us. Certainly, in knowing
these facts, they would not envy our „success" abroad.

Most ofthe Hungarian refugees went through as much humiliation,
homesickness and strugglefor récognition.

XI.

A MAGYAR NEMZETI

vilAgtanàcs
2000. november 23-ân, csûtôrtôkôn este a Magyar Nemzeti

Vilàgtanàcs megtartotta zârt ûlését. Dr. Jajczay Frigyes, a Magyar

Nemzeti Vilâgtanâcs Igazgatôsâgi Tanâcsânak tagja, a kôvetkezôkben
fejezi ki véleményéta mai rendszer tarthatat-lansâgârôl:

Dr. Jajczay Frigyes (Edmonton, Kanada):
ELRABOLT TERÛLETEK
Szeretném felolvasni az egy éwel ezelôtt irt levelem magyar

forditâsât, amelyet a kôvetkezôknek postâztam:
J. Chrétien, miniszterelnôk, Kanada

W. J. Clinton, elnôk, Egyesûlt Âllamok
A. Blair, miniszterelnôk, Nagy-Britannia
J. Chirac, elnôk, Franciaorszâg
K. Annan, fôtitkâr, Egyesûlt Nemzetek
Eurôpa Biztonsàgi és EgyiittnmkôdésiSzervezet
Eurôpa Tanâes
Orbàn Viktor, miniszterelnôk, Magyarorszâg

Ezekre a levelekre az angol kormâny egy imoka vâlaszolt, hogy
par éwel ezelôtt irt hasonlô tartalmù levelem esetében mâr kijelentették: az angol kormâny nem ôhajt foglalkozni a trianom
békeszerzôdés ûgyével. A kanadai miniszterelnôk irodâja megkôszônte, hogy felhivtam figyelmûket az emlitett ûgyekre és a
levelemet referâlta a kûlûgyminiszter irodâjâhoz. A kanadai
kûlûgyminisztertôl és a tôbbi cimzettôl nem kaptam vâlaszt. Ugy
lâtszik, 8-10 milliô ember kiirtâsa nem nagyon érdekli ôket, mivel az
âldozatok magyarok voltak! !!

Az angol nyelvû levelemet elkûldtem a Magyar Nemzeti
Vilàgtanàcs tagjainak és mas nyugati magyar szervezeteknek egy

fedôlevéllel, hogy levelemet, vagy hasonlô tartalmù levelet ôk is
kûldjenek az én levelem cimzettjeinek. A Kanadai Magyarok
Szôvetségének egy vezetôségi tagja vâlaszolt, hogy a levelem ûgyében
majd a szervezet vezetôsége hatâroz. Azonban ebben az ûgyben nem

értesi'tettek a mai napig. Hasonlôan senki mâstôl, egyetlen szervezettôl
sem kaptam levelet, hogy netân megkaptâk a ievelemet és én menjek a
bûdôs francba a hûlye felfogâsommal.

Kedves Honfitârsaim, csak annyit tudok mondani, hogy remélem,
tiszta lelkiismerettel tudnak aludni a 8-10 milliô magyar âldozat
emiékével.

Az elmùlt 10 év magyar demokratikus kormânyânak kiemelkedô
eredménye az ukrân-magyar, a szlovâk-magyar és a român-magyar
alapszerzôdés. Ezekkel a szerzôdésekkel a kormânyok kiârusitottâk az
elrabolt teriileteken élô, tengôdô magyarsâgot, ezek a szerzôdések a
hazaârulâsnak minden meg-hatârozâsât kimeritik! Ha a jelenlegi
Magyarorszâgon uralkodô koimâny nem hajlandô kôvetelni az elrabolt
magyar orszâgrészek visszacsatolâsât, akkor legyenek szivesek
deklarâlni, hogy a jelenlegi csonka orszâgot idegen betelepiilôknek
akaijâk âtadni! Az elrabolt terûletek magyarsâgânak a vezetôi
megprôbâlnak valamit elémi. Kémek, kôvetelnek autonômiât,
perszonâlis autonômiât, légiesitett hatârokat, kettôs âllampolgârsâgot,

status tôrvényt, kulhoni âllampolgârsâgot és még nem tudom micsodât.
A béke-szerzôdések felûlvizsgâlatât nem kérhetik, mert akkor balesetek
âldozatai lesznek, vagy birôsâg elé viszik ôket hazaârulâsért! Az

otthoni kormânynak és a nyugati magyarsâgnak kellene kôvetelnie,
hogy az elrabolt teriileteket csatoljâk vissza Magyarorszâghoz. Ha a
betelepûlt, behozott és bevândorolt olâhoknak, tôtoknak és râcoknak
problémâjuk van, akkor menjenek vissza oda, ahonnan jôttek, vagy
pedig fogadjâk el a magyar nemzet felségjogât a Kârpât-medencében.
Nem tudom, hogy a nyugati magyar szervezetek mit akamak elémi,

csak azt remélem, hogy felébrednek és valamit tesznek a magyar nép
megmaradâsânak érdekében. Csak ùgy mellékesen megemlltem, hogy
én nem ôhajtok pénzadomânyt adni, hogy Erdélyben magyar
templomokat, magyar iskolâkat, magyar egyetemet épitsenek,
alapitsanak. Az aljas român kormâny nem hajlandô visszaadni a
magyar egyhâzak templomait, iskolâit és szociâlis intézményeit, és
nem hajlandô hârom milliô magyamak egy magyar egyetemet adni.
Gondolom, majd egy jôvendôbeli egyezmény minden kitételét
betartjâk, ahogy azt tették az elmùlt nyolcvan év folyamân. Remélem,
hogy a nyugati magyarsâg szervezetei mindent megtesznek, hogy a
Kârpât-medencében minden magyar egy orszâg hatârain belûl élhessen
szabadon és fuggetlenûl!

Isten segftségét kérem erre a tevékenységunkre!

Tisztelt Uram!

Szeretnénk felkémi, hogy vegye figyelembe a magyarsâg tragikus
helyzetét a Kârpât-medencében.

Elsôsorban szeretnénk részletezni a magyarok elviselhetetlen
helyzetét az utôdâllamokban.

A nyugati demokrâeiâk, nemzetkozi szervezetek és intézmé-nyek

nem voltak hajiandôk/nem hajlandôk, vagy nem akartak/nem akam^
meghatârozott és hatékony lépéseket tenni, hogy megoldjâk Kôzép- és
Kelet-Eurôpa problémâit igazsâgos és minden nép részére elfogadhatô
môdon. Etnikai tisztogatâs, kegyetlenségek, véres fegyveres
ôsszecsapâsok tôrténnek a volt Jugoszlâviâban, és talân a szomszédos
orszâgok is belekeverednek a mostani fegy-veres ôsszetûzésekbe.

Tôrténelini tény, hogy ennek a szâzadnak két vilâghâborùja
Kôzép- és Kelet-Eurôpâban kezdôdôtt. Valamit kellene csinâlni,
mielôtt a régiô mâs orszâgai és netân a nagyhatalmak is belekeverednek
a mostani fegyveres harcokba.

A Kârpât-medencében a trianoni és pârizsi békeszerzôdések
drasztikus eredményét és megsemmisitô hatâsât még mindig érzi
milliônyi ember, a nemzetiségi kisebbségek tagjai. Az elsô vilâghâborû utân megalapitott utôdâllamok kôziil Jugoszlâvia és Csehszlovâkia szétesett, és Româniâban a neo-kommunista rendszer még
mindig vâltozatlan môdszereket alkalmaz a nemzeti kisebbségek ellen.

Anélkûl, hogy felsorolnânk a végtelen listâjât a kegyet-lenkedéseknek,
gyilkossâgoknak, kivégzéseknek, kinzâsoknak, intemâlô tâboroknak,
deportâlâsoknak, ùldôztetéseknek, és az alapvetô emberi jogok
megsértésének, szereménk megkérdezni, hogy milyen alapon van joguk
ezeknek az âllamoknak, hogy milliônyi magyart leirhatatlan
szenvedések alanyâvâ tegyenek?!

A trianoni békeszerzôdés érvényessége és igazsâgossaga
erôteljesen megkérdôjeleztetett a magyar nép âltal és magyar

kormânyok âltal a két vilâghâborù kôzôtt. Hasonlô volt a véleménye
tôbb angol és francia politikusnak és âllamférfinak. A francia irô, Henri
Ponzi, irja a La Guarre Revient cimû kônyvében 1933-ban: „Az a
békeszerzôdés, sajnos, tôbb igazsâgtalansâgot, rendelle-nességet es
ônkényességet hozott létre, mint amit ùgymondva eltôrôlt; fennkôlt es
nemes formulâkat hasznâltak, hogy elkendôzzék a legaljasabb étvâgyat

és a leghitvânyabb tevékenységeket, amelyek ôsszehoztâk a gyôzelmet
az ûzlettel. ... És a nemzetiségi kisebbségeket ôsszetôrték elnyomo
tevékenységekkel, amelyek szâzszorta kegyetlenebbek voltak, mmt
azok, amelyek helyébe léptek". Lord Rothsmere, angol ùjsâgmâgnas.

nemzetkôzi sajtôhadjâratot folytatott, igazsâgos megoldâst kôvetelt a
kisebbségi sorba taszitott magyaroknak az utôdâllamokban. Lloyd
George, angol miniszterelnôk tarthatatlannak nevezte a trianoni

békeszerzôdést és beismerte, hogy a gyôztes nyugati szôvetségesekkel
egy csomô valôtlansâgot, koholmânyt és hazugsâgot hitettek el

Magyarorszâgrôl az utôdâllamok vezetôi a hâborù vége elôtt és a
békeszerzôdési târgyalâsok folyamân. Robert Lansing, amerikai
kiilùgyminiszter kijelentette, hogy a trianoni békeszerzôdés
igazsâgtalan volt nemzetek részére és megcsalta azokat. W. Wilson,
amerikai elnôk hfres 14 pontjâban kifejezett alapelvek jôformân
teljesen mellékelve lettek a trianoni békeszerzôdésben, és Wilson elnôk
ùgy gondolta, hogy a békeszerzôdés ideiglenes szerzôdés volt, amelyet
a Népszôvetség majd felûlvizsgâl és megfelelô môdon megvâltoztat.
Emellett az Egyesûlt Àllamok nem ratifikâlta a trianoni békeszerzôdést,
hanem késôbb kiilôn békeszerzôdést irt alâ Magyarorszâggal. Végûl
Mitterand, francia elnôk kijelentette 1992 februârjâban Pârizsban: „A
gyôztes békeszerzôdése, évszâzadok minden békeszerzôdése - fôleg az
1914-1918-as hâborù utâni, de szintén az 1945-ôs - mindig

igazsâgtalan volt, oly mértékben, hogy a gyôztesek érdekeit szolgâlta és
kifejezte azok uralkodâsi vâgyât. Ezek a békeszerzôdések ellenkeztek
tôrténelmi, foldrajzi, nemzetiségi és érdemi realitâsokkal. A kôvetkezô
hâborù magja mindig el volt rejtve a békeszerzôdések szôvegében".
A mâsodik vilâghâborù utân a pârizsi békeszerzôdés vissza-

âllitotta a trianoni hatârokat, kivéve: Kârpâtaljât a Szovjetunio kapta
meg. Ermek a békeszerzôdésnek részleteit a nyugati szôvetségesek soha
nem vontâk kérdôre, mivel Kôzép- és Kelet-Eurôpât a Szovjetunionak
adtâk és a

kommunista diktatùra alatt senki

nem

mert semmit

megkérdôjelezni. Azonban a kommunista diktatùrâk ôsszeomlâsa utân
a békeszerzôdések igazsâgtalan realitâsa és ônkényessége hihetetlen
dûhôs vadsâggal keriilt az elôtérbe!
Nemzetkôzi konferenciât kell ôsszehivni, amely felûlvizsgâlnâ az
igazsâgtalan és pusztitô békeszerzôdéseket, és igazsâgos, minden nép
részére megfelelô môdon ùj hatârokat hatârozna meg. A nyolcvan éwel
ezelôtt hozott megsemmisitô hibâkat orvosolni kell ma, hogy vége
legyen Kôzép- és Kelet-Eurôpâban milliônyi ember lei'rhatatlan
szenvedésének!

Mâsodsorban szeretnénk informâlni a hungarocidium-xôX a magyar
nép irtâsârôl. A mâsodik vilâghâborù vége ôta 8-10 milliô âldozata van
a jelenlegi Magyarorszâgon, az utôdâllamokban és a volt

Szovjetuniôban. A mâsodik vilâghâborù vége utân sok tizezemyi
magyart mészâroltak le Româniâban, Szerbiâban és Csehszlovâkiâban,

és késôbb sok ezer magyar pusztult el kény-szermunka és intemâlô
tâborokban. Emellett az utôdâllamok még ma is hasznâlnak minden
môdszert, az etnikai tisztogatâs minden barbâr môdjât, hogy kiirtsâk és

fizikailag, szellemileg és kulturâlis téren megsemmisitsék az uralmuk
alatt levô magyarsâgot!
A csonka orszâgban a hungarocidium, a magyar nép irtâsa még ma
is folyamatban van. A mâsodik vilâghâborù vége utân a „fel-szabaditô"

vôrôs hadsereg szâzezemyi magyart fogdosott ôssze és hurcolt el a
Szovjetuniôba. Hasonlôan, az 1956-os forradalom és szabadsâgharc

utân sok ezemyi magyar fiatalt vittek a Szovjet-uniôba. Ezek a
szerencsétlen magyarok a gitlâgokban kaptak behatô nevelést a
marxista ideolôgiâbôl és a munkahelyi szabâlyokrôl. Sajnâlatos môdon,
e magyarok nagy része eipusztult a gulâgokban, és a kevés tùlerô
fizikailag, vagy szellemileg megnyomorodva tért haza. A Ràkosi és
Kàdàr diktatùrâk idejében ezemyi és ezemyi magyart mészâroltak le,
végeztek ki, kinoztak, vertek halâlra és sok ezemyi magyar pusztult el
kényszermunka és intemâlô tâborokban. A Kâdâr rendszer hozta be az

abortusz tôrvényt, az 1960-as években. A szabadon vâlasztott Antall
kormâny ùjra érvényesitette az abortusz tôrvényt, 1992-ben. Ezeknek a
tôrvényeknek eredményeként 5-6 milliô magzatot kapartak ki magyar
anyâk méhébôl. A Horn kormâny a hâzaspâroknak megszuntette az

adômentességet, gyermekeik részére. Egy hâzaspâr 2-3 gyermekkel
sokkal tôbb jôvedelmi adôt fizetett, mint egy gyermektelen hâzaspâr.
Ilyen môdon a gyermekes csalâdokat nemhogy nem tâmogatta a

kormâny, hanem azokat pénzùgyileg bûntette. Az Egyesiilt Nemzetek
meghatârozâsa szerint a tôrvények és szabâlyzatok kimeritik a népirtâs
bûntényét.

Kôveteljûk, hogy kormânyuk/szervezetuk azonnali lépéseket
tegyen, hogy megâllitsâk a hungaroddium-ot, a magyar nép irtâsât.
Szintén kôveteljûk: kormânyuk/szervezetuk kezdeményezze, hogy
nemzetkôzi birôsâg elé âllitsâk a személyeket, szervezeteket és
kormânyokat, akik/amelyek felelôsek a magyar nép irtâsâért a Kârpâtmedencében, mivel az emberiség ellen elkôvetett bûn-tényekrôl van
szô!

Szereténk kémi, hogy gondos megfontolâs târgyâvâ tegyék az

emlitett tragikus ugyeket, s kérjûk tâmogatâsukat és egyuttmûkôdésûket. Reméljûk, hogy igazsâgos és pârtatlan megoldâs tôrténik
ezekben az ûgyekben.

xn.

KÔZÉRDEKÛ KÔZLEMÉNYEK
Stirling Gyôrgy (Eger, Magyarorszâg):

BIZTONSÂGOSABB-E MÂR MAGYARORSZÂG?
A Magyar Tâvirati Iroda nemrégiben kiadott hi'rei kôzt volt egy,
ami tôbbeknek is feltunt és kétséget tâmasztott az olvasôban. A hirt
„Magyarorszâg mâr biztonsâgosabb a kùlfbldi turistâk részére" cimmel
kôzôlte tôbb budapesti napilap, nyilvânvalôan azzal a szândékkal, hogy

megnyugtassa azokat a nyugati vendégeket, akik Magyarorszâgra
készulnek utazni.

Véleményem szerint helyesebb lett volna a cim utân kérdôjelet

tenm: yajon tényieg biztonsâgosabb-e az orszâg, mint amilyen azelôtt

volt? És mit jelent a „mâr"? Miôta és mihez képest vâlt biztonsâgosabbâ a helyzet, mint azelôtt volt? Magyarorszâgon mindenki tudja,
hogy a kôzbiztonsâg évek ôta nem javult és az utolsô hônapok bûnûgyi
krônikâjaban éppùgy lehet olvasni hetente legalâbb egy robbantâsrôl
vagy utcai lôvôldôzésrôl, mint azelôtt. Nem nyugtatja meg a
kôzvéleményt az sem, ha Pintér Sàndor belûgyminiszter igy nyilatkozik a sajtônak: a rendôrség felkészûlt arra, hogy a maffiâk kôzti
fegyveres leszâmolâsok és utcai ôsszecsapâsok szâma nôvekszik
majd...

De most nem is ezzel akarok foglalkozni, hanem arra akarom

figyelmeztetni Nyugatrôl hazalâtogatô honfitârsaimat, hogy mire kell
vigyâzni ez idô tâjt Magyarhonban. Legutôbb két tudôsitâs is jelent
meg a hazai sajtôban, amely a bank- és telefonkârtyâkkal valô
visszaélésekre hivta fel a figyelmet. A cikkecskék arrôl szôltak, hogy
léteznek credit-kârtyâkra szakosodott bandâk, amelyek kârtyâkat
hamisitanak. A kârtya tulajdonosa csak akkor értesûl a csalâsrôl,
amikor megkapja bankja értesitését, hogy az utolsô „statement" ôta
szâzezres vagy éppen milliôs adôssâgot halmozott fel. Mire a havi
tôrlesztés ôsszegéhez ér, gutaûtést kaphat...

A cikk figyelmeztet minden kûlfoldit, hogy még a legjobb éttermekben se engedje elvinni a credit-kàryâjàt, mert ha pàr percig szetn
elôl téveszti azt, netn lehet biztos abban, hogy nem készîtettek-e arrôl

màsolatot? Az ûgyes „szakemberek" pillanatok alatt csalôdàsig hû

plasztik-lapocskàt tudnak elôàllitani és a hamishott kàrtyàval ôràk
alatt vàsàrolnak ôssze értékes àrùcikkeket. Mire a tulajdonos gyanût

fog és bejelenti a bankjànàl a kàrtyàval valô visszaélést, màr elkésett a
letiltàssal.

Amerikai éveim alatt szâmtalanszor fizettem vendéglôkben credit-

kârtyâval, de soha eszembe se jutott, hogy féltsem a kârtyâmat, amikor
a pincér elkérte tôlem, hogy lehlvja rôla a szâmla ôsszegét. S nem
hallottam olyan hamisltâsrôl, amelyet igy kôvettek volna el. Haza
kellett jônnôm Magyarorszàgra, hogy megtudjam: ilyen is lehetséges.
Azôta nagyon iigyelek a kàrtyàimra...
Ugyanigy tnegnôtt a hamishott telefonkàrtyàk szàma is,
amelyekkel a vilâg mâsik felével bonyolitanak le tâvolsâgi beszélgetéseket a csalôk, a szâmlât pedig a lemâsolt telefonszâm tulajdonosânak

kell kifizetnie. Nagyon kell vigyâzni, hogy a telefonkârtyânk szâmâhoz
se tudjon senki hozzâjutni, mert azt még kônnyebb hamisitani, mint a
credit-kârtyât.
Visszatérve a bevezetô hirre, azt iija a MTI, hogy a tavalyi nagy
magyarorszâgi turistaforgalomban mindôssze csak hâromezren for-

dultak a rendôrséghez kûlônféle panasszal, ami a mùlthoz képest javulâst jelent. (Arra nem tér ki a kôzlemény, hogy vajon hâny kûlfoldi
turista nem fordul a rendôrséghez, mert sajnâlja az idôt a lassù hivatalos eljârâsra, amirôl ùgyis tudja, hogy hiâhavalô, mert a tùlterhelt
magyar rendôrség nem isfoglalkozik a kisebb lopàsokkal.)

De még a nagyohhakkal sem foglalkozik. Pl. az ellopott kocsikat
nem is prôbàljàk megkeresni, mert a rendôrség tehetetlen a szervezett

bandàkkal szemben, amelyek percek alatt „elkôtnek" egy autôt és mire
a kôrôzés eljut az ôrsôkre és a hatàràllomàsokra, a kocsi màr vagy
kijutott az orszàgbôl, vagy alkatrészeire szétszedvepihen egy eldugott
vidéki garàzsban.

A televiziô éppen a napokhan mondta he, hogy jelen pillanathan
105 ezer - nem éliras: szâzezemél ôtezerrel tôhh - ellopott autôt kôrôz

Magyarorszàgon a rendôrség. Hogy ezekkôziil hànyat talàl meg, arrôl
nincs adat...

Cûth Jànos:

KINEK JÔ EZ ÎGY?
Hogy milyen kilâtâstalan (vég)helyzetben van az emberiség, azt
bârki folbecsùlheti a sajât kômyezetében. Mindenûtt érzékelhetô az

erkôlcsnek az ôsztônôk felszabadi'tâsât kôvetô âllatiassâggal szembeni
esélytelensége. Mert emberi tartâst, erkôlcsi visszafogottsâgot tanùsîtani nehezebb, mint kivânsâgaink szerint élni, engedni az élvezetek
csâbitâsainak.

Az emberiség jôvôjével jâtszik minden egyes kormâny, amely
kônnyedén âtengedi a terepet a mindent tùllihegô képmutatô demokratâknak. Ezért hellyel-kozzel fel kell tennie magânak a kérdést: Vajon
hova vezet az ôsztônôk âltal megszabott ùt? Mert ha kisebb bajok
esetén sem tudjuk kedvezôen befolyàsolni az embereket, vajon miként
tudjuk majd sùlyosabb esetekben? Mert a hivatâstudatuk szerint tanitô

papok és pedagôgusok is nagy bajban, mondhatni vesztes helyzetben
vannak.Vajon kinek hisz majd a nebulô? Az ôt fegyelmezô, korlâtozô,
„ônsanyargatâsra" késztetô nevelôjének, vagy a „minden a tied, vedd el
a magadét és élvezd az életet! - felszôlitâsnak? Azt hiszem, a vâlasz
egyértelmû: az erkôlcs végérvenyesen elvesziti utolsô poziciôit is! Az
apâk szemben talâljâk magukat fiaikkal és leânyaikkal. Nincs az az
erélyes és hiteles sziilôi fellépés, valamint magatartâst, amely érvényre
jutna a divathôbortokat diktâlô, féktelen vâsârlâsra ôsztônzô, szabad

életet példâzô hivatalos programokkal és tômegmagatartâssal szemben.
Ottbukik el a sziilôi intelem, hogykorlâtoz és irânyt szab. Mert hogyne
lenne vonzôbb a fiatalok szâmâra az intim titkok feltârâsât és a felkor-

bâcsolt vâgyak kielégitését igérô ôsztônzés? Érdekes môdon azonban,

teljességgel hiânyoznak azok a programok, amelyek a szexuâlis szaba-

dossâg és gâtlâstalansâg veszélyeire figyelmeztetnek. Ilyen jellegû
interpellâciôk nem hallatszanak a liberâlis parlamentekbôl. Szâzszor

inkâbb hangot kap a bûnôzôk védelme, ami nem mas, mint az „egyéni
jogok"-kal valô visszaélés. Szâzszor inkâbb hangot kap a nemzeti
kultùra rombolâsânak programja és a homoszexuâlisok ôrôkbefogadâsi
joga, annak kapcsân kôvetelésûk, mint a nemzetnek a zullesztéssel

szembeni védelme... Node, hogyan is vârhatnânk ilyenfajta védelmet a
zullesztéssel szemben, amikor maga a zûllesztés vanprogramon?!...
Eleinte mindebbôl csak egyes furcsa - lâsd a fentebbieket - tételek

érhetôk tetten. Ezeket azonban kevés egyenként elutasitani, mert ha
valaki lât is, nem csak bâmul, akkor észlelnie kell, hogy ezek az antihumânus és életellenes tôrekvések tulajdonképpen az egyes nemzetek

egésze ellen irânyulnak. Ha valaki nem hiszi ezt, kérem, tanulmânyozza az âldozattâ vâlt Magyarorszâg esetét.

Magyarorszâgon - sajnos - nem alakult ki egészséges védelmi
front a zullesztô és nemzetlenitô tôrekvésekkel szemben. A politikusok

(apolitikusok) és a tômegek egyarânt bedôltek az affekta liberâlis
szôlamoknak és szirénhangoknak. Mindent elfogadtak, amit mâsok
diktâltak, mâsok érdekében, mâsok, a mâssâg védelmében —a magyar-

sâggal szemben, a magyarsâg ellen. Ez az egyoldalù harc mâra befejezettnek tûnik, aminek kôvetkeztében a magyarsâg âldozati szerepe
végérvényessé vâlhat...

Pedig milyen ârtalmatlannak tûnô môdon kezdôdôtt minden. a
demokrâcia jegyében, a mâssâg tiszteletében, ami egyébként is —mint
hangoztattâk - „belépôjegy" az Eurôpai Kôzôsségbe. Aztân, amint
lâttuk, a kisebbségek, a kisebbségi csoportok védelme szépen kiteijedt
az extrém, destruktiv elvek és csoportok védelmére - a nemzettel
szemben. Ami mindebben a legmegalâzôbb és legérthetetlenebb, hogy

a nemzet nem tudatositotta azt, hogy éppen azok, akik abortuszt

ajânlanak leânyainknak, 4-5-6 gyermeket nevelnek csalâdonként,
méghozzâ olyan szigorù belsô csalâdi hierarchia keretei kôzôtt, amit mi
mâr el sem tudunk képzelni, mert nem fér bele a lôgâs, a tanulâs mellôzése, a szulôkkel szembeni tiszteletlenség és ellenszegulés. Annak

ellenére sem, hogy a mi fiainkat és lânyainkat éppen erre buzditottâk és
buzditjâk ma is, a sajât szûleikkel és sajât jôvôjûkkel szemben!... Fiaink
és leânyaink —sajnos —inkâbb hittek az idegeneknek, mint a sajât
sziileiknek: mentek vigan a diszkôba, bele az éjszakâkba, itallal,
szexszel, itt-ott drogokkal fïiszerezve „csodâlatos", „szabad" életuket.

Azt azonban senki sem mutatta fel nekik példaként, hogy azok az urak

és ùrholgyek, akik ezt a ziillôtt, ônpusztitô életet ajânlottâk nekik,
tôbbek kôzôtt parlamenti szônoklataikkal és szavazataikkal egyarânt,
amikor gyermekeink nyakâba zùditottâk a nyugati kulturmocskot,
szétrohasztottâk a csalâdokat, megszûntették az iskolâk erkôlcsnevelô
szerepét, csakùgy, mint az egyhâzakét, mindaddig ôk és csemetéik,
szinte kôtelességszeruen lâtogatjâk a szinhâzakat és koncerttermeket,
mikôzben a csalâdfô intelme - nàluk - megfellebbezhetetlen. Nincs is
nâluk felmentés a léhasâgra! Gyermekeik kôtelezô életcélja a tanulâs,
az érvényesûlés —a mi kizârâsunkkal.

Valahogy igy vezetaz ùt az abortusztôrvénytôl a nemzethalâlig.
Vigyâzôk, ôrkôdjetek a vârtân!

Legyûnk apostolat nemzetûnk megmentésének, beszéljûnk ezekrôl a
nemzetûnket veszélyeztetô tényekrôl barâtainknak.

dr. Kova Gyôrgy (Vancouver):
FIA TALJAINK SZEMÈN KERESZTUL...
Most, hogy âtléptiink egyik ezredévbôl a mâsikba, jôvô furkészô
szemeink ônkéntelenûl is tâvolabb igyekszenek lâtni a jôvôbe. A
vancouveri magyar kôzôsségnek azok a tagjai, akik Magyarorszâgon
sziilettek, természetes môdon felteszik a kérdést, vajjon 20-30 év
mùlva is beszélhetiink-e még az emigrâciôs magyarsâg itteni szigetérôl
ùgy, mint egy olyan végvârrôl, amely még mindig fontosnak tartja ôsi
magyar nyelvunk, kultûrânk megôrzését,

a nemzettôrzshôz valô

tartozâs tudatânak tovâbbvitelét? Mi, - akik ma még meg tudjuk
tôlteni a Magyar Hâz termeit, zômében - finoman kifejezve,
,javakorbeliek", hajlamosak vagyunk arra, hogy tôbbnyire inkâbb
visszafelé nézziink. A helyi kôzôsség fennmaradâsânak eshetôségeit fel
kell mémûnk, még pedig ùgy, hogy megkérdezzûk legalâbb azokat a
fiatalokat, akik ma még az itteni magyar cserkész-mozgalomban, a népi
tânccsoportban aktivan részt vesznek, hogy ôk hogyan lâtjâk nagyobb
tâvlatokban a Vancouveri Magyar Kulturâiis Egyesùlet és a tôbbi
magyar szer-vezet fennmaradâsânak esélyeit?

E sorok irôja tôbb helyi fiatallal valô beszélgetés utân igyekszik
leszûmi tapasztalatait. Szâmithatunk-e egyâltalân arra, hogy a Magyar
Hâz néhâny rôvid évtized mùlva is fenntarthatô lesz-e a
mâsodgenerâciôsok érdekiôdésén és lelkesedésén keresztul? Fiataljaink, akiket ma még itt lâthatunk kôzôttiink, lehetnek azok a
bizonyos mustârmagok, amelyek a magyar foiytonossâgot itt Vancouverben is biztositani tudjâk akkor is, amikor az aktiv magyar
kôzôsség létszâmbelileg igen megfogyatkozik majd!
Ezirânyù kérdéseimre igen sokféle vâlaszt kaptam. Gyakran még
maguk sem tudjâk, hogy egyéni sorsuk, pâlyavâlasztâsuk hogyan alakul
majd, ami —nem vitâs —kihat arra is, mennyie maradnak tevékeny
tagjai a magyar kôzôsségnek. Tehât a kanadai gazdasâgi helyzet
alakulâsa is egy tényezô.

Nagyon fontosnak talâlom azt, hogy a magyar nyelvet, ami nekik
csak mâsodik nyelv mâr most is, nem tekintik-e csupân valami
exotikumnak, ami inkâbb luxusszâmba megy? Kônyvtârosi beosztâsom
révén fel tudtam mémi mâr az eddigi elmùlt 5-6 éven keresztul is, hogy
legalâbbis a magyar nyelvu kônyvek irânti ér-deklôdés nullânak
tekinthetô nâluk. Az természetes, hogy angol nyelven gondolkoznak,
egymâs kôzôtt is angolul beszélgetnek. Ez a cserkészvezetôk egyik
legnagyobb gondja. Magyarorszâgi lâto-gatâsok, esetieg ottani tâborok
sokat tudnak segiteni ezen a téren, de még az is, ha ide ellâtogatô

rokonokkal valô bensôségesebb kap-csolat - ha csak rôvidebb idôre is
- talân fel tudja éleszteni vala-mermyire a pislâkolô érzelmi lângot, mâr
csak a sziilôkre valô tekintetbôl is. Igen, a szûlôk még mindig igen

fontos szerepet tudnak —s szukséges, hogy tudjanak —betôlteni abban,
hogy a jôvô felé bizakodôbban tudjunk nézni! A nyelvtudâst, —sot irâsolvasâsi készséget nekik kell beleoltaniok fiataljaink lelkébe,
kôvetkeze-tesen, kitartôan, még személyes âldozatok ârân is! Erdekes
môdon, ha kezdeti ellenâllâs tapasztalhatô is ezen a téren, nagyobb
tâvla-tokban ez a szulôk irânti tisztelet fokozôdâsâhoz, a kulturâlis
ôrôkségek nagyobb méretû értékeléséhez vezet.

A magyar népi tânc, a magyar zene, amit most szivesen,

lelkesedéssel gyakorolnak, hallgatnak életreszôlô értéket, ùtravalôt tud
nyùjtani,

ami szintén

hozzâ

md jâmlni

a magyarsâgtudat

folyamatossâgâhoz, még akkor is, ha a mai fiatalok kiôregedtek a
tevékeny részvételbôl. A lelki hovatartozandôsâgot nem lehet, nem
szabad kiôregednie egy fiatalnak sem!

Mâr az ôkori gôrôgôk is râjôttek arra, hogy semmi sem olyan
âllandô, mint a vâltozâs. Ez vonatkozik a helyi magyar kôzôsség
jôvôjére is. Nem szabad félni a vâltozâstôll A kôrulmények mâsok

lesznek, a magyar szârmazâs érzése mâsként nyilatkoztatja majd ki
magât. A Magyar Hâz termei lehet, hogy ûresen âllnak ajôvôben, de ha
a jô magot elvetettûk eddig is és ezutân sem feledkezunk meg
valamiféle szervezet fontossâgârôl, akkor mégis csak elképzelhetô,
hogy magyamak mondhatô csoport fennmarad Vancouverben meg
akkor is, ha gondolkodâsâban eltérô is a maitôl.

A fentieken kivûl még egy tényt is szâmitâsba kell venni: Mâr az

1900-as évek eleje 6ta mindig voltak nagyobbméretu bevândorlâsi
hullâmok Magyarorszâgrôl, ide is. A feltôltôdés most sem sziinetel.
Erdélybôl, legutôbb a Délvidékrôl ideérkezô vére-inket ûdvôzôlhettûk
kôreinkben a kôzelmùltban. Feltehetô, hogy valamilyen formâban ez

tovâbbra is vârhatô, azaz a szùletési, neveltetési kapcsolat Hazânkbôl
hoz majd mindig ùj vért, szellemet is ide, aminek lelki-formâlô erejét
nem lehet letagadni, megtagadni a mâsodgenerâciôsoknak sem, de le
kell bontani egy bizonyos vâlaszfalat, ami most is fennâll a kiilônbôzô
nemzedékek kôzôtt. Ezt e sorok irôja valahogyan érzi, de jobban
meghatârozni nem mdja. Talân azok a felnôttek, akik âllandôan fiatalok
kôzôtt vannak, tôbbet foglalkoznak velûk, jobban meg tudnâk
fogalmazni armak az ûmek az âthidalâsât. Egy szakadék
emberemlékezet 6ta mindig is fennâllt a kiilônbôzô generâciôk
gondolkodâsa kôzôtt. A hidépitést azért tartom fontosnak, mert a
kôzmondâsos stafétabotot (fâklyât, zâszlôt) csak igy tudjuk âtadni.

Radies Géza:

KÔZTÀRSASÀGOK ÉS DEMOKRÀCIÂK
2000. november 7-én Amerika népe leadta szavazatât a leendô ùj
elnôkre, az orszâggyûlés felsô- és alsôhâzânak kùldôtteire, szenâtoraira,

képviselôire. A vâlasztàst mindig nagy huppla elôzi meg, és a sajtô
elhiteti a polgârral, hogy érdekeit a két hagyomânyos - demokrata és a
kôztârsasâgi - part képviselheti csupân. A jelentôs hâtrânnyal indulô
kispârtok jelôltjeinek egyébként sincs esélyûk, tehât a râjuk adott szavazatok elpocsékoltak, mondjâk. Egyébként is ezek szélsôségesek, és
ôvakodni kell tôlûk. A „demokrâciât" csak a két nagy part biztosi'thatja,
mert jelôltjeiket a nemzetkdzi rablôtôke pénzeli. Persze az utôbbit mâr
nem teszik hozzâ. A vilâgon mindenûtt, igy Amerikâban is szokâsos,
amikor a kevésbé fontos, életûnket nem meghatârozô dolog eldôntésére

egyfémpénz feldobâsât hasznâljâk: ,Eej: Èn nyerek! Sima: Te nyersz!"
Ennek Amerikâban van egy mâsik vâltozata is, amely igy hangzik;

Én nyerek! Sima: Te veszitesz! " A nemzetkdzi rablôkapitalistâk
ezt a vâltozatot alkalmazzâk, mikor a két nagy part jelôltjeit pénzelik.

Ok nem veszithetnek, csak a nép. És veszitenek is. Lépésrôl, lépésre,
minden egyes ùj tôrvény beiktatâsâval - amelyeket ezrévei gyârtanak veszitik el szabadsâgukat, mert ezeknek a „honatyâk"-nak elsô szâmù
gondja, hogy ismét visszavâlasztassâk magukat, amelyhez ùjra és ùjra a
rablôtôke tâmogatâsâra van szûkség. Ebben a szinjâtékban a „szabad"
sajtô jâtssza a legfontosabb szerepet, amely szintén a nemzetkdzi
rablôtôke sajtômâgnâsai kezében van.
Ha 2000. november 7-én lezajlott vâlasztâsok nem lennének be-

folyâssal mindennapi életiinkre, akkor a sajtô szereplését a legnevetségesebb, bohôzatban gazdag szinpadi jelenségnek tekinthetnénk. Az
amerikai sajtô baloldali beâllitottsâgù, legalâbb amiôta Marx megirta a
„Das Kapital" cimû remekmûvét. A mindennapok jôzan ésszel
megâldott polgâra ma sem képes felfogni, hogy a tôkések és sajtôjuk
miért tâmogattâk és ma is tâmogatjâk ezt az ellenûk irânyulô eszmét.
Tény, hogy amig mindkét part politikusai az ô zsebûkben vannak,
addig érzelmileg mégis a baloldalnak vannak elkdtelezve, igy sziviik
szerint a demokrata jeldlteket tâmogatjâk, akik a zsamoki hatalom

megteremtésére alkalmasabbak. De, mert a most lezajlott vâlasztâson
rendkiviil kevés az eltérés a két jeldltre orszâgos viszonylatban leadott
szavazatok kdzdtt, és mivel Gore valamivel tdbbet kapott, mint Bush,
és esetleg mégis ô lesz az elndk, nem csoda, hogy elszabadultak az
indulatok. A rablôkapitalistâk szôcsdvei a televiziôban, a râdiôban és a
sajtôban szinte habzô szâjjal fecsegnek a vâlasztâs eredményének

igazsâgtalansâgârôl, ami az elnôkjelôlteket illeti. Nyomjâk a szôveget
az alkotmânyban lefektetett vâlasztâsi tôrvény tùlhaladottsâgârôl,
korszerûtlenségérôl, amely a „demokrâciât", a nép akaratât semmibe
veszi, s hogy mâs kormânyok, népek milyen tanâcstalanul szemlélik
mindazt, ami a vilâg leghatalmasabb orszâgâban lejâtszôdik. Arrôl
persze egy szô sem esik, hogy ezt a felhajtâst éppen ôk keltik,
minthogy arrôl sem, hogy az 1780-as évek mâsodik felében alkotmânyozô honatyâk miért éppen olyan alapokra helyezték Amerikajôvôjét,
amilyent az alkotmânyban rôgzitettek.

Az alkotmânyozô gyûlésen az egyik legfontosabb kérdés az volt,
hogy milyen âllamfonnât vâlasszanak a leendô ùj hazânak, amelynek
fuggetlenségét és népének szabadsâgât a lehetô leghosszabb idôre
biztositsâk. A mùlt tôrténelmébôl, tapasztalataibôl tudtâk, hogy az
elhatalmasodott, korlâtok nélkûli kormânyok is népûk zsamokaivâ
vâlhatnak. Ezért elvetették a csâszârsâgot, a kirâlysâgot és a demokrâciât is, mint âllamformât. Madison James ùgy nyilatkozott, hogy a

„demokràciàk oly rôvidek életiikben, amilyen viharosak halàlukban!
Az Alkotmànyos Kôztàrsasàgot vâlasztottâk tehât, amelyen belûl a
hatalom megosztâsât tartottâk a legfontosabbnak. A hatalmat az elnôk,
az orszàggyûlés és az alkotmânybirôsâg kôzôtt osztottâk meg. A
polgâri, azaz a vâlasztôi jogot pedig ùgy âllitottâk fel, hogy legyen
népképviselet és àllamképviselet, az elnôkôt pedig a vâlasztôi testûlet
(électoral collège) vâlassza meg. Nézzûk, hogy miként mûkôdik, pontosabban mûkôdôtt ez a gyakorlatban?

A honatyâk ùgy gondoltâk, hogy a fîiggetlenségért kiontott vért
nem szabad megbecsteleniteni azzal, hogy a népet kizâijâk jôvôjének
épitésébôl, szabadsâgânak megôrzésébôl. De nem is akartak minden
dôntést a népre bizni, ezért utasitottâk vissza a demokrâciât, mint
âllamformât. Mint ahogy a hatalom gyakorlâsât hârom részre osztottâk,
ugyanùgy a hatalmat gyakorlôk megvâlasztâsât is a hârom testûletre
biztâk. A nép minden két évben megvâlasztja képviselôit az orszàg
gyûlés alsôhâzâba. Az âllamok mindegyikének tôrvényhozôi két
szenàtort kûldenek az orszàggyûlés felsôhâzâba hat éves idôtartamra.

Ezek a fûggetlen âllamok érdekeit képviselték a Szôvetségi
kormânyban. Itt arra is gondoltâk, hogy a kevésbé népes âllamok se
legyenek kizârva sorsuk irânyitâsâbôl. Az elnôkôt és alelnôkôt az
âllamok âltal kinevezett vâlasztôi testulet vâlasztotta, teljesen fûggetlenûl a vâlasztâson leadott szavazatoktôl. A november 7-én kevesebb,

mint tiz népes âllam polgârai az alelnôkôt juttattâk elônybe, mig a tôbb,
mint negyven âllam vâlasztôi testûletének szavazatait Bush kapta, és
éppen ez lett a jelenlegi bonyodalom gyiijtôpontja. Ez egyébként nem

az elsô esetben tôrtént, és az alkotmâny szemszôgébôl nézve nem
kifogâsolhatô. A vâlasztôi testiiletnek nem lehetnek tagjai a vâlasztott
politikusok vagy a kormâny bârmely testiiletében tisztséget vielôk. Az
elnôk és alelnôk megvâlasztâsât nem biztâk se a népre, se a
politikusokra, hanem a târsadalomnak azokra a tagjaira, akik az
âllamok és a kôzôsségi érdek szolgâlatâra és védelmére a leginkâbb
alkalmasak. Az alkotmânyozô képviselôk ezt nevezték Alkotmànyos
Kôztàrsasàgnak.

Tôbb, mint kétszâz év telt el azôta, s ha ezek a honatyâk kiléphettek volna si'rjaikbôl, s néhâny napra szemlélôi lehettek volna az itt

lezajlottaknak - kulônôsen a vâlasztâst kôvetô napokban -, akkor
biztosan nagyon megkeseredetten menekûltek volna vissza a mély
csend és nyugalom birodalmâba.

Nézzûk csak, hogy az alkotmànyos koztârsasâg hogyan vedlett at
demokràciàvà. Mindenek elôtt tudni kell, hogy a Szôvetségi Korményt
nem azért hoztâk létre, hogy az âllamok erre a konnânyra ruhâzzâk ât
hatalmukat, hanem azért, hogy nemzetkôzi és az âllamok kôzôtti

kapcsolatokban képviselje ôket, amely képviseletre megbizzâk és nem
tovâbb. Az esetleges kûlsô tâmadâs kivédése is a Szôvetségi Kormâny
feladata, de az orszâggyûlés erre a célra fenntartott katonasâg részére
csak két éves idôtartamra szavazza meg a kôltségvetést —a mai napig.
A Szôvetségi Kormâny korlâtlan hatalma csak tiz (10) négyzetmérfôldnyi teruletre, azaz Washington D.C.-ra terjedt ki. Az adôkivetést illetôen se kerûlhette meg az âllamokat. Kôltségvetésének

nagyobb részét a vâmszedés biztositotta. Az âllamok polgârainak
életébe semmiféle kôzvetlen beleszôlâsa nem volt, fgy volt, amikor
Amerika még valôban Amerika volt, azaz Alkotmànyos Kôztârsasâg.
Az idô vasfoga azonban mindent szétrâg, minthogy szétrâgta azt az
alkotmânyt is, amelyre Amerika népe méltân bûszke volt.

Hol van mâr a szôvetkezô âllamok fïiggetlensége? Polgâraiknak
ugyanolyan vérszopôi, zsamokai lettek, mint a Szôvetségi Kormâny.
Az amerikai nép keresetének ôtven szâzalékât a kùlônbôzô adôk

emésztik fel. Egyre hatalmasabb adôkkal terhelik a magânvagyont is.
Szabadsâg ott van, aboi a magântulajdon szent és sérthetetlen, és nem

ott, ahol kiszolgâltatott politikusokra lehet szavazni. Na, de hogyan is
jutott Amerika népe a demokrâcia moslékos edényébe?
Itt természetesen nem a demokratikus elvekrôl van szô, hanem a

demokrâciârôl - mint âllamformârôl -, amely nem mâs, mint tômeguralom. Minden értelmes, vagy ônmagât értelmesnek képzelô egyén
tegye fel ônmagânak a kérdést: Ismerem-e az Egyesûlt Âllamok

alkotmânyât, legalâbb elfogadhatôan ahhoz, hogy szavazatomat az
elnôki hivatal teendôinek ellâtâsât illetôen, a legrâtermettebb egyénre
adjam le? Ha nem, és e nélkiil az ismeret nélkùl szavazol, akkor kedves

polgâr, ônmagadnak legnagyobb ellensége vagy. De hât éppen ezért
nem biztâk a polgârra az elnôk vâlasztâsât. Igen âm, de a vâlasztôi
testiilet mâr a XX. szâzad eleje ôta kôveti, azaz utasltâsként fogja fol a
leadott szavazatokat, és valôjâban nem tôbb, mint egy elkorcsosult
testulet. Nem él alkotmânyos jogaival. Hogyan is élne? Hiszen ma a

vâlasztôi testulet tagjait a két part vâlasztja ùgy, hogy mindegyik sajât
pârtja érdekét - nem a kôzôsségét, még kevésbé a nemzetét - képviselô
egyént nevez ki âllamonként, és az adott âllam gyôztes pârtjânak
képviselôi vâlasztjâk az elnôkôt és alelnôkôt. Ez pedig mâr demokrâcia.
Méghozzâ a javâbôl.

Amerika elsô elnoke Washington Gyôrgy bùcsùbeszédében
figyelmeztette Amerika népét, hogy ôvakodjanak a pârtok alapitâsâtôl,
mert azok mint férgek, szétrâgjâk a kemény tôlgyet is. Ennek ellenére a
nagy hazafi, Jefferson Tamâs vezetésével 1830-ban megszuletett a
Demokrata Pàrt. 1854-ben pedig megalakult a „Grand Old Party", azaz

a Republikànus Pàrt. Amerika egysége bomlâsnak induit. A valôban
nagy fordulat éve azonban 1912 volt, bâr korâbban is, fôleg a
polgârhâborù utân tôrténtek nyugtalanitô események, alkotmanymôdositâsok. A XVI. alkotmânymôdositâs 1913. februâr 25-én lépett

életbe, amelynek értelmében a kôzponti kormâny bevezette a kereseti
adôt. Az alkotmânymôdositâst az âllamok hâromnegyed részének jôva
kell hagyni ahhoz, hogy életbe léphessen. A XVI. alkotmânymôdositâst
csak négy âllam fogadta el szabâlyosan, azért mégis maradt. Igaz
azonban, hogy az adôbevallâs a mai napig ônkéntes alapon tôrténik, de
ha valaki nem fizeti, akkor bôrtônbe keriil. A XVII. alkotmâny
môdositâs I9I3. mâjus 3I-én lépett életbe, ameljmek értelmében a
szenâtorokat nem a „fuggetlen" âllamok, hanem a nép vâlasztja. A

demokrâcia ùjabb gyôzelme, de vereség az âllamok fuggetlenségét
illetôen. A legmeghatârozôbb azonban az volt, amikor Amerika tôrvényhozôi âtruhâztâk pénzverési, bankjegykiadâsi jogukat a magânbankârokra, akik semmiféle elszâmolâssal nem tartoznak az âllam felé.

Valôjâban korlâtlan urai a gazdasâgnak és kereskedelemnek, amelynek
eredményeként a politikai hatalom is az ô kezûkben van. Ez I9I3
decemberében, karâcsony szent etéje elôtti napon tôrtént, amikor a
tôrvényhozôk mâr hazamentek csalâdjaikhoz, néhâny bennfentes,
lefizetett szenâtor kivételével, akik megszavaztâk a Szôvetségi Bank
(Fédéral Reserve Bank) fôlâllitâsât, amelynek nevében is szerepel a
céltudatos félrevezetés. Ennek a banknak felâllitâsât soha nem teq'esz-

tették az âllamok elé szavazatra, hogy jôvâhagyjâk, mint
alkotmânyôdositâst. Ettôl fîiggetlenûl mûkôdik, és hatalma az egész
vilâg gazdasâgâra, politikâjâra befolyâssal van. Amerika népének
tùlnyomô része ma is abban a hiszemben él, hogy a Federal=Szôvetségi
név alatt a Szôvetségi Kormâny Bankjât kell érteni. Nem tudjâk, hogy
ezek a magânbankok tartoznak tôbb, mint ôtbiliiô - nem milliârd, billiô
-dollârral. Amerikâban trilliô, mert nincs milliârd.

Itt kell visszakanyarodnunk a vâlasztâsi cirkuszhoz, és az azt

megelôzô vâlasztâsi hadjârathoz, amikor a sajtô alaposan felhergelte a
népet. Mindent elkôvettek annak érdekében, hogy a polgâr agyâban
minél nagyobb legyen a zavar. A szavazôk kis szâzaléka - akik még

olvasnak ùjsâgot, és egyéb ismereteik is vannak, még elfogadhatôan
tâjékozottak, de a tômegek, akik csak a televiziô és râdiô célirânyos
adâsaibôl szerzik ismereteiket: mâr a demokrâcia tokéletes termékei.

Beidegzetten szavaznak a demokratâkra vagy republikânusokra, vagy
éppen a képemyôn nagy lendiilettel magyarâzkodô jelôlt nyâjas
mosolyâra.

A szavazâs napjân, miutân a polgâr leadta szavazatât, elterul a
televiziô képemyôje elé, de természetesen gondoskodik arrôl, hogy
legyen bôven inni és râgcsâlni valô. Hatalmas orszâg ez az Amerika.
Az Atlanti-tenger partjâtôl a Csendes-tengerig kôzel 5000 kilométemyi
szârazfbld alfôldekkel, hegyekkel, folyamokkal, tavakkal tarkitva.
Négy idôôvezetre van osztva, ami annyit jelent, mikor a keleti parton
du. 6 ôra van, a nyugati parton még csak du. 3 6ra. A hirszolgâlat
fôhadiszâllâsa a keleti parton, New Yorkban van. A szavazôhelyiségek
du. 6 ôrakor csuknak, ami azt jelenti, hogy a keleti ôvezetben mâr

befejezték a szavazâst, de a kôzépsô, a hegyvidéki és a nyugati ôvezetven még tovâbb folyik. A televiziôs hâlôzatok aztân egymâssal
versenyeznek, hogy melyik tudja élményesebbé tenni, az egyébként
szâraz, lényegében gépekkel végzett szavazatok megszâmlâlâsât. A
csùcsteljesitmény pedig az, hogy melyik hâlôzat tudja elôszôr jelezni
egyik vagy mâsik politikusnak a gyôzelmét. Az elsôséget valôjâban az
dônti el, hogy melyik hâlôzat hajlandô nagyobb kockâzatot vâllalni. îgy
tôrtént, hogy az egyik hâlôzat az elnôkhelyettes gyôzelmét jelezte du. 6
ôra utân a keleti ôvezet idôszâmitâsa szerint. Ebbe az ôvezetbe tartozik

Florida is —amely a vâlasztâs kimenetelét meghatârozô âllam lett —,
kivéve a nyugati irânyba nyulô része, amely a kôzépsô idôôvezetbe
esik. Itt tehât még tovâbb folyt a szavazâs, amikor a jeles televiziôs
hâlôzat mâr jelezte, hogy a jâtszma eldôlt. Kérdés tehât, hogy hâny, a
munkâbôl a délutânok legforgalmasabb idejében hazavergôdô polgâr,
aki Bushra akarta leadni szavazatât, a hir hallatâra nem a szavazô-

helyre, hanem hazament. Hiszen mâr ùgy is mindegy. De ez lett a

helyzet az egész kôzép-, hegyvidéki és nyugati ôvezetben is. A republikânusok meg is jegyezték, hogy Kalifomiâban a vârtnâl kevesebb
szavazatot kaptak. Ez a demokrâcia, ahol a sajtô korlâtlan és felelôsség
nélkûli ura a helyzetnek.

Aztân eltelt néhâny ôra és az egészet visszavontâk, mert a szava-

zatok Floridâban nagyon szorosak voltak, és a mérleg Bush irânyâba
kezdett hùzni. Nos, de ki lesz az, aki a texasi kormânyzô gyôzelmét
jelenti be elsônek? Jô jâték, mi? Ezt nem lehet idegekkel bimi. Busht
kihirdették gyôztesnek. Aztân a leadott szavazatok alapjân a mérleg
nyelve hol ide, bol oda lengett. Az ônmagukat tévedhetetlennek ki-

mondô, és felelôsséggel nem tartozô televiziôs hâlôzatok visszavontâk
Bush gyôzelmét is. A cirkusznak, amely csak a demokrâciâban
képzelhetô el, ezzel még nem lett vége. Az csak a szavazâs napjât
kôvetôen kezdôdôtt igazân.
Orszâgos viszonylatban Gore tôbb szavazatot kapott, de ha Bush
megnyeri Floridât, akkor az ô vâlasztôi testûleti szavazatukkal a kor
mânyzô szavazata a 270 fÔlé emelkedik, igy ô lesz Amerika kôvetkezô
elnôke, ami a demokrâcia sârba-tiprâsât jelenti. Senki nem beszélt az
alkotmânyrôl. Senki nem vett fâradtsâgot, hogy megmagyarâzza a
polgâmak, hogy a vâlasztâsokat alkotmânyos tôrvény is szabâlyozza, s
hogy ennek mi a lényege. Ez mâr csak azutân kôvetkezett be, miutân a

tudatlan tômeget jôl fôlhergetlék. Akkor is csak olyan félvâllrôl.
Egyébként is, a demokrâciâban a pillanatnyi érdekeinknek megfelelôen
alkotjuk a tôrvényeket. Kis az erôsebb? - alapon.

Aztân jôtt a szavazôcédula kôriili bonyodalom, amely az egyik
floridai megyében 19,000 érvénytelen szavazatot eredményezett. Egy

mâsik megyében, ahol sok a nyugdijas zsidô, Buchanan az âtlagosnâl
tôbb szavazatot kapott, ami csak tévedés lehetett, amiért szintén a
szavazôcédulât hibâztatjâk. Ezzel nem a kellô figyelemmel szavazô
polgârok ki lettek zârva az elnôkvâlasztâs folyamatâbôl, s ezzel polgâri
jogaik sérûltek. Ez elfogadhatatlan, a demokrâciâban ilyen nem

tôrténhetik. Elôkerultek a forradalmârok, és megszâlltâk Florida fôvârosât az istenhivô pap, Jesse Jackson vezetésével és kôvetelik, hogy

ezekben a megyékben ùjra kell szâmlâlni a cédulâkat. Ûjra ki kell imi a
vâlasztâsokat. Mâris pereket inditottak a demokrâcia szabâlyainak
megfelelôen. Aztân kideriilt, hogy ezeket a kérdéses szavazôcédulâkat
a helyi demokrata pârtvezetôi tervezték és hagytâk jôvâ. Az is kideriilt,
hogy Chicagoban is ezekethasznâltâk, de mivel ott Gore gyôzôtt, ezért
nincs baj. Aztân az is kideriilt, hogy ebben a floridai megyében, 96-ban
15,000 érvénytelen szavazatot adtak le. A dolgok lényege az, hogy

szândékos, és kirivô csalâsokat idâig sehonnan nem jeleztek, talân csak
Wisconsinbôl, ahol cigarettât osztogattak a demokratâk a hajléktalanoknak, na meg tôbb szâz egyetemista beismerte, hogy kijâtszottâk a
hivatalnokokat és kétszer is szavaztak, persze a demokratâkra. Ezért ott
sincs baj. De bât akkor mégis mi a gond?

A gond az, hogy még âll az Aikotmânyos Kôztârsasâg néhâny
gâtja, amelyek az „igazi" demokrâcia, vagyis a tômeguralom ùtjâba
âllanak. Szomorù, hogy ezt a jobbgondolkodâsuaknak is csak egy kis
szâzaléka képes fôlfogni. Ha nem igy lenne, akkor Buchananra adtâk
volna le szavazataikat, aki erkôlcsileg is, és alkotmânyosan is az
amerikai értékeket képviselte.

A nagy sâjszterek aztân megnyugtattak bennûnket - mondtâk -,
hogy az ilyen gondokat mâs orszâgokban tankokkal intézték volna el,
de nâlunk mûkôdik a demokrâcia. Vajon még meddig? Vajon mikor
teljesedik be Madison jôslata: a demokràciàk oly rôvidek életûkben,
amilyen viharosak halâlukban! " Es persze zsamoksâgba sùllyednek.
Floridâban még mindig szâmiâljâk a leadott szavazatokat és ùjra és
ùjra vâltoztatjâk a szavazôcédulâk érvényességének szabâiyait, holott
az âllam igazsâgugyminiszterének azokat november 17-én hitelesiteni
kellett volna, amelynek alapjân ki kellett volna hirdetnie a gyôztest.
Tôrvény? Alkotmâny? Badarsâg!!! A Sajtô pedig tovâbb pergeti a
dobokat és harsogtatja Jerikô kurtjeit. Az Aikotmânyos Kôztârsasâg
viharvert falainak utolsô csonkjai is leomlôban vannak.

Eljen a Demokrâcia!!!
2000. november 22-én.

Kozma Andor:

A KARTHÂGÔl HARANGOK

(EMLÉKEZZUNK)
A pâpai ôreg kollégyiom terme

Csupa vén diâkkal zsùfolâsig telve.
Ajkuk néma, mint a faragott képeknek,
Pedig verekedô vad fickôk lehetnek:
Tôbb homlokon, arcon beforradt sebhelyek,
Kemény hideg-vasra vallô emlékjelek;
Van, kinek hiânyzik félkeze, féllâba...
Ilyenek is jâmak Pâpân iskolâba.
Ki histôriâban kutat vilâgeszmét,

Tudôs Bocsor Istvân professzor tart leckét.
Tavaly Debrecenben még Enyéng kovetje,
Alig egy féléve még tômlôcbe vetve,
Most Bées kegyelmébôl, rendôrtôl figyelve,
Megint katedrâjân a hatalmas elme.
Tilalmas részére a boni tôrténet,

Hanem Carthagôrul s Rômârul beszélhet.
Im, beszél is bôven ékesszavù ajka
Visszatért diâkok szomjan csiingnek rajta.
..."S a dicsô Carthago, mondja a professzorVégsô viadalra keseredett ekkor.
Ezer éves mùltjât ûti vala arcul,

Hogyha lemond gyâvâna râtukmâlt harcrul.
Maga dôlyfbs Rôma egyedûl, ha tâmad,
Nem gyôz hôs haragjân Carthagô hadânak.
Barbâr Massinissa, gaz numid szôvetség,
Ez pecsételi meg Carthagô elestét.

Âm Carthagô népe a bùs végveszélyben
Nagyszeru halâlra buzdult fol kevélyen.
A nemzeti zâszlôk lobogtak kibontva,
Tôdultak aiâjuk, nôtt a had naponta.

Carthagôi férfït asszony nem marasztott,
Hont védeni mentek urak és parasztok,
Kereskedôt ûzlet, mesterembert szerszâm
Nem kôtôtt le tôbbé -, beâlltak ezerszâm.

s a zsônge diâkok az iskola padjât
Fegyverét esengve ônként odahagyjâk...

Ô, a boldog iÇak, ép erôs legények,
Mint irigylik ôket rokkant lâbù vének!
S ezek is elmentek, nem sujthatva massai,

Sujtani az client bâtor, bôlcs tanâccsal.
Talpra pùn! Fegyverre! Ne hagyd ôs hazâdat!
Nincs kard? - Egyenesre igazitsd kaszâdat!
Nincs elég hùr Ijra, hogy nyilad rôpitsed? Van hajuk a nôknek, kôsd râ s azt feszitsed!
Lelkes honleânyok ôromest lenyiijâk S szereli aranyhùr a harcosok Ijjât.
De a hadhoz pénz kell s Carthagônak nincs mâr,
Rég rabolja Rôma, kiuriilt a kincstâr.
Carthagôi delnôk, hires csodaszépek,
Viselnek gyémântot, igazgyôngyôs éket,
Smaragdot, rubintot, zafirt, amethystet,

Napkeleti topâzt, diszét minden dfsznek S most leszedik sorra, ami rajtuk drâga
Ô, szent hazafisâg magasztos tiiz-lâza!
Az egész Carthagôt felgyùjtja, felrâzza.
Mindent a hazâért!... S ki-ki egyetértett:
Sem Isten, sem ember - elsô a kôzérdek!

Bâstyakôért tomyot, templomot dôntôttek

És a harangokbôl âgyùkat ôntôttek!..."

Mily prelekciô ez? Ûgy zeng, mint az égbolt,
Eszmél a professzor, elhallgat, - elég volt.
Hogy is volt? - Carthagô, harangok és âgyù?...
Mily anakronizmus, tudatlan és bârgyù!
S mégis; a teremben nem mosolyog senki,
Csônd van... tiizes arcok... s konnyezik mindenki.
Nem szôl a professzor; ha még szôlna: torkân
kitôme, mely fojtja, a zokogâs-orkân.
Û1 sokâig némân, sôhajt keserveset:
„S Carthagô - elesett".
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Kedves

Dr.

Nâdas!

Hâlâs kdszSnettel vettem az érdekes 38. sz. Kr5n1-

kât és igazân oriilbk, hogy ezt a beszâraolô kiadâst mindlg
eIkUldIk nekem.

Gratulâlok a szép sikerhez, amely nemzetUnk

Ugyênek biztosan nagy szolgâlatot tesz.
Heleg Udvozlettel,

1
HABSBURG OTTO

Sesztâk Agnes (Magyarorszâg):
NÉZZ VISSZA, SÎRVA!
Tiz éwel a rendszervàltàs utàn

Miért kellene simi? Hiszen szabadok vagyunk, sajtô- és
szôlâsszabadsâg van. Bârki bârhova utazhat, bârmennyi valutât vehetsz,
lehet két lakâsod, de ha pénzed van, egész szâllodasorod is. Lehet

tôzsdézni, kaszinôzni, kôtvényeket venni, részvényeket vagdosni.
Vâsârolhatsz foldet, épîthetsz râ kastélyt, vârat, lovardât, tarthatsz
ménest, gulyât, ûltethetsz naponta tiz holdon meggymagot, senki sem

csuk le. Felvételizhetsz bârmelyik egyetemre, ha kicsi a keretszâm, de
van pénzed, megveheted magadnak az egyetemi éveket.

Szôval tiz éwel a rendszervàltàs utàn nègyévenként arra szavazol,
akire akarsz, abba a pàrtba lépsz be, vagy Id, amelyik neked tetszik.
Sot, teli szàjjal szidhatod a kormànyt, ez legrosszabb kuruc
hagyomànyunk, gyûlôlheted a miniszterelnôkôt és irigyelhetsz

mindenkit, akinek hatszàzas Mercedese és két forinttal tôbbje van. Tiz

éwel a rendszervàltàs utàn ràjôssz, hogy itt nincsenek sikkasztôk,
gyilkosok, kormptok és alkalmatlatmk, mert ezek minci a politika
ûldôzôttei. Elleniik nem eljârnak, hanem politikai boszor-kànyiddôzést
folytatnak. Tiz év alatt szétromboltàk a nemzeti érzéseket, a nemzeti
hovatartozàst, gùnyt ûztek a Himmiszbôl, a cimerbôl, a mûltadbôl,
lépten-nyomon lemucsaiztak és mucsaiznak.

Naponta ostromolnak a mâssâggal, râd akarjâk erôszakolni a
a leszbikusokat. Nemcsak
tumôd kellene, de szeretni is ôket, ami nemhogy tiz év alatt, de soha
homoszexuâlisokat, a transzvesztiâkat,

nem jon ôssze. Elmagyarâzzâk neked, hogy az idegen szép, amikor
még az ismerôseid kôziil is finnyâsan megvâlogatod, ki tetszik, ki nem,
Olyanra akarnak formâlni, amilyen nem akarsz lenni. Globalizàlni mindenekfelett. Hogy bârhova menj, magaddal talâlkozzâl. Ezért
tiz év elteltével nem talâlsz egy magyar cégtâblât, eiônt a primitfv
anglomânia, és ahogy ôtven évig a hâtuk môgé mutogattak, hogy mit

szôl ehhez Moszkva, most ùgy prôbâlnak zsarolni, hogy Amerikât
mondanak helyette. Az USA lett az imàdat tàrgya: filmekben,
egyhangùan unalmas ételekben, feelingben, kùitelki, mocskos
beszédben, sztârokban életstflusban. Magyarorszàg rezervàtumokban
létezik.

Tiz év kellett ahhoz, hogy végképp meglazuljanak a csalâd
kôtelékei, ma mâr minden mâsodik hâzassâg galiyra megy, és
korosztâlyok sem hâzasodni, sem nôsûini nem sietnek. A szûletés-szâm
a mélyponton, rendszervàltàs utân tiz éwel lassan szembe kell nézni a
tômeges bevândorlâssal.

A tanultsàg becsûlete papiron megvan, egyébként nem létezik,
lehetsz bârmilyen bunkô, csak légy tele pénzzel. A mûveltség még
ennyit sem ér, a televiziô vetélkedôi ékesen jelzik, lassan nincs mâr
mérce, ami alâ még lehetne leszâllni. Tiz éwel a rendszervàltàs utân
szivôsan folyik az egyhâz elleni hecckampâny. Kétes hirû és szin-

vonalù szektâk ostromoljâk a „New Age" emberét, kôrmyu és hatâsos
megoldâst igérve az élet kérdéseire. Cserébe némi készpénzért.
Kôzben templomokat fosztanak ki, kereszteket tôrnek széjjel,
gûnyverset irnak a pàpàrôl, és tiz éve nem készûl el a Szent Istvànbazilika felùjitàsa. A rendszervâltâskor ùgy éreztiik, a szabadsâg

mellett a liberalizmus a legnagyobb adomâny. Tiz év alatt ez a fajta
liberalizmus csak katasztrôfàt hozott. Rànk szabaditotta a leg-vadabb
egoizmust, a mindenkin àttaposàst, az egyén teljes anar-chiàjàt Nekem
mindent, te meg kit érdekelsz? Elfogyott az egyiitt-érzés vékony
tartaléka, nem létezik tisztelet, kônyôriilet, szânalom, szeretet,

megbecsûlés. Haszonelvuség van és szeretetlenség. Megjelentek azok a
propagandàk, amelyek nyiltan arra biztatnak, hogy ne szûlj gyereket!
Nagy felelôsséggel jàr, ki tiid ilyent vâl-lalni? Tudatosan folyik a
generâciôk

szembeâlHtâsa,

a

nyugdijasok

uszitàsa,

àlszent

egyùttérzésével azoknak, akik ôtven évig loptàk a mostani ôregek
jànilékàt.

És az âllandô hangulatkeltés. A mozgalombôl betanult akciôk,

hogy ôt perc nyugalmat ne érezzen a polgâr, hogy folyton vâlasz-tania
kelljen ilyen meg olyan politikai csoport kôzôtt. Hogy folyton szidja
valakinek a k.... anyjàt, de csak azét, akiét a média engedi. Engedelmes

rabszolgaként terpeszkedve a tévè elôtt habzsolja azt a hihetetlenûl
igénytelen szecskât, omit odatàlalnak neki, mikôzben orszàgos ûgyekrôl
rendre lemarad.

Ilyen tiz év, tievetni kellene, de sirni is!

KÔNYVSZEMLE

ZRÎNYISTA LÀNYOK

Dr. Kasza Lajos neve nem ismeretlen a nyugati magyarsâg jo
magyar kônyveket kedvelô része elôtt. Az utôbbi években két sikeres

kônyve is megjelent a Pûski kiadônâl - 1997-ben a „Budapesttôl
Washingtonig", 1998-ban pedig az „Éveim Amerikâban és Anghâban
—és mindkettô kedvezô fogadtatâsra talâlt a hazai kônyvpiacon is. A
kiadô jôvoltâbôl mindkét kôtet az ûnnepi kônyvhétre lâtott napvilâgot
és az kellô nyilvânossâgot biztositott szâmukra, a szerzô szâmâra is,
akinek neve most mâr hazai irodalmi kôrôkben éppen olyan ismertte
vâlt, mint az emigrâciôban.

Az idei kônyvhétre ùjabb kôtet keriilt ki Kasza Lajos tolla alôl.
Cime: „Zrinyista lânyok". Mâr a kônyvhét megnyitâsânak napjân sokan
keresték a Pûski kônyvsâtomâl a szerzôt, aki az érdeklôdôk kérésere
szorgalmas kézzel dedikâlta legùjabb kônyvét. (Itt meg kelljegyeznem,

hogy a „Zrinyista lânyok"-at hârom nappai a kônyvnap elôtt kûlôn is
bemutattâk a budapesti kônyvkedvelô kôzônségnek: a Semmelweis
utcai Magyarok Hâzânak szinhâztermében a szerzô tisztelôi és a

hajdani soproni Zrinyi Ilona Honvédtiszti Leânynevelô Intézet volt
nôvendékei meghitt hangulatù mûsoros szerzôi estet rendeztek,
amelynek keretében részletek hangzottak el a kônyvbôl ésaz irô mellett
tôbben is felidézték azokat az emlékeket, amelyekrôl a „Zrinyista
lânyok" szôl.)

Mert a Zrinyista lânyok szereplôi itt élnek kôzôttûnk és ôket
mutatja be Kasza Lajos kônyve. A neves soproni iskolâban leânygenerâciôk nevelkedtek és a mâsodik vilâghâborù elôtti utolsô évfolyamok végzett nôvendékeinek életérôl, sorsuk érettségi utâni alakulâsârôl és hâttérként az orszâgban végbement vâltozâsokrôl szôl a

mû, amelyet a szerzô korrajznak szânt. De szellemes megoldâsként
ehhez azt a môdot vâlasztotta, hogy magukkal az eredetileg interjualanyul felkért zrinyista lânyokkal (akik ma mâr csalâdanyâk, sot
nagymamâk) mondatja el az életuket. Ez az l'rôi môdszer rendkivûl
szinessé, vâltozatossâ teszi a kôtetet, amelynek olvasâsa kôzben bat
életpâlyât ismerhetûnk meg. Ezeken keresztul pedig megismerhetjûk a
mâsodik vilâghâborù alatti és utâni esztendôk tôrténetét, azokat a
vâltozâsokat, amelyek gyôkeresen âtalakftottâk a magyar târsadalmat.
A kônyvben szereplô bat „târsszerzôre" - akiknek egyike Kaszâné
Csuka Ilona - râillik az a mondâs, bogy mindegyikûk élete „kész
regény" s mivel a zrinyista lânyok âltalâban nem olyan kôrbôl jôttek,
amelynek vilâgnézete elfogadbatô lett volna a bâborù utâni rendszer
szâmâra, legtôbbjûknek megprôbâltatâsokkal teli, bânyatott sors jutott
osztâlyrészûl. A zrinyista lânyok szârmazâsuk és neveltetésûk folytân
nem tudtak, de nem is akartak beleilleszkedni a kommunista vilâgba, de
a nebézségek ellenére mindannyian megâlltâk belyuket az életben. A
zrinyista lânyok kôzôs vonâsa, bogy valamennyien erôs lélekkel és a
jôvôbe vetett optimizmussal fogadtâk a nebézségeket, amelyekkel
ottbon vagy a batârokon tùl meg kellett kuzdeniûk.
Errôl szôl Kasza Lajos legùjabb kônyve, amely nemcsak élvezetes
olvasmâny, de tanulsâgos korkép is, amelyben a szerzô nem keriili a
kényes politikai témâkat sem és éles logikâval vilâgitja meg az ôsszefîiggéseket, nem rejtve véka alâ a maga véleményét és kritikâjât sem.
Az izléses kiâllitâsù kôtet a Pûski Kiadô gondozâsâban, a nagynevû
gyomai Kner Nyomda betûivel és mutatôs kôtésében kerult fogalomba.

„KÂRPOTLASI"
IGÈNYEK ÈS PANASZOK BEJELENTÉSE
AKISEElnôkségének,
Budapest 70, Pf: 494

Késziilt: 2példânyban
Ebbôl: 1 pld. KISE-nek

H 1438

1 pld. Bejelentôé.

Târgy: „Kârpôtlâsi " helyzetfelmérés, panaszok és igények bejelentése.
A Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesiilete (KISE) âltal a 2000. év

tavaszân —a „kârpôtlâsi" tôrvények 2001. évre tervezett môdosltô
javaslatai kidolgozâsânak elôkészîtéseként - beindltott, orszàgos
,,kârpôtlâsi" helyzetfelméréshez csatlakozva az alâbbiakat kôzlôm:

1.) Egyetértek a „kârpôtlâsi" tôrvények - kârosultak igényei alapjân tôrténô
—felûlvizsgâlata és môdositâsa szukségességével. (Ha nem akkor ezt a
mondatot âthùztam.)

2.) Egyetértek az elmùlt kb. 60 évben a téves ideolôgiai-politikai
indoklâsokkal, az egyes rossz tôrvényekkel és intézkedésekkel az élet
(egészség), szabadsâg, a tulajdon sérelmére elkôvetett kârokozâsok elnem
évulô, emberiség elleni bûntettnek tôrténô minôsîtésével. (Ha nem, akkor
ezt a mondatot âthùztam.)

3.) Panaszaim az eddigi „kârpôtlâssal" kapcsolatban (rôviden: kit, mikor,
milyen kârokozâsok értek; mikor, milyen és mennyi "kârpôtlâst" kapott):
4.) Igényeim az âltalam igazsâgos/abb/nak tartott kârtalanitâsra (kârtéritésre, „kârpôtlâsra") vonatkozôan:

5.) ^ bejelentô(kitôltô) neve (elôzô, pl. leânykori neve is):
Lakâscime (postai irânyitôszâmmal);

6.) Kijelentem, hogyaz âltalam itt kôzôltek a valôsâgnak megfelelnek.
7.) Nem kûldôk iratokat. Tudomâsul veszem, hogy a KISE-nek nincs:
lehetôsége (helye) iratok târolâsâra, apparâtusa egyéni „kârpôtlâsi" ûgyek
intézésére, pénze, segélyek stb. fizetésére, levelek megvâla-szolâsâra.
8.) Lehetôségeim szerint tâjékoztatom kârosult rokonaimat, barâtaimat,
bajtârsaimat, ismerôseimet errôl a „kârpôtlâsi" helyzetfelmérésrôl.
Megkérem ôket, hogy vegyenek részt ebben a helyzetfelmérésben, és adjâk
tovâbb ezeket az informâciôkat mâs kârosultaknak is, mert a kârosultak

tôbbsége tâmogatja ezt a kezdeményezést.
Kelt:

év

ho

nap.
a bejelenô alâirâsa

Kisemmizettek Èrdekvédelmi Egyesûlete, Budapest
Ebneth Frigyes, a KISE elnôke:

GrôfSzéchenyi Âgoston ûrnak
Tisztelt Grôf Ûr!

Megkaptuk éskôszônjiik a XXXVIII. Magyar Talâikozô Krônikâja
kivonatât, amelyben On az 1998. évi hazai helyzetet elemezte, valamint
ennek és a tôrténelmi tényeknek figyelembevételével - az âltalunk is
nagy tôbbségùnkbenjônak tartott - javaslatait ismertette.

Egyesiiletunk az 1990. évi megalakulâsâtôl - a Fôvârosi Birôsâg
âltal 3062 sorszâm alatti tôrvényes bejegyzésétôl - kezdve kûzd az
elmùlt kb. 60 évi, széisôséges politikai rendszerek, diktatùrâk, a téves
ideolôgiâk, az egyes rossz tôrvények és intézkedések âldozatai, ùldôzôttei, kârosultjai, kisemmizettei érdekeiért; az élethez, a szabadsâghoz,
a tulajdonhoz valô alapvetô emberi jogok sérelmére elkôvetett kârokozâsok igazsâgos rendezéséért; a rendszervâltozâs utâni igazsâgtalan, rossz „kârpôtlâsi" tôrvények mielôbbi môdositâsânak eléréséért.
Egyesûletûnk pârtoktôl fuggetlen civil szervezet; idônként egynéhâny problémânk megoldâsâhoz segitséget kértiink és kaptunk a
Fuggetlen Kisgazdapârttôl.
Céljainkat, tevékenységûnket indokolja, hogy becslések szerint
Magyarorszâgon legalâbb kb. 500 ezerre, és kûlfëldôn is tôbb 100
ezerre tehetô még ma is azoknak a magyar csalâdoknak szâma (és igy
lehet, hogy ôsszesen legalâbb kb. 2 milliôra azoknak a csalâdtagoknak
szâma), akiknek az eddigi „kârpôtlâsukkal", a kapott, vagy nem kapott
kârtalanitâsukkal kapcsolatban panaszaik és tovâbbi kârtéritési igényeik
vannak.

Ezért Egyesiiletunk 1993-ban Budapesten prôbafelmérést végzett,
majd most - ebben az évben - az egész orszâgra kiterjedô helyzetfelmérést inditott be. Célunk, hogy a kârosultak panaszai és igényei
figyelembevételével a kôvetkezô évben —mâs szervezetekkel egyuttmûkôdve —javaslatokat dolgozzunk ki a „kârp6tlâsi" tôrvények môdositâsâra, és az Orszâggyùlés elé tôrténô elôteijesztés elôkészitésére.
Néhâny hazai ùjsâgban 1-2 alkalommal —téritésmentes (ingyenes)

—kôzleményeinkben feUiivtuk a kârosultak és mâs szervezetek figyelmét a helyzetfelmérésre és annak tôrvénymôdositâsi célkitûzésére.

A tôrvénymôdosftâsoknâl olyan megoldâsok kidolgozâsa eélszerû,
amelyek lehetôleg nem jelentenek ùjabb, nagyobb megterheléseket az

âllami koltségvetésnek (vagyis a magyar népnek, beleértve a kârosultakat is!)

A helyzetfelmérés beindult, de mivel pénzbeli tâmogatâst Egyesûletûnk eddig még sehonnan sem kapott; az Egyesùlet tagjai tôbbnyire
idôs, kisemmizett emberek, akik tagsâgi dijat nem tudnak fizetni, ezért
problémâink vannak a széleskôru tâjékoztatâssal (nem tudunkfizetni az
ùjsâghirdetésekért), az irâsos anyagok sokszorositâsâval (nincs sajât
fénymâsolô gépûnk, papirunk), és alig van pénzunk a hozzânk érkezô
levelek megvâlaszolâsâra, a postai kôltségekre. Ezért lassan halad a
helyzetfelmérés, bâr jônnek a kârtalanitâsi igénybejelentések, de pl.
kulfbldrôl eddig csak néhâny érkezett

Ôrômmel és kôszônettel vennénk, ha On az igazsâgos kârtalanitâsra vonatkozô célkitûzésûnkkel valô egyetértése esetén - csalâdi és

mâs kapcsolatai ùtjân segitené kezdeményezésûnket, hogy a kûlfôldi
magyar szervezetekhez eljuthassanak a helyzetfelmérésre és a tervezett
tôrvénymôdositâsckra vonatkozô informâciôk, valamint - lehetôségeik
szerint - némi pénzbeli tâmogatâst is nyùjtsanak ehhez a sokakat érintô
tevékenységhez.

Kérjûk, ha van râ lehetôsége, akkor tovâbbitsa rokonaihoz, az On
âltal ismert kûlfoldi magyar szervezetekhez a most mellékelten meg-

kûldôtt (sokszorosithatô) Levél-minta néhâny példânyât, ezek felhasznâlâsâval a kârosult Honfitârsaink bekapcsolôdhatnak az âltalunk
beinditott „kârp6tlâsi" helyzetfelmérésbe. A levél-minta egy példânyât
kitôltve (és a lehetséges tâmogatâsi ôsszeget is) postafiôkunk cimére

kéîjiik megkuldeni, a mâsodik példâny - mâsolatként - a bejelentônél
(kitôltônél) marad.

A helyzetfelmérés eredményérôl és a „kârp6tlâsi" tôrvénymôdositâsokkal kapcsolatos fejleményekrôl a kôvetkezô év sorân tâjékoztatjuk Ont és a jelentkezô kûlfoldi magyar szervezeteket is.

Grôf Ûr javaslatait és a remélt tovâbbi tâmogatâsât is hâlâsan
kôszônjûk.

KÔNYVISMERTETÉS
"A MI KIS ÉLET-HALÂL KUZDELMEINK...
Felhîvjuk kedves olvasôink figyelmét, hogy f. év mâjusâban, a
budapesti Magvetô Kônyvkiadô Vâllalat kiadâsâban megjelenik a
Svâjcban élôjogâsz, tôrténész és kôzîrô, dr. CzettlerAntal ùj kônyve.
Ci'me: "A mi kis élet-halâl kûzdelmeink. Magyar kûlpolitika az
1941 jùniusi hadbalépéstôl az 1944. mârcius 19-i német megszâllâsig"
A mû Magyarorszâg 1941 és 1944 mârciusa kôzôtt folytatott

kûlpolitikâjât teszi vizsgâiat és elemzés târgyâvâ. Részletesen elemzi
BârdossyLàszlô és Kàllay Miklôs miniszterelnôkôk személyét.
A kônyv târgyilagos, de megrâzô môdon ecseteli hazânk tragikus
és végsô fokon kilâtâstalan helyzetét a két zsamoksâg kôzôtt.

xm.
HALOTTAINK
Keresztesi Flôriàn Làszlô:

REQUIEM

Fôt. dr. Dômôtôr Tibor piispôk
1929-2000

Fôt. dr. Dômôtôr Tibor, az akroni (Ohio, USA) Szabad Magyar

Reformâtus Egyhâz pûspôke ez év november 24-én hajnalban visszaadta nemes lelkét Teremtôjének. Szomorù sziwel, de Isten akaratâba
belenyugodva vettiink bùcsût szeretett és nagyrabecsûlt pûspôkûnktôl.
A december 2-ân tartott szertartâsra tôbb mint négyszâz gyâszolô

magyar jôtt el az Egyesûlt Âllamokbôl, Kanadâbôl, Magyarorszâgrôl és
Ausztrâliâbôl. Bùcsùt venni jôttek egy igaz, nagy magyartôl, aki nein

félt harcolni, megâlmodni és megvalôsitani az akroni csodât, a hit
csodâjât.

A koporsôja mellett âllô tizenhét palâstos lelkész, pûspôk és
esperes adott tanùbizonysâgot a fôltâmadâsba vetett hitérôl, egyhâza,
gyulekezete részvétét tolmâcsolva.

Fôt dr. Dômôtôr Tibor pûspôk Budapesten szûletett 1929. mâjus
29-én. Tanulmânyait a legendâs hirii budapesti Fasori Gimnâziumban
végezte és 1948-ban kitûntetéssel érettségizett. Teolôgiai tanulmânyait
Sopronban, Budapesten és Debrecenben végezte. Lelkésszé szentelése
utân Békésre kerult lelkésznek. 1956 utân a szabadsâgharcban valô
hôsies magatartâsa miatt menekulni volt kénytelen. Sorsa Amerikâba
vetette. A kezdet nehézségei utân 1966-ban az akroni Szabad Magyar
Reformâtus Egyhâz lelkésze lett, ahol élete végéig szolgâlt.

Sokoldalù, kivételes tehetsége, szervezôképessége mâr szolgâlata
elején nyilvân-valôvâ vâlt. 1968-ban egyesitette a két akroni reformâtus
egyhâzat. 1972-ben esperessé vâlasztottâk, majd 1983-ban pûspôkké
nevezték ki. 1973-ban Phoenix-ben (Arizona) alapitott ùj egyhâzat,
késôbb Ontariôban, Kalifomiâban, Chicagôban, Ausztrâliâban és
Affikâban szervezett ùj egyhâzakat, amelyeket tôbbszôr lâtogatott.

1974-ben megnyi'lt az âltala alapi'tott Lôrântffy Zsuzsanna Otthon,
ahova egész Amerikâbol jônnek az idôs magyarok. 1978-ban ùj szâmy
épûlt hozzâ és 1988-ban ùj konyha.
Nevéhez fïizôdik a Kâroli Gâspâr Magyar Lelkészképzô Intézet
alapîtâsa. Dômôtôr pùspôk segitségével tôbb mint 1000 magyar
menekûlt kezdhetett ùj életet. 1989-ben ôtôdszôr vâlasztottâk meg az
Amerikai Magyar Szôvetség orszâgos elnôkének. Ùgyszintén ô létesitette a magyar tôrténelmi szoborkertet, amely a magyar emiékmûvek

és emiéktâblâk egész sorât - 1956-os szabadsâgharcos, Trianon,
Kossuth, II. Vilâghâborù, Mindszenty hercegprimâs, Ordas Lajos
pùspôk, Ravasz Lâszlô pùspôk - foglalja magâban.
1990-ben a Capitoliumban heiyezte el Kossuth Lajos meliszobrât.
1993-ban a rendkivùl nagy jelentôségû Ellis Island-dijjal tùntette ki
Amerika elnôke.

1990-ben 25 acre terùleten tiznél tôbb hâzat épîtett idôs magyarok
részére és a magyar tôrténelem nagyjairôl - Kossuth, Petôfi, Râkôczi,
Tompa, Ady, Birô, Kâroli - nevezte el ôket. Lelkészi kinevezései
mellett szâmtalan magasrangù kitùntetés tulajdonosa, mind magyar,
mind nemzetkôzi vonalon. Hosszù évekig magyar râdiômùsort vezetett,
amelyet hûséges felesége, Erzsébet folytat. 1996. szeptember 28-ân a
Zaire-i International Christian University diszdoktorrâ avatta.

Irâsainak, beszédeinek, prédikâciôinak szâma ezrekre megy, tôbb
kônyvet és verses kôtetet irt. Kôlteményei jellegzetesek, egyéniek.

Legutolsô verse, az "Isten tenyerén" a clevelandi Ârpâd Akadémia
aranyérmét

nyerte

el.

1999

novemberében

Magyar

Honlapot

szerkesztett.

Példât mutatô lelkész, lângolô lelkû, mindig buzditô, mindig
vigasztalô, mindig poziti'van gondolkodô, soha meg nem alkuvô
magyar volt. Egy olyan nagy szellemet vesztett el az amerikai
magyarsâg és a vilâg, aki pôtolhatatlan.

Élete, mûkôdése példaképe a hivatâsât, csalâdjât, mindenek felett
szeretô hazafinak, aki a mùlt tapasztalataibôl épiti a jelent és tervezi a
jôvôt. Sajât életét hatârozta meg kôlteményében:
Az életem nagy, szent titok,
Csodâknak szàrnyàn vàgtatok.

Szivem szulôhazàmban él,
Testent itt a mâsodikban.

Az Ùrtôlkaptam mindenem,
Ô tudja, mit akar velem.

Lelkem màr ott van Istennél,
Ujjàszûlten, égi honban.

Szabolcs Làszlôné (Cleveland, Ohio):

BÛCSÛ

DR. NÂDAS RÔZSÂTÔL
Most, amikor Rôzsikâtôl bùcsùzunk, visszatekintiink a Magyar

Târsasâg aranykorâra, amikor Jânos és Rôzsika voltak az élen, mint
harcosok, akik mint az egyesûlet vezetôi, éjt nappallâ téve kormâ-

nyoztâk azt a hajôt, amely mindig azon a vizen haladt, amely oly sok
magyar menekiiltnek volt az âlma:

Vissza a mi szép magyar hazânkba! - Szabadon!

Ezen a napon Rôzsika odakerui, ahol Jânos az igazak âlmât
alussza, idegen fbldben, de ez az a fold, ahol menedéket kaptak és kimondhattâk gondolataikat és a Magyar Târsasâgot megalapitottâk. Jânos halâla utân Gyula lett az elnôk. Ô mâr 1992-tôI âllt az élen mig
2000-ben. Dr. Nàdas Jânos nem vette ât a kormânykereket.

Csak mi tudjuk, akik még velûk dolgoztunk, hogy mennyi energiât
ôltek bele ennek az egyesûletnek a gondozâsâba.

Amikor a Kongresz-szusra készultunk, mi dolgozôk is kivettûk a
részûnket az elôkészités munkâjâbôl, nem minden eredmény nélkûl,
mert hiszen a „Thanks-giving"-i napokon a vilâg minden részébôl
jôttek hozzânk, tudôsok, mûvészek, mémôkôk, orvosok, irodalmârok és
nem is emlitem meg azt a sok jô barâtot, akik mint lâtogatôk jôttek
Clevelandbe, hogy olyan élményben legyen résziik, amelybôl egy éven
ât tâplâltâk érdeklô-désiiket.

Szokody Tibor irja: „Ma elmondhatjuk, egy élet nem célfeladat, a
halàl ûj élet reménykedése.

Ismét kôzulûnk egy bùcsùt mondott. Elôttiinkismeretlen ùj vilâgba
lépett! Hâtrahagyott minden fâjdalmat s gondot, mellyel mindenkit
megterhel az élet.

Fogyunk, nem tudjuk, meddig maradunk. Létezésûnk oly reménytelennek lâtszik. Ennek ellenére mi mâsokat vigasztalunk.

Tudjuk, rânk az Ûristen vigyâz itt. S hogyha porod felett mégis
csak azt vésik a fâba: „Megtette dolgât s nem élt hiâba". !
Isten veled Rôzsika!

Abelovszky Erzsébet (Worthington, Ohio):
AZ EZRED FORDULÔN
Dràga Nàdas Rôzsa emlékére

Nagy magyar asszonyok mentek el elôtte,
r

Atérezték mindazt, amit ô is érzett:

Dolgozni a jôvô magyar nemzetéért,
Alkalmas lenni râ a nehéz idôkben

Si'rva-mosolyogva, bârmit hoz a Végzet.
Remélve, hogy babérthoz majd a Hazânak
r

Ohajtâsunk bizton felhangzik az égig
Zsendûlô iÇak és ôsz kortàrsak ajkân
Szâll a szentzsolozsma érte, vele, hozzâ:

Atyânk! Rôzsâért is ôvd meg ezta népet
egy ùjabb ezredévig.

NEVMUTATO
Abbott Joyce Amanda, 77

Beodray Ferenc, 12

Abelovszky Erzsébet, 5, 26,

Bemhardt Béla, 106

186, 296, 303,306, 308

Bethlen Gâbor, 23,43, 92

Alapi Endréné, 12

BethlendyGyôrgy, 169

Andrâsy Mihâly, 169

Blrô Zsiizsa, 83

Aniot Judith, 89

Bognâr Béla, 83

Antal Andrâs, 5, 10, 303

Bôlôni Farkas Sândor, 54

Antall Jôzsef, 90

Borbândy Gyula, 88

Arany Jânos, 83, 219, 229, 234

Boros Margaret, 171

Ârkay Lâszlô, 5, 261, 307

Boross Péter, 91

Bâcskai-Harsâny Béla, 128

Borsody Istvân, 88

Badinyi Jôs Ferenc, 193

BrowningJohn, 82, 304
Buzâné Ormai Ildikô, 5, 107,

Bakâch-Bessenyey Gyôrgy, 86
Bakay Komél, 145

305

Bako Elemer. 123

Cathry Emilia, 12

Balatoni Istvân, 5, 219, 306

Châszâr Ede, 44, 85, 88, 90

Balmth Istvân. 23

Chorin Ferenc, 86

Balogh Bama, 195

Cronquist Robert, 77

Balogh Sândor, 44

Csânyi Lâszlô, 226

Balogh Zoltân, 5, 146

Csapody Miklôs, 90

Baloghné Petres Judith, 5, 216

Csehâk Judit, 36

Csicsery Rônay Istvân, 88, 90
Banyai Mikolt, 112

Bârdossy Lâszlô, 292

Csôkné Veress Etelka, 5, 147,
169, 306

Bedher Walter, 85

CsomorLajos, 191

Benkô Istvân, 107

Csôri Sândor, 216

Benyovszky Môric, 52, 54

Csurka Istvân, 216

CùthJânos, 5, 107, 272, 307

Halâcsy Gyula, 112

Czegô Zoltân, 14

Halâcsy lldikô, 112

Czettler Antal, 5, 292, 308

Hamvas Jôzsef, 169

Czettler Jenô. 29

Haraszthy Âgoston, 52

Dâvid Ibolya, 15, 17, 67, 304

Hegedeôs

Deâk Ferenc, 68

Kâlmân,

5,

Dezsewffy Arisztid, 226

Herman Jânos, 90

Dômôtôr Tibor, 5, 107, 123,

Hetyey Sândor, 5, 41, 303

293. 308

Ebneth Frigyes, 290, 308

116,

118, 206,306

Hites Kristôf, 85

Hohenlohené Toronyi Etel, 5,

Eckhardt Tibor, 14, 85

173,200, 306

Erôdy-Harrach Béla, 29

Hom Gyula, 16, 91

Falk Viktor, 5, 146, 148, 305

Horthy Miklôs, 79

Fây Istvân, 5, 107

Hunyadi Mâtyâs, 89, 183, 303
Illyés Elemér, 89

Fejér Pâl, 5, 107, 146

Felszeghy Istvân, 169

Illyés Gyula, 88, 187, 239
Imre Lâszlô, 5, 257, 307

Ferenc Jôzsef, 189

Jajczay Frigyes, 5, 265, 307

Gajzer Attila, 113

Jeszenszky Géza, 45, 90
Jôzsef Attila, 240, 246
Kâdâr Istvân, 130, 305
Kâllay Miklôs, 292

Fellner Frigyes, 29

Gâl Andrâs. 112

Gegenheimer Anneliese, 5, 96,
98. 263. 304. 307

Gereben Istvân, 91
Glatz Ferenc, 91

Kâlmân Szabolcs, 106
Kâlmân Szabolcsné, 5, 96, 304

Gôncz Ârpâd, 41,91

Kapronczay Kâroly, 44

Gosztonyi Péter, 88

Kârolyi Béla, 65

Gulden Irén, 112

Kaslik Péter, 96, 98, 304

Gulyâs Monika, 112, 113, 114
Habsburg Ottô, 5, 91, 307

Kasza Lajos, 5, 287, 288, 307
Katona Tamâs, 90, 91
Kazâr Lajos, 89

Halâcsy Attila, 112

Keresztesi Flôriân Lâszlô, 5,

115

Halâcsy Béla, 112, 116

293, 308

Kerkai Jenô, 214

Marzsô Imre, 226, 228

Kertész Istvân, 89

Marzsô Imréné, 228

Kirâly Béla, 89

Matavovszky Âdâmné, 12

Kmetty Kâroly, 29

McGuire James, 51

Kondray Ildikô, 5

Mester Flore, 5, 124, 170, 172,

Kossuth Lajos, 53, 81, 234,
294

Kova Gyôrgy, 5, 274, 307
Kovâcs Béla, 215
Kovâcs Imre, 215

Kovâts Mihâly, 54
Kozma Andor, 5, 283, 307

Kuncz Ôdôn, 29
Lakatos Pâl, 46

Lauer Edit, 5, 25, 121, 206
Lâzâr Krisztina, 112

Legeza Tamâs, 5, 146, 148,
305

Lendvay Gabriella, 5, 96, 304

Lengyel Alfonz, 5, 128, 264,
305,307

Lewis Fulton, 87
Liszt Ferenc, 257

Lothar Semper, 85

305

Mészâros Emese, 112, 114,
115

Mészâros Lâzâr, 226
Mikes Kelemen, 219

Miklôshâzy Attila, 107
Môzsi Ferenc, 5, 96, 98, 304
Mucsânyi Jânos, 46
Mustos Istvân, 5, 96, 97, 107,

110, 122, 170,304,305

Nâdas Gyula, 2, 3, 4, 5, 9, 10,
28, 37, 93, 96, 97, 108, 109,
119, 170, 200, 303, 304, 306
Nâdas Gyula iÇ., 109
Nâdas Jânos, 5, 7, 10, 12, 20,

81, 84, 93, 107, 108, 109,
111, 118, 119, 147, 203,
295, 303, 305,306
Nâdas Jânos I, 81, 112, 116
Nâdas Jânosné Gabriella, 5,

Ludânyi Andrâs, 89, 90

12, 19, 20, 25, 108, 109,
111, 113, 114, 115, 116,

Ludânyiné Nâdas Julianna, 94

117, 118, 121,303

Madarâsz Lâszlô, 52

Mâdl Ferenc, 14, 16, 41
Madzsar Andrâs, 112, 117

Magyarôdy Szabolcs, 5, 44,
89,107,303

Major Jôzsef, 214

Nâdas Miklôs, 112, 114, 115,
116,117

Nâdas Rôzsa, 10, 123, 296,
308

Nâdas Zsolt, 112

Nagy Attila, 24

Nagy Ferenc, 213, 215

Piercsâk Béla, 214

NagyGyôrgy, 123

Pintér Sândor, 270

Nagy Ivân, 85

Poôr Kâroly, 5, 209, 231, 306,
307

Nagy Jânos, 77

Nagy Kâroly, 242

Pulszky Ferenc, 49

Nagy Sândor, 181

Puskâs Julianna, 58

Németh Edit, 264, 307

Pust August, 111

Németh Gyôrgy, 77

Rada Tibor, 5, 107

Németh Zsolt, 45

Radies Géza, 5, 170, 171, 172,
178, 184, 186, 276,306, 307

NémethyJuli, 112, 114
Némethyné

Kesserû

Judith,

107

Rajk Lâszlô, 213

Rânki Gyôrgy, 89

Noël Péter, 5, 107

Relie Ferenc, 5, 96, 147, 263

Nyirô Jôzsef, 248

Reményik Sândor, 199, 306

Oszter Zoltân, 169

Révay Istvân, 85, 86

Padânyi Viktor, 180

Rohâcs Jôzsef, 5, 147, 150,

Palasicsné Kapossy Kati, 5, 77,
80, 96, 304

Panajoth

Zoltânné

Lâszlô

Mârta, 5, 93, 105, 304

161, 306

Saâry Éva, 5, 225, 306
Sasvâri Lâszlô, 5, 13, 18, 303
Schandl Jôzsef, 29

Paposi-Jobb Andor, 170

Sesztâk Âgnes, 5, 285, 307

Papp Gâbor, 37

Simon Ajidrâs, 44, 89
Sinor Dénes, 89
Sisa Istvân, 5, 84, 304
Slattery Kriszta, 112, 114
Sô Bernât, 5, 237, 307

PappKlâra, 5, 118, 207
Parcan Joseph, 85
Parmenius Istvân, 48

Paskay Lâszlô, 78
Pâthy Lâszlô, 86

Pattantyus Magdolna, 5, 107
Pavlish Ursula, 112, 115, 116
Pecze Ferenc, 45

Peller Miklôs, 5, 107, 305

Pereszlényi Mârta, 5,118

Somogyi F. Lél, 4, 5, 12, 18,
25, 37, 80, 93, 94, 95, 97,
98, 107, 108, 109, 110, 119,
120, 121, 146, 155, 157, 305
Somogyi Ferenc, 206, 207

Somogyi Ferencné Sarolta, 4,

Szilâgyi Kâroly, 45

12, 94, 95, 108, 109, 111,

Szokody Tibor, 295

119

Somogyi Lélné Mariana, 94,
109

Soôs Jânos, 110, 113, 120

Soôs Jôzsef, 5, 97, 98, 99, 110,
111, 120, 147, 306

TaftBob, 107, 111,307

Tamâsi Àron, 248

Tâpay Miklôs, 5, 98, 252, 307
Taijân Gâbor, 5, 72, 76, 304
Taijân Tibor, 81

Sos Dâniel, 5, 146

Tass Lâszlô, 169

Stefka Istvân, 5, 213, 306

Taubinger Istvân, 85

Steinecker Ferenc, 29

Taylor Vanessa, 112

Stirling Gyôrgy, 5, 38, 81, 147,

Teleki Béla, 85, 86

270, 303, 304, 306, 307

Strada Pâl, 112, 114, 118
Strada Robi, 112, 114, 115,
117

Szabô Éva, 170

Teleki Pâl, 29, 245

Tomory Zsuzsa, 171
Torontâli Mariann, 112

Tôttôsy Istvânné, 5, 121, 172,
239, 307

Szabô Hunor, 112

Turi Gâspâr, 219, 222

Szabolcs Lâszlôné, 5, 12, 97,

Ûjhâzi Lâszlô, 52, 54
Ûrmôs Antal, 5, 146, 147, 168,

108, 109, 295, 308

Szâz Zoltân, 87

Széchenyi Àgoston, 5, 67, 68,
229, 290, 304, 307, 308

Széchenyi Istvân, 226, 234,
257

Szegerdi-Maszâk Aladâr, 215

Székely Ârpâd, 21, 22
Szeles Mônika, 64

Szentkirâlyi Krisztina, 112

Szentmihâlyi Szabô Péter, 90
Szép Mârta, 5, 223, 306
Sziklay Andor, 91

Szilâgyi Béla, 184, 185, 306

169, 305, 306

Vârdy Huszâr Âgnes, 57
Vârdy S. Béla, 5, 46, 89, 248,
251,303,307

Varga Béla, 213, 215

Varga Lâszlô, 5, 70, 213, 214,
304

Vaijas Vivian, 112

Végh Mihâly, 169
Vékony Gâbor, 44
Veress Ferenc, 5

Veress Jôzsef, 5, 146
Veress Ors, 5, 171

Verzescu Eufrosina, 109

Vôrôsvâry Istvânné, 110

Vidées Mihâly, 5, 96, 304
Viharos Viktor, 5, 65, 303

Wass Albert, 88, 89, 248, 249,
250, 251, 307

Vitéz Ferenc, 5, 96, 99, 106,

Zakar Andrâs, 133

107,122, 304, 305

Voinovich George, 107

Zâkô Andrâs, 84

XV.

RÉSZLETES TARTALOMMUTATÔ
(A dm iitàn kôvetkezô szàm azt mutatja, hol talàlhatô
- melyik oldalon - a kôvetkezô rêsz.)

ASZERZOK

5

ÂTTEKINTÉS 6
ELÔSZÔ 7
dr. Nâdas Gyula 7

I.

A XL. MAGYAR KONGRESSZUS MEGNYITÂSA 10
ft. Antal Andrâs: Megnyitô imâdsâg 10

dr. Nâdas Jânos: A Kongresszus megnyitâsa 10
IL

A JELENLEGI HAZAI HELYZET

13

dr. Sasvâri Lâszlô: Tôrténelmi-jogi kaleidoszkôp 13
dr. Nâdas Jânosné: Calvin Sjmod School 19

Abelovszky Erzsébet: A karâcsonyi uzenet lényege 26

IIL MAGYARSÂGUNK SORSKÉRDÉSEI 28
dr. Nâdas Gyula; Az egyke és hatâsa, csalâdvédelem,
okos, elôrelâtô telepités 28

Stirling Gyôrgy: Év végi szâmvetés 38
Hetyey Sândor: 2001 hajnalân hirdetjûk
a magyar feltâmadâst 41

Magyarôdy Szabolcs: Hunyadi Mâtyâs des.
munkakôzôsség 44

dr. Vârdy Béla: A magyarsâgkép alakulâsa és
jelenlegi âllâsa Amerikâban 46

Viharos Viktor: Quo vadis ùj magyar? 65

gr. Széchenyi Âgoston: Igazsâgùgyminisztérium dr. David Ibolya igazsâgôr asszonynak 67
A rôzsadombi tizenhârom paktuma 68

dr. VargaLâszlô; Demokratikus pârtprogram
szélsôséges jelenségekkel 70

dr. Taijân Gâbor: A nyugati magyarsâg jôvôje 72
dr. Palasicsné Kapossy Kati;
Szent Lâszlô emlékbeszéd

77

S. Gy.: Fiatalok az emigrâciôban 80

Sir John Browning; A magyar nyelv 82
Wright State University: Magyar szârmazâsùak
ôsztôndija 83

Sisa Istvân: Orszâgpropaganda magyar môdra 84
IV.

KIALLITÀSOK 93
dr. Nâdas Gyula: Megnyitô 93

Panajoth Zoltânné Mârta: Bemutatâs 93

y. IRODALMI ÉS MUVÉSZEST 96
dr. Palasicsné Kapossy Kati: Mûsorvezetés 96
Môzsi Ferenc:

Kasiik Péter verse: Ki gépen szâll folébe 96

fôt. dr. Vitéz Ferenc: Hârom novellâja 96
dr. Kâlmân Szabolcsné Zsuzsanna:

Két zongoraszâm 96
Vidâcs Mihâly: Klarinét 96
ft. Mustos Istvân:

Kalandozâsok a magyar irodalomban 96

Gegenheimer Anneliese: Hegedûszôlô 96
Lendvay Gabriella: Két dal 96
dr. Nâdas Gyula: Zârszô 96

dr. Vitéz Ferenc: Patak, Tanévnyitâs, Pataki emlék 99

Panajoth Zoltânné Lâszlô Mârta: Naptâr - 2001 105

VI.

DÎSZVACSORA ÉS A MAGYAR BAL 107

Buzâné Ormai Ildikô: Amerikai és magyar Himnusz
Peller Miklôs: zongora kiséret 107

107

dr. Nâdas Jânos: A Kongresszus ûdvôzlése 107

Somogyi F. Lél: Arany Ârpâd-érmek odaitélése 107
dr. Nâdas Jânos: Kôszôntés

107

Somogyi F. Lél:

Az Ârpâd Szôvetség kituntetéseinek âtadâsa 107
ft. Mustos Istvân, Sch.P.:

Vasâmapi szentmise és szentbeszéd 122
fôt. dr. Vitéz Ferenc: Protestâns istentisztelet 122

VII.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA XXXV. ÉVI KÔZGYÛLÉSE,
ELÔADÂSOK 123

Az Igazgatô Tanâcs ùlése

123

Elhunytak 123
dr. Mester Fiore:

A Heisenberg relâciô âltalânos érvényessége 124
dr. vitéz Lengyel Alfonz: Beszâmolô 128
Kâdâr Istvân: Ehnaton, kozmikus istenhit a
Kr. e. XIV. szâzadban

VIII.

130

A MAGYAR KONGRESSZUS KERETÉBEN
RENDEZETT ÛLÉSEK ÉS

ELÔADÂSSOROZATOK 146
1. A mérnôkôk talàlkozôja

146

vitéz Falk Viktor: Bekôszôntô
Urmôs Antal: Beszâmolô

146

146

Legeza Tamâs: A mémôki hivatâs eltûnése

- Visszhang Magyarorszâgrôl 146, 148
Somogyi F. Lél: Az Internet terjedô hasznâlata
a magyar diaszpôrâban. Hogy alakul a

vvww.hungarianassociation.org hnnlap

146,155

How to type in Hungarian using Windows. 157

dr. Rohâcs Jôzsef; A mémôki munka értéke avagy
gondolatok egy lehetséges GTE programrôl 147, 161

Ûrmôs Antal: MMÉV- kapcsolatok és aktivitâsok 147, 168
2. AzArpàd Akadémia orientalisztikai osztâlyànak iilése 147

Csôkné Veress Etelka: Ôsmagyar Tôrténelmi Kutatô Osztâly
zârôiilésével kapcsolatos beszâmolôi észrevételek 169

hg. Hohenlohené dr. Toronyi Etel: Az Erdélyi medence az
ôskortôl fogva a magyar népelemek âitai iakott tâjegység 173

Radies Géza: Âlmos nagyfejedelem 178
Radies Géza és Szilâgyi Béla:
A magyar jôvô és lehetôségeink 184
Abelovszky Erzsébet; Kik voltak a katârok?
Reményik Sândor: Az Ige

186

199

dr. Nâdas Gyula: Magyarsàgunk eredete 200

3. ASzabad Magyar Ùjsàgirôk Szôvetségének
évi kôzgyûlése 147

Stirling Gyôrgy: Beszâmolô 147
Soôs Jôzsef: Jelentés

147

4. Az Akadémia orvosi szakosztàlya keretében elôadàsok 147

dr. Nâdas Jânos: A szeretet és a fâjdalom 147, 203

Hegedeôs Kâlmân: A szeretet fontossâga 206

Poôr Kâroly: Az emberiség legnagyobb pusztitôja 209
5. A Szent Làszlô Tàrsasàg és Rend s a Vitézi Rend iilése 148
IX.

BEKÛLDÔTT ELOADASOK 213

Stefka Istvân: A sarlô és kalapâes nevében 213

Baloghné Petres Judith: Emigrâns Szent Margaret 216
Balatoni Istvân: Az utolsô kivânsâg 219
dr. Szép Mârta:

Az amerikai iskolai élet legvéresebb eseménye 223
Saâry Éva: Romantikus tôrténet 225

gr. Széchenyi Âgoston:
Vissza kell adni a parasztnak a fôldet 229
Poôr Kâroly; Az élet orszâgùtjân 231
Sô Bernât: Itt tôrtént délen

237

dr. Tôttôsy Istvânné: A magyar oktatâs szemiivegén
keresztiil helyilnk Eurôpâban és a vilâgban 239
Bob Taft: Resolution

X.

247

ANGOL NYELVEN LEKÔZÔLT
ELÔADÂSOK CIKKEK 248
Dr. Steven B. Vârdy:
The Case of Count Albert Wass de Czege 248

Dr. Miklôs Tâpay: Was Stalin planning to attack first? 252
Dr. Imre Lâszlô : What is it that unités Hungarians? 257
Dr. Lâszlô Àrkay: Research of Prof W. Penfield
Commissioned by the Rockefeller Foundation 261

Anneliese Gegenheimer Receives the Président's
Student Service Award

263

Dr. V. Alfonz Lengyel: Sister M. Edith Németh „My Life in
Spinach Green" 264

XL

A MAGYAR NEMZETI VILÂGTANÀCS 265

dr. Jajczay Frigyes: Elrabolt teriiletek 265

XII. KÔZÉRDEKU KÔZLEMÉNYEK 270

StirlingGyôrgy: Biztonsâgosabb-e mâr Magyarorszâg? 270
Cùth Jânos: Kinek jô ez igy? 272
dr. Kova Gyôrgy; Fiataljaink szemén keresztiil 274
Radios Géza: Kôztârsasâgok és demokrâciâk 276

Kozma Andor: A karthâgôi harangok 283
dr. Habsburg Ottô: Gratulâl a Krônikâhoz 285

SesztâkÂgnes: Nézzvissza, sirva 285
Kônyvszemle: dr. Kasza Lajos „Zrinyista lânyok" 287

„Kârpôtlâsi" igények és panaszok bejelentése 289

Ebneth Frigyes; Kisemmizettek Érdekvédelmi Egyesuletének
levele gr. Széchenyi Âgostonnak „kârpôtlâsi" ûgyekben 290
Kônyvismertetés: Felhivâs dr. Czettler Antal legùjabb
kônyvére - "A mi kis élet-halâl kûzdelmeink..." 292

XIII.

HALOTTAINK
Keresztesi Flôriân Lâszlô:

Requiem - Fôt. Dr. Dômôtôr Tibor 293
Szabolcs Lâszlôné:

Bùcsù dr. Nâdas Rôzsâtôl

295

Abelovszky Erzsébet:
Az ezredfordulôn - drâga Nâdas Rôzsa emiékére 296

XIV.

NÉVMUTATÔ 297

XV. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÔ 303

